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EDITORIAL
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Numa época de enormes dificuldades financeiras que se abatem sobre diversos Países
Europeus, determinando a maior crise e o mais profundo desafio que o Mundo
enfrenta, do ponto de vista económico e financeiro, desde a II Guerra Mundial, também
as instituições nacionais atravessam grandes restrições, quer sejam do domínio
público quer sejam do domínio privado. Os Ministérios, os Municípios e as Freguesias
vêm os seus meios extremamente limitados, não só pela quebra de receitas próprias
como também pela afectação do Orçamento Geral do Estado.
Naturalmente que, nesta situação, os mais duramente atingidos são os estratos
populacionais mais vulneráveis. Essa vulnerabilidade decorre de dois factores que se
conjugam no mesmo sentido: por um lado, os seus rendimentos são diminuídos - ou
mesmo inexistentes - muitas vezes abaixo do limiar de pobreza; por outro lado, as
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) são crescentemente
solicitadas para intervir, vendo também os meios ao seu dispor diminuírem
progressivamente.
Nestas situações, a intervenção das entidades públicas tem que ser prioritariamente
dirigida para a intervenção social, quer duma forma directa quer indirectamente,
através das IPSS.
Quem acompanhar de perto a actividade do Município de Azambuja, pode facilmente
constatar que sempre considerámos a Intervenção Social como uma área prioritária
da actividade municipal.
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Esta política é visível desde o apoio dado às Associações de Bombeiros e às
Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, até ao apoio dados às IPSS do município,
em termos logísticos, de comparticipação nos seus investimentos e de apoio
financeiro anual às suas actividades; passando pela construção de Centros de Dia e
pelo desenvolvimento de diversos programas dirigidos precisamente aos estratos
populacionais mais fragilizados.
Com o agravar da situação económica e social, particularmente nos últimos anos,
criámos novos programas, de que são exemplo mais recente o apoio alimentar a
famílias carenciadas, o apoio a famílias numerosas e a intensificação da
requalificação de habitações de estratos sociais desfavorecidos.
Foi tendo em conta esta conjuntura que decidimos que a Intervenção Social devia ser o
tema base desta edição do Boletim Municipal. Não com quaisquer intuitos
propagandísticos, mas com o objectivo único de que os nossos Munícipes saibam
quais os programas de apoio social que estão em vigor no Município de Azambuja e
sobre os mesmos possam informar-se e a eles candidatar-se.

Joaquim António Ramos
Presidente do Município de Azambuja
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APOIO ALIMENTAR A FAMÍLIAS CARENCIADAS
No âmbito do actual contexto global de crise económica e financeira, o Município de Azambuja,
consciente da importância de que se reveste a prestação de apoio social aos seus munícipes,
designadamente nos domínios do combate à pobreza e à exclusão social, tem vindo a criar
formas de apoio às famílias que se encontrem em situação de crise económica grave. Por outro
lado, e paralelamente, pretende-se com a mesma medida apoiar o comércio local.
Assim, neste âmbito e numa primeira fase, foi apresentada a todos os estabelecimentos
comerciais registados no Município de Azambuja a iniciativa de atribuição de apoio alimentar a
famílias carenciadas, sensibilizando os comerciantes para aderirem à mesma.
No passado dia 25 de Julho, teve lugar, nos Paços do Concelho, a assinatura dos protocolos com
os onze comerciantes aderentes ao projecto.
A disponibilização de bens alimentares às famílias - comprovadamente carenciadas concretiza-se através de um sistema de vales de produtos alimentares, que são entregues às
famílias seleccionadas, para que as mesmas possam ir levantar os alimentos a uma das lojas
participantes (2 em Alcoentre, 3 em Aveiras de Cima, 4 em Azambuja e 2 em Vila Nova da
Rainha).
As famílias são avaliadas e seleccionadas pelos serviços de Acção Social do município e,
sempre que reunirem as condições exigidas, têm direito a vales de produtos alimentares.

As entidades comerciais comprometem-se a apoiar as famílias, comprovadamente
carenciadas, através de bens alimentares constituídos por carne e peixe. Esses bens são pagos
aos estabelecimentos comerciais, mensalmente, pelo Município de Azambuja.
O programa está em vigor e os interessados deverão contactar a Câmara Municipal:

Divisão de Saúde e Acção Social
» Páteo Valverde - Azambuja
» telefone: 263 400 491
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REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÕES
DE ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS
08

No âmbito do Programa de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, foram
concedidos apoios em termos de entrega de materiais de construção civil a familías residentes
no Concelho de Azambuja. Trata-se de agregados com carências económicas e cujas
residências próprias permanentes não reuniam as condições mínimas de habitabilidade.
Com a entrega deste material de construção civil, conforme as necessidades previamente
diagnosticadas, cada família procede à recuperação da sua habitação de forma a melhorar as
suas condições de habitabilidade.
Foram apoiadas, durante o ano de 2010, seis famílias residentes nas freguesias de Manique do
Intendente, Vale do Paraíso, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima e Azambuja. O valor despendido
com este apoio nesse ano foi de 5.339,95 € (cinco mil trezentos e trinta e nove euros e noventa e
cinco cêntimos).
A intervenção mais recente melhorou a habitação de uma família carenciada da freguesia de
Aveiras de Cima.

antes...
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APOIO ÀS FAMÍLIAS NUMEROSAS
Esta medida visa a introdução do factor correctivo nos escalões das tarifas de consumo de água,
saneamento e resíduos sólidos de forma a tornar mais equitativo o esforço financeiro das
famílias com mais de 5 elementos, em termos de tarifas médias per capita, assim como redução
de 50% nas tarifas das infra-estruturas e das iniciativas culturais, recreativas e desportivas do
município, nomeadamente nas “Férias em AZB”.
No ano 2010, foram recebidos 17 pedidos, dos quais 16 foram deferidos. Houve uma
comparticipação de 2.130,75 € (dois mil cento e trinta euros e setenta cinco cêntimos) do
Município de Azambuja à empresa AdAz (Aguas da Azambuja).
No decorrer do presente ano já foram recebidos seis pedidos.

PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO (PER)
O Município de Azambuja aderiu a este
programa, criado pelo Decreto-lei 163/93 de
7 Maio, com objectivo da erradicação
definitiva das barracas existentes nos
Municípios das Áreas Metropolitanas de
Lisboa (da qual Azambuja fazia parte) e Porto,
mediante o realojamento em habitações
condignas das famílias nessas condições.
A precariedade habitacional não se reflectia
somente na construção de barracas, mas
também na construção de habitações
clandestinas sem as infra-estruturas
básicas.
Ainda que existissem necessidades
habitacionais a nível de todo o concelho, o
Programa Especial de Realojamento (PER)
veio colmatar as necessidades de dois
núcleos mais urgentes, um na freguesia de
Azambuja e outro na freguesia de Vale do
Paraíso.
Aquando do levantamento realizado em
1993, o núcleo de Azambuja, situado no
designado “Alto da Torre”, era composto por
72 famílias, num total de 192 indivíduos.
Após a obra, no momento do processo efectivo de realojamento, em 1999, existiam 75
agregados familiares que correspondiam a 277 indivíduos. O conjunto de 72 fogos
construídos no núcleo de Azambuja, em blocos de apartamentos, distribuem-se pelas
tipologias T1, T2 e T3. No que concerne ao núcleo habitacional de Vale do Paraíso, foram
construídas sete moradias.
Actualmente, o município procede ao realojamento de uma família por ano no núcleo
habitacional de Azambuja, em virtude da taxa de ocupação ser quase total. Refira-se que a
autarquia realiza, quando necessário, algumas reparações e intervenções de manutenção.
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
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O RSI constitui uma medida de política social de combate à pobreza, tendo como principal
objectivo assegurar aos cidadãos e os seus agregados familiares recursos que contribuam para
a satisfação das suas necessidades mínimas e, paralelamente, favorecer a progressiva inserção
social, laboral, comunitária, respeitando os princípios da igualdade, solidariedade, equidade e
justiça social. Em Junho deste ano, registava-se um total de 175 beneficiários no Concelho de
Azambuja.
Para o desenvolvimento e concretização de um projecto de vida, os agregados familiares
beneficiários do RSI têm acesso a uma prestação, de carácter transitório e a um programa de
inserção.
O Núcleo Local de Inserção (NLI) é o órgão local a quem compete a gestão processual
continuada do percurso de inserção dos beneficiários do RSI. Este órgão é constituído pelos
representantes de entidades tais como o Município de Azambuja, o Instituto de Segurança
Social Sector de Vila Franca de Xira / EFT, o Instituto de Emprego e Formação Profissional de
Santarém, o Centro de Saúde de Azambuja, o Centro Social Paroquial de Azambuja e o Ministério
da Educação.
Assim compete ao NLI a responsabilidade da elaboração e aprovação dos programas de
inserção, a organização dos meios inerentes à sua prossecução e ainda o acompanhamento e
avaliação da respectiva execução. Neste sentido, o Município de Azambuja, através de um
técnico de Serviço Social, acompanha directamente os processos dos beneficiários residentes
nas freguesias de Azambuja, de Vila Nova da Rainha e de Vale do Paraíso, ficando os
beneficiários das outras freguesias sob a responsabilidade dos técnicos da Segurança Social.
BENEFICIÁRIOS DO RSI NO CONCELHO DE AZAMBUJA (Junho.2011)
Alcoentre

23

Aveiras de Baixo

6

Aveiras de Cima

44

Azambuja

70

Manique do Intendente
Vale do Paraíso

8
13

Vila Nova da Rainha

6

Vila Nova de S. Pedro

5

EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS
Uma missão, igualmente importante, dos serviços de Acção Social da autarquia é a
elaboração de pareceres técnicos relativamente a entidades com intervenção social
sedeadas e em funcionamento no concelho (Remar, Associação Shalom) bem como
pareceres socio-económicos relativos a agregados familiares desfavorecidos (casos de
pessoas portadoras de deficiência, ou problemas de saúde, problemas de carência
económica, encaminhamento institucional, entre outros).
São, ainda, emitidos pareceres de diversa ordem, sempre que solicitados por outras
estruturas do município.
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SUBSÍDIOS ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
O Município de Azambuja, numa óptica de desenvolvimento local e com o objectivo de promover
a qualidade de vida, designadamente dos grupos sociais mais vulneráveis, como os idosos, as
crianças e as pessoas portadoras de deficiência, pretende estimular e valorizar a intervenção das
entidades sem fins lucrativos que procuram dar resposta a todo um conjunto de problemas
sociais sentidos no Concelho de Azambuja.
Assim anualmente o Município de Azambuja atribui um subsídio às IPSS do concelho tendo por
base as valências em funcionamento e o respectivo número de utentes em cada instituição.

APOIOS ORDINÁRIOS (ANO 2010)
Ass. Centro de Dia para a 3ªIdade N.Senhora do Paraíso

€ 2.300,00

Casa do Pombal “A Mãe”

€ 1.920,00

Casa do Povo de Manique do Intendente

€ 2.580,00

CERCI - Flor da Vida

€ 39.029,86

Centro Social e Paroquial de Alcoentre

€ 4.500,00

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo

€ 3.960,00

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima

€ 10.860,00

Centro Social e Paroquial de Azambuja

€ 13.040,00

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja

€ 10.860,00

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS (ANO 2010)
Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo
(apoio à aquisição e montagem de uma caldeira de
aquecimento central)

€ 6.367,20

Centro Social e Paroquial de Alcoentre
(apoio ao desenvolvimento de diversas actividades de
âmbito social)

€ 20.134,00

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima
(1ª prestação do apoio de € 100.000,00 para obras do Plano de
Segurança da Residência de Idosos)

€ 33.334,00

Centro Social e Paroquial de Azambuja
(1ª prestação do apoio de € 100.000,00 para apoio à aquisição
de equipamento para o Lar de Idosos)

€ 33.334,00

Centro Social e Paroquial de Alcoentre
(equipamento para funcionamento do Centro de Dia +
50% do valor de uma carrinha para transporte de crianças)

€ 30.358,00
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CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE...
A CPCJ é uma instituição não judiciária com autonomia funcional que rege-se pela Lei n.º
147/99, de 1 de Setembro e tem por função a protecção de crianças e jovens, dos zero aos dezoito
anos, que se encontrem designadamente nas seguintes situações:

12

» Está abandonada ou entregue si própria;
» Sofre maus tratos físicos ou psíquicos;
» É vítima de abusos sexuais;
» Não recebe cuidados ou afeição adequados;
» É obrigada a actividades ou trabalhos excessivos;
» Está sujeita a comportamentos que afectem gravemente a sua segurança e
equilíbrio emocional;
» Assume comportamentos que põem em risco a sua integridade e a dos outros sem
que a família consiga resolver a situação de modo adequado.

QUAL A MISSÃO DA CPCJ E COMO FUNCIONA ?
» Promover os direitos e protecção das crianças e dos jovens em perigo, garantindo
o seu bem estar e desenvolvimento integral;
» Informar e sensibilizar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem;
» Detectar situações que ponham em risco a segurança, saúde, formação ou
educação do menor e do jovem, colaborando com a família e/ou outras entidades
na resolução dos seus problemas;
» Desenvolver juntamente com as entidades competentes, acções que
salvaguardem os direitos das crianças e dos jovens.
» Funciona a partir do conhecimento de situações, que envolvam crianças e jovens
em perigo, através da própria criança ou jovem; de familiares da criança ou jovem;
de qualquer instituição; de pessoas conhecedoras de situações de crianças e
jovens em perigo;
e da própria
comissão.

Ano 2010
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... CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO
QUAL A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO?
A comissão de protecção funciona em modalidade alargada e restrita, sendo que a comissão
alargada funciona em plenário com periodicidade exigida pelo cumprimento das suas funções,
no mínimo de dois em dois meses. A comissão restrita funciona em permanência.
» Câmara Municipal de Azambuja (restrita/alargada)
» Instituto de Solidariedade e Segurança Social (restrita/alargada)
» Ministério da Educação (restrita/alargada)
» Ministério da Saúde (restrita/alargada)
» Instituições Particulares de Solidariedade Social (restrita/alargada)
» Associação de Pais (alargada)
» Guarda Nacional Republicana (alargada)
» Instituto Português da Juventude (alargada)
» Quatro elementos designados pela Assembleia Municipal (alargada)

QUANDO FOI CRIADA A CPCJ DE AZAMBUJA E ONDE ESTÁ INSTALADA?
A CPCJ de Azambuja foi criada pela Portaria n.º 1226 de 30 de Dezembro do ano 2000
Está sedeada no Pateo Valverde 2050 Azambuja:
Telefone: 263 400 472 Telemóvel: 969291792 Fax: 263 400 453
e_mail: cpcj.azambuja@sapo.pt

DADOS ESTATISTICOS DA CPCJ DE AZAMBUJA REFERENTES AO ANO 2010 E 2011:
No ano 2010 a CPCJ de Azambuja acompanhou 134 processos de crianças e jovens em perigo no
Concelho de Azambuja, arquivando 83 desses processos. Já em 2011, até ao mês de Agosto, a
comissão acompanhou 97 processos de promoção e protecção.

Janeiro a
Agosto
de 2011
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COLÓNIA BALNEAR PARA CRIANÇAS E JOVENS
DESFAVORECIDOS
14

Inserida no “Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social”, o Município de Azambuja
realizou pela primeira vez no ano 2010 uma colónia balnear aberta a toda a comunidade infantil e
juvenil, privilegiando as crianças de risco e desfavorecidas do concelho.
As crianças e jovens, cujas idades se situavam entre os 6 e os 16 anos, foram sinalizados pela
Divisão de Saúde e Acção Social do município, em parceria com a Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco de Azambuja, e o Núcleo Executivo do Rendimento Social de Inserção.
A colónia balnear decorreu na Segunda quinzena de Agosto, nas praias da Costa de Prata, e da
meia centena jovens contactados aceitaram participar na colónia 30 crianças e jovens.

No ano 2011, o Município de Azambuja deu continuidade ao projecto da “Colónia Balnear para
crianças e jovens carenciadas e /ou de risco”.
Desta vez, participaram na colónia de férias 43 crianças e jovens residentes no Concelho de
Azambuja. Mantiveram-se os objectivos de combate à pobreza e exclusão social e de
proporcionar às crianças a ocupação dos tempos livres de Verão na praia.
As crianças e jovens que envolvidas tinham idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, e
foram seleccionadas pelo mesmo processo de sinalização.
A colónia balnear decorreu na primeira quinzena do mês de Agosto, nas praias da Foz do Arelho,
de Peniche, do Baleal e de S. Martinho do Porto, proporcionando momentos lúdicos e
pedagógicos bastante agradáveis.
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CLAII - CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO
DE IMIGRANTES
O Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAII) existe em Azambuja desde Novembro de 2003.
Tem como principal objectivo proceder ao acolhimento dos Imigrantes que residem ou
trabalham no nosso concelho, assim como prestar informação e apoio descentralizado, com
ligação ao Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI), em parceria com o Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
O CLAII tem ainda como missão a interacção com as Estruturas Locais, assim como o apoio ao
processo multivectorial de acolhimento e integração dos imigrantes a nível local.
Esse acolhimento é prestado através de uma articulação com as mais variadas estruturas
ligadas à área da Imigração, tais como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Consulados,
Organização Internacional para as Migrações (OIM), Autoridade para as Condições do Trabalho
(ACT) entre outras.
O CLAII de Azambuja prestou apoio a cerca de 2.260 Imigrantes desde de Novembro de 2003 até
Agosto de 2011. Este número aumentou com a entrada da Lei n.º 23/2007, que veio permitir a
muitos imigrantes regularizarem a sua situação em Portugal.
Entre Janeiro de 2010 e Junho de 2011, foram realizados 808 atendimentos neste âmbito. Quem
recorreu a este serviço foram maioritariamente os próprios imigrantes (640) ou os seus
familiares (166). Os escalões etários com maior afluência foram entre os 26 e os 35 anos (333) e
entre os 36 e os 45 anos (269), ou seja, pessoas em idade activa. Recorreram ao CLAII durante
este período mais mulheres (426) que homens (376), à semelhança dos períodos anteriores. A
maioria dos Imigrantes que recorrem ao CLAII estão em situação regular no nosso País.
O principal assunto de atendimento é, dentro da legalização, a Renovação de Autorização de
Residência Temporária (284), embora também haja outros assuntos abordados frequentemente,
tais como: a legalização através do reagrupamento familiar, marcação da renovação de
passaporte junto do Consulado do Brasil em Portugal e pedidos de informações acerca do
processo de nacionalidade.
Relativamente ao Retorno
Voluntário ao País de Origem,
durante o ano de 2010 o CLAII de
Azambuja encaminhou seis
Imigrantes para a OIM (entidade
responsável pelo programa).
Entre Janeiro de 2010 ao final de
Junho de 2011, verifica-se que a
maioria dos imigrantes que
recorreram ao CLAII eram de
nacionalidade brasileira (617),
ucraniana (98) ou moldava (16).

Atendimento CLAII
» 4ªfeira
» 09h30/12h30 e 14h00/17h00
» Páteo Valverde - Azambuja
» tel. 263 400 491
» claii@cm-azambuja.pt
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“CARTÃO VERMELHO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”
Esta campanha de sensibilização, dirigida à população em geral, foi promovida no mercado
mensal de Azambuja, no dia 2 de Outubro de 2010, com o apoio de duas voluntárias que integram o
Banco Local de Voluntariado do município.
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O objectivo desta iniciativa
foi sensibilizar a
comunidade, em geral,
relativamente à questão da
violência doméstica,
através da distribuição de
um cartão vermelho, com
uma mensagem alusiva ao
tema em questão e com o
contacto telefónico da
linha de emergência social:

800 202 148
chamada gratuita

PROGRAMA “ENCLAVE-EMPREGO PROTEGIDO”
O Programa de Emprego Protegido Enclave - tem como objectivo a integração sócio
profissional de pessoas portadoras de deficiência em regime de emprego protegido,
possibilitando o exercício de funções produtivas na maior extensão das suas capacidades,
como parte integrante da sua valorização.
O funcionamento do
Enclave visa assegurar aos
trabalhadores em regime de
emprego protegido, o
exercício de uma actividade
remunerada, bem como a
possibilidade da sua formação e/ou aperfeiçoamento
que permita, sempre que
possível, a sua transferência para o mercado
normal de trabalho.
Este programa resulta de
uma parceria entre o
Município de Azambuja e o
Instituto de Emprego e
Formação Profissional de
Vila Franca de Xira. Neste
âmbito foram criados três postos de trabalho.
As funções desempenhadas pelos elementos integrados no Programa Enclave inserem-se
no âmbito do apoio aos serviços administrativos do município e da manutenção e limpeza
de espaços exteriores.
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“24H CONTRA A POBREZA E A EXCLUSÃO SOCIAL”
O programa integrou-se no Ano Europeu de
Combate à Pobreza e Exclusão Social (2010) e
foi assinalada no dia 6 de Outubro. A data foi
celebrada, no Concelho de Azambuja, com
três iniciativas.
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O Mural da Pobreza consistiu num espaço,
disponível em cada uma das três Bibliotecas
Municipais, onde a população pode expressar,
por escrito, as suas ideias sobre Pobreza e
Exclusão Social. Na 7ª arte, foi escolhido o
filme, “Cinema de Bairro”, produzido pela
Fundação INATEL, tratando-se de um
documentário realizado por jovens moradores
de bairros sociais de todo o país. A outra acção
foi campanha concelhia de recolha de bens,
entregues à Loja Social da Cerci Flor da Vida,
que posteriormente os encaminhou para os
agregados familiares mais carenciados do
Concelho de Azambuja.

FORUM “FAMÍLIAS MULTIPROBLEMÁTICAS:
QUE INTERVENÇÕES?”
O Município de Azambuja, integrado no Núcleo de Santarém da Rede Europeia Anti-Pobreza,
participou no projecto “(Re)Ver a Pobreza”. Do conjunto de actividades realizadas destacam-se
concursos de desenho e fotografia e diversos fóruns temáticos.
No Concelho de Azambuja, o fórum foi subordinado ao tema “Famílias Multiproblemáticas: que
intervenções?” e realizou-se no dia 3 de Dezembro de 2010, no Auditório Municipal. Este fórum
teve como grande objectivo reflectir com técnicos de diferentes áreas estratégias de intervenção
em famílias problemáticas. O painel foi composto pela Dr.ª Georgette Lima, da Sociedade
Portuguesa de Terapia Familiar, pela Prof. Doutora Maria Emília Nabuco, pela Dra. Maria Prates
do Projecto “A PAR” e pela Dra. Paula Oliveira da CPCJ de Azambuja.
No período da tarde,
realizou-se um momento
de reflexão entre os
técnicos, onde lhes foi
possível trocar informação
e pensar estratégias de
acção/ intervenção. Como
principais conclusões,
constatou-se que a
intervenção em famílias só
será eficaz se tiver em
consideração a mudança
no conceito de família, nos
valores, nas diferenças e
nas crenças.
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APOIO FORMATIVO ÀS FAMÍLIAS: COMPETÊNCIAS
PARENTAIS E GESTÃO DOMÉSTICA
18

Com a colaboração da instituição “Ponto de Ajuda - Contrato Local de Desenvolvimento Social”,
das Caldas da Rainha, foram efectuadas duas acções de formação nas instalações da Junta de
Freguesia de Aveiras de Cima e que contaram com a participação de pais de crianças e jovens
carenciados, residentes no nosso Concelho.
O curso de Competências em Gestão Doméstica teve como objectivo geral transmitir noções de
gestão eficiente dos rendimentos e
competências de organização e
gestão pessoal de forma a alcançar
um equilíbrio socio-económico no diaa-dia doméstico.
Quanto à formação em Competências
Parentais, pretendeu-se dar aos
indivíduos e/ou famílias participantes
bases sustentáveis para uma
parentalidade positiva, com o intuito
de, posteriormente, formar crianças e
jovens com estruturas biopsicossociais coesas e desenvolvidas.

SESSÕES “FAMÍLIAS À CONVERSA COM...”
A implementação do projecto “Famílias à Conversa com…” foi uma parceria do Município de
Azambuja com as Associações de Pais. Com esta iniciativa, aberta a toda a comunidade,
procurou-se criar um espaço de partilha de experiências e saberes, entre os técnicos e os
elementos das famílias participantes.
O ponto de partida foi encarar a família como um sistema determinante no desenvolvimento de
criança/jovem, e uma organização onde cada um tem o seu papel específico.
Foram conversas para ouvir, discutir, partilhar, duvidar,... Conversas de famílias, para as quais os
convidados levaram o pensamento técnico sobre diversos temas e os participantes o valor da
experiência.
No final de cada sessão foi realizada a avaliação da mesma e os participantes sugeriam temas do
seu interesse para próximos encontros
dando, desta forma, resposta às
necessidades e preocupações reais
das famílias.
Na dezena de sessões realizadas ao
longo do ano lectivo, em diferentes
freguesias do concelho, foram
debatidos os temas “Gestão do
Te m p o / Q u a l i d a d e A f e c t i v a ” ;
“Sexualidade”; “Bullying, Violência na
escola”; “As minhas dúvidas e as
Toxicodependências”; “Adolescências”
e “Na Net, sabe por onde navega o seu
filho?”.
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PROMOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS
O apoio social promovido pelo Município de Azambuja
também se exprime em muitas iniciativas na área da saúde
e da promoção de estilos de vida saudáveis.
Uma delas tem sido a realização de acções de
sensibilização para questões da área da saúde a turmas do
7º ao 9º ano de escolaridade no Agrupamento de Escolas de
Azambuja. Algumas das sessões foram subordinadas ao
tema”Afectos e Sexualidade”.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
Celebrar a Saúde tem o seu dia maior a 10 de Abril, e o
Município de Azambuja associa-se ao evento. Assim, é
escolhida a actividade física como tema, propondo a toda a
população promover estilos de vida saudáveis e activos.
Neste ano 2011, a comemoração coincidiu com a
participação de Azambuja no projecto “Mais Lezíria”,
dinamizado pela Comunidade InterMunicipal da Lezíria do
Tejo e que levou a prática desportiva aos onze concelhos da
CIMLT. O Jardim Urbano de Azambuja encheu-se com perto
de quatro centenas de participantes que, além de muito
“mexerem”, puderam realizar alguns rastreios médicos.

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO
A autarquia continua a aderir à proposta da Fundação
Portuguesa de Cardiologia (membro da Federação Mundial
do Coração) na dinamização do Dia Mundial do Coração.
As doenças cardiovasculares são aquelas que causam mais
mortes, vitimando 17,1 milhões de pessoas por ano, e os
factores de risco são bem conhecidos: níveis elevados de
pressão arterial, colesterol e glicose, tabagismo, ingestão
insuficiente de fruta e vegetais, excesso de peso, obesidade
e sedentarismo. É a alertar contra este estilo de vida que o
Município de Azambuja continua a promover, anualmente,
eventos como o Dia Mundial do Coração.

RASTREIO DO CANCRO DA MAMA
O Concelho da Azambuja recebeu, entre os meses de Maio e
Setembro de 2010, e pela primeira vez, uma unidade móvel
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, destinada a proceder
ao rastreio do cancro da mama nas mulheres com idades
compreendidas entre os 45 e os 69 anos.
A iniciativa, gratuita para todas as utentes, resultou da
colaboração entre o Município, as Juntas de Freguesia, o
Centro de Saúde e as suas extensões. Das 3170 mulheres
convidadas aderiram um total de 41%, o que é considerado
um resultado muito positivo para o primeiro ano.
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PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE APOIO...
O Dia Mundial da Árvore é um dos mais reconhecidos a nível

20

20global e muito importante no mundo tão poluído em que

vivemos. O Município de Azambuja continua, ano após ano, a
dinamizar esta data com acções de sensibilização para a
necessidade da defesa da floresta e do ambiente em geral,
destinadas a toda a população.

Os munícipes idosos tiveram um conjunto de actividades
para comemorar o dia. Realizaram-se duas visitas à empresa
Resioeste (Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos) com cerca de 100 idosos; foi organizada uma
caminhada na Mata das Virtudes, em que os 140 elementos
participantes criaram um crachá individual, com materiais
recicláveis e alusivo à data; e houve, ainda, uma exposição
itinerante, com os crachás elaborados pelos idosos, nas três
Bibliotecas Municipais, nas Juntas de Freguesia de Maçussa
e de Vila Nova de S. Pedro e na Extensão de Saúde de
Manique do Intendente.
Por sua vez, o Dia Mundial da Dança - 29 de Abril - foi
comemorado com um “baile sénior”, dirigido à população
menos jovem do Município de Azambuja. O evento contou
com a participação de cerca de 150 idosos de várias
instituições do concelho e de diversas freguesias. O baile
realizou-se no Salão dos Bombeiros de Azambuja, com a
animação musical a cargo do artista Quim Botas.

CINEMA SÉNIOR
Os Ciclos de Cinema Sénior tiveram inicio em Setembro de
2008 sendo uma iniciativa acolhida com muito agrado pela
população sénior do concelho de Azambuja. Procura-se
proporcionar a este grupo etário acesso gratuito a sessões de
cinema português, com filmes mais antigos, referências dos
seus tempos de juventude, relembrando antigas memórias,
como “O Grande Elias” ou “ O Pai Tirano”, e apresentando
algumas películas mais recentes, “Sonhar é fácil”,...

PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
A Câmara Municipal pretende prosseguir uma política de promoção de uma alimentação
saudável através da criação de um programa de rastreio contínuo aos hábitos alimentares e
ao controlo do excesso de peso, obesidade e carência alimentar, das crianças da rede
pública do ensino pré-escolar do Concelho de Azambuja.
Este projecto tem a colaboração da Escola Superior Agrária de Santarém, através dos
alunos do curso de “Nutrição e Qualidade Alimentar”. O objectivo principal é promover a
saúde das crianças do ensino pré-escolar da rede pública do Concelho de Azambuja, e para
isso será realizado um rastreio ao longo do ano lectivo 2011/2012.
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... À TERCEIRA IDADE

A população idosa é um grupo alvo de muitos crimes de
burla. O Município de Azambuja, consciente deste
fenómeno, promoveu, em parceria com a GNR, acções de
sensibilização dos idosos para a questão da Segurança.
As sessões ocorreram em várias freguesias do Concelho de
Azambuja, tendo os militares envolvidos transmitido noções
simples de segurança pessoal e das habitações, prevenindo
e evitando situações de risco. Risco que é maior nos casos - e
são muitos - em que os idosos residem sozinhos e em locais
isolados.

CAMINHADAS SÉNIOR E
JOGOS TRADICIONAIS
A iniciativa Jogos Tradicionais para a Terceira Idade decorre
há já treze anos e envolve muitas entidades do concelho que
trabalham directamente com a população mais idosa.
Ao longo dos meses de Primavera ou Outono, são realizadas
várias jornadas de jogos tradicionais, tais como a sueca, o
dominó, o chinquilho, o jogo dos pinos e a laranjinha. A
iniciativa termina sempre em festa, com um almoço
convívio,um baile e uma sessão do jogo do Loto.
Esta iniciativa proporciona aos seus participantes, para além
da actividade lúdico desportiva, a possibilidade de visitarem
as diversas instituições, convivendo entre si e, muitas vezes,
reanimando velhas amizades.
As Caminhadas Sénior tiveram o seu arranque no ano 2009 e
foram percorrendo diferentes freguesias do concelho:
Aveiras de Baixo (Mata das Virtudes), Vale do Paraíso, Vila
Nova de S. Pedro, Azambuja, Maçussa e Manique do
Intendente. Este projecto visa estimular, simultaneamente, a
actividade física, a saúde e as relações interpessoais.

ARTE SÉNIOR
O concurso Arte Sénior é uma actividade promovida pelo
Município de Azambuja desde 2006. O objectivo geral visa a
implementação de actividades de animação, socialização e
ocupação de tempos livres direccionados à população
sénior. Neste caso, pretende-se sensibilizar os idosos para a
preservação do ambiente valorizando a sua criatividade.
Após alguns anos dedicados ao Dia Mundial da Floresta, no
ano 2010 foi lançado o desafio da criação de presépios. É de
salientar a colaboração nesta iniciativa das Instituições
Particulares de Solidariedade Social de apoio à 3ªIdade. A
média de idades dos participantes aproxima-se dos 80 anos.
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REDE SOCIAL DO CONCELHO DE AZAMBUJA
A Rede Social de Azambuja deu os primeiros passos em 2005, com o objectivo de criar canais de
comunicação, através de uma gestão local participada, assentando no trabalho de parceria
alargada, efectiva e dinâmica (Decreto Lei nº 115/2006).
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Ao nível concelhio, materializa-se através do
Conselho Local de Acção Social de Azambuja
(CLASAZ), que se divide em Plenário e Núcleo
Executivo.
O Núcleo Executivo tem como
responsabilidade assegurar a coordenação
técnica das acções definidas pelo CLASAZ,
sendo o órgão responsável pela elaboração do
Diagnóstico Social, do Plano de
Desenvolvimento Social e respectivos Planos
de Acção anuais.
Este grupo de trabalho é constituído por uma
e q u i p a m u l t i d i s c i p l i n a r, c o n t a n d o
actualmente com representantes das
seguintes entidades: Município de Azambuja,
Instituto da Segurança Social, Centro de
Saúde de Azambuja, Centro Social Paroquial
de Azambuja (como representante das
entidades sem fins lucrativos), Cerci Flor da Vida, Guarda Nacional Republicana e Agrupamento
de Escolas do Alto do Concelho (como representante dos Agrupamentos de Escolas do
Concelho).
A Plataforma Supra-concelhia da Lezíria do Tejo é o órgão regional da Rede Social, da qual
Azambuja faz parte, assim como os restantes concelhos da Lezíria do Tejo.
Cabe aos elementos que constituem a Rede Social a responsabilidade de se pronunciarem
relativamente a instrumentos de planeamento para o Concelho e emitir pareceres a
candidaturas das entidades concelhias a financiamentos que contemplem a construção,
remodelação ou licenciamento de equipamentos sociais.
Neste contexto, ao longo do ano de 2010, o CLASAZ acompanhou e colaborou na construção da
Carta de Equipamento Sociais do Município de Azambuja, elaborada pela empresa CEDRU, a
pedido da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).
Para além disso, foram emitidos pareceres para três candidaturas ao Programa de Alargamento
e Requalificação de Equipamentos Sociais (PARES), quatro candidaturas ao Programa
Operacional de Potencial Humano (POPH), uma candidatura ao Programa Escolhas, uma
candidatura ao QREN - Programa Operacional Regional (parecer emitido pela Plataforma Supraconcelhia da Lezíria do Tejo) e três pedidos de licenciamento de equipamentos. Estes pedidos de
emissão de parecer foram efectuados por um total de sete instituições com acção no Concelho
de Azambuja.
Recentemente, foi realizado o levantamento concelhio da população dependente e população
deficiente com a colaboração das IPSS do Concelho, Juntas de Freguesia, Corporações de
Bombeiros Voluntários, Delegações da Cruz Vermelha e Extensões de Saúde.
Actualmente a equipa do Núcleo Executivo encontra-se em fase de actualização do Diagnóstico
Social, contando com a participação de todos os parceiros do Conselho Local de Acção Social de
Azambuja.
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BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO
Ao longo dos últimos anos, o Voluntariado tem vindo a
assumir uma importância crescente na sociedade, em
domínios como a acção social, a saúde, a educação, a
ciência e cultura, a defesa do património e do ambiente, a
d e f e s a d o c o n s u m i d o r, a c o o p e r a ç ã o p a r a o
desenvolvimento, o emprego e a formação profissional, a
reinserção profissional, a protecção civil e o
desenvolvimento da vida associativa e da economia social
em geral.
O Município de Azambuja, por ser uma pessoa colectiva de
natureza pública, apresenta as condições legais para ser a
entidade enquadradora do Banco Local de Voluntariado de
Azambuja, e assim nasceu e ganhou forma esta estrutura.
O BLV de Azambuja conta com perto de três dezenas de
voluntários e tem a decorrer alguns projectos dirigidos à
comunidade. Língua Portuguesa para residentes
estrangeiros foi um deles. As aulas decorreram na Escola
Secundária e foram dirigidas a toda a população de
nacionalidade estrangeira que pretendia aprender ou
aperfeiçoar o domínio do português. Participaram 14 alunos
ucranianos, moldavos, paquistaneses, romenos e ingleses.
Outro projecto foram aulas de Artes Decorativas, em Vila
Nova de S. Pedro. Teve a adesão de 10 elementos e
constituiu um espaço de convívio e aprendizagem, onde
foram realizados trabalhos manuais muito interessantes.
“Net Sénior” foi uma proposta lançada na Freguesia de
Alcoentre, e o desafio foi correspondido. A população
menos jovem aceitou o convite para conviver e adquirir
alguns conhecimentos na área da informática. As sessões,
uma por semana, decorreram nas instalações da biblioteca
do Palácio Frederico Arouca.
Na área do desporto, as “caminhadas sénior” tiveram o
acompanhamento de vários voluntários para apoio aos
participantes mais idosos. As actividades com os mais
novos também contaram, este ano, com o apoio de uma
voluntária. Uma tratou-se da colónia balnear para crianças
carenciadas ou de risco. Outra foi um concerto de “bandas
de garagem” e Djs (01.Julho.2011), no Jardim Urbano de
Azambuja, e visou a angariação de novos voluntários.
A campanha “Cartão Vermelho á Violência Doméstica” foi
uma iniciativa que contou com duas voluntárias. A acção
pública de sensibilização teve lugar no mercado mensal de
Azambuja(02.Outubro.2010).
Por fim, o município realizou um levantamento de idosos em
situação de isolamento social nas freguesias do “Alto
Concelho” para que se implemente um projecto de
Voluntariado de Proximidade em articulação com o BLV.
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NOVO ANO LECTIVO ARRANCA COM A ABERTURA DO
O Município de Azambuja inaugurou, no
passado dia 09 de Setembro, o novo
“Centro Escolar Boavida Canada”, na
Vila de Azambuja.
O acto contou com as intervenções da
Vereadora da Educação do Município,
Dra. Ana Ferreira, e do Director do
Agrupamento de Escolas de Azambuja,
Prof. José Manuel Franco. Destaque
para a presença, no acto, do Professor
Eng.º João Boavida Canada, filho do
patrono deste centro escolar que, além
de professor do ensino primário, foi
Presidente da Câmara de Azambuja
entre 1933 e 1944.
Este novo equipamento arrancou de
imediato com as actividades do ano
lectivo 2011/2012, no dia 12 de
Setembro.
O projecto consistiu na construção de
raiz de um estabelecimento de ensino
composto por Escola Básica do 1º Ciclo
e Jardim-de-Infância. Em concreto, as
instalações do Centro Escolar
disponibilizam 12 salas para 1ºciclo, 4
salas para Jardim-de-Infância e salas
polivalentes para actividades de tempos
livres e prolongamentos de horários. Os
2 níveis de ensino funcionam em blocos
distintos, o Jardim-de-Infância num piso
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O CENTRO ESCOLAR “BOAVIDA CANADA” (AZAMBUJA)
térreo e o 1º ciclo em rés-do-chão e 1º
andar.
À semelhança do que acontece nos
mais modernos equipamentos
educativos, está dotado de um “centro
de recursos” com biblioteca, ludoteca e
sala multimédia, cozinha, refeitório e
campo de jogos exterior. De destacar a
existência de um pequeno pavilhão com
224 m2, com vestiários masculino e
feminino, e a capacidade do refeitório de
servir 345 refeições por turno, até um
máximo diário de 500 almoços. Existe
também uma área administrativa e de
professores, sanitários, arrecadações e
áreas exteriores cobertas e descobertas
(zona ajardinada, parque infantil,
espaço de estacionamento e espaços
adaptados a portadores de deficiência).
O terreno, com uma área total de 9.600
m2, situa-se no designado “Campo da
Feira”, e tem um bom enquadramento
urbano junto ao Pavilhão Municipal e
próximo do Centro Cultural – Páteo
Valverde. A empreitada foi desenvolvida
pela EMIA – Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, e teve um custo
global aproximado de 2.350.000,00 euros
(dois milhões trezentos e cinquenta mil
euros), financiado pelo QREN em cerca
de 80%.
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OBRAS

E78/09 - Requalificação da Ribeira do Valverde e construção de
colector interceptor de águas residuais domésticas
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Reperfilamento da Ribeira, no
troço entre o Campo da Feira e a
Linha do Norte, permitindo
aumentar a sua secção
transversal e consequente
capacidade de drenagem de
águas pluviais de forma a
comportar as descargas
provenientes do sistema da Vila
de Azambuja. Revestimento do
leito e margens. Preparação de
acessos para máquinas que
permitam a limpeza da ribeira.
Construção de dique na zona a
montante para retenção de
sólidos. Arranjos exteriores.
Em fase de conclusão.

E99/10 - Reparação da Cobertura das Escolas EB1 e EB2,3 em
Aveiras de Cima
Trabalho de substituição da cobertura de
fibrocimento existente por uma nova em
painel “sandwich” (tipo Haronville). Execução
de novas caleiras e respectivo isolamento,
bem como alargamento do diâmetro de todos
os ralos de escoamento.
Empreitada praticamente concluída.

P02/11 - Projecto de Beneficiação das Piscinas Municipais
O projecto prevê uma profunda intervenção no complexo de piscinas do município,
noemadamente, na zona dos balneários a substituição dos revestimentos de paredes, do
pavimento, de louças sanitárias e das portas. Será criada uma instalação sanitária
apropriada para dar banho a bebés de colo, bem como uma zona de duche e lava pés antes
de entrar na piscina. A nível exterior, está contemplado o isolamento térmico, quer da laje de
cobertura do edifício, quer das fachadas exteriores do mesmo.
Em termos de equipamentos de águas e esgotos, está projectado substituir toda a rede
predial de abastecimento de água (redes de água quente e água fria) e introduzir um sistema
de aproveitamento de energia solar para a produção de águas quentes sanitárias que será
interligado com a referida rede. Os pontos de água serão dotados de dispositivos de
utilização com temporizador por forma a reduzir-se as perdas de água. Serão, igualmente,
introduzidos, um sistema solar para apoio ao tratamento da água dos tanques; um sistema
de climatização centralizado (caldeira a biomassa e chiller); e unidades de tratamento para
garantia da qualidade do ar.
Esta grande requalificação - e de acordo com o Sistema Nacional de Certificação Energética
e da Qualidade do Ar - permitirá passar da classificação “G” para uma eficiência de “B-”.
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REABILITAÇÃO URBANA

1ª FASE DE LEVANTAMENTO ESTÁ CONCLUÍDA
(SRU - Unidade de Intervenção I da Vila de Azambuja)
No âmbito da participação da Câmara Municipal de Azambuja na Sociedade de Reabilitação
Urbana da Lezíria do Tejo (SRU - LT), terminou em Agosto a primeira fase. Este projecto, que
consistiu no levantamento das características e diagnóstico do edificado e
espaço público na Unidade de
Inter venção criada na Área de
Reabilitação Urbana de Azambuja.
No total, foram visitados e caracterizados
cerca de 190 edifícios, numa área de 3,5
ha. Esta fase foi assegurada por uma
equipa multidisciplinar constituída por
arquitectos, engenheiros civis,
urbanistas e topógrafos.
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O objectivo, e fase seguinte, será a
elaboração, e aprovação pelos órgãos
municipais competentes, de um
Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana, que definirá os edifícios e
espaços a reabilitar, assim como as
opções estratégicas do Município em
matéria de reabilitação, designadamente
no que diz respeito a habitação,
acessibilidades, equipamentos, infraestruturas e espaço público.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

“ECO-ESCOLAS” E OUTROS PROJECTOS
DINAMIZAM TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA
O Programa “Eco-Escolas” continua a ser um dos projectos extra-curriculares que mais mobiliza
a comunidade educativa do Concelho de Azambuja. No ano lectivo 2010/2011, inscreveram-se 13
escolas da área do município, o que representa um número bastante expressivo, tendo em conta
a dimensão da nossa rede escolar.
O papel da autarquia é o de dinamizar o projecto nas escolas e dar o apoio possível perante as
solicitações dos diversos estabelecimentos de ensino.
Foram realizadas 84 sessões de sensibilização pelos técnicos do município para os alunos do 1º,
2º, 3º Ciclo e Secundário. Os temas abordados foram os Resíduos, a Compostagem, a Água, a
Energia, o Aquecimento Global, a Floresta, o Mar e a Biodiversidade.
Além dessas, foi possível organizar duas sessões sobre a separação de resíduos e compostagem
com a presença de técnicos da empresa Valorsul. Tiveram lugar no Centro Escolar de Alcoentre e
foram destinadas aos professores e funcionários.
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A nível de apoio material, a autarquia disponibilizou transportes para várias actividades,
forneceu diversa documentação informativa sobre Resíduos, Água, Energia, Floresta e
Biodiversidade, e entregou compostores a todas as escolas inscritas.
Outro apoio foi a oferta de uma viagem de barco pelo Rio Tejo - a Rota dos Mouchões - e uma visita
à fábrica de papel da empresa Renova, como prémio à turma vencedora do concurso de
reciclagem de papel no Agrupamento de Escolas de Azambuja.
Refira-se que ainda não foram divulgados os resultados do Programa Eco-Escolas do ano lectivo
2010/2011, mas esperamos atingir o êxito dos anos anteriores, nomeadamente em 2009/2010
onde todas as escolas que estavam inscritas foram galardoadas com a Bandeira Verde.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ACTIVIDADES ENVOLVEM 2.600 PARTICIPANTES,
DO PRÉ-ESCOLAR AO ENSINO SECUNDÁRIO
Entre alunos, professores e pessoal
auxiliar, são mais de dois milhares e meio
de participantes, o que é motivo de
esperança para que as próximas gerações
de habitantes do Concelho de Azambuja
contribuam para um melhor Ambiente e,
consequentemente, beneficiem dele.
Uma das acções desenvolvidas neste
âmbito foi a comemoração do Dia Mundial
da Floresta. Este ano, foram entregues
zambujeiros, uma espécie e com muito
simbolismo para o concelho, a todas as
escolas. Também foram doadas para
embelezamento dos espaços escolares
exemplares de oliveiras, azinheiras,
árvores de fruto, ervas aromáticas
(alecrim, tomilho, alfazema), azevinho e
sobreiros (espécies protegidas). Outra
iniciativa para assinalar o dia foi a
distribuição gratuita à população, nas
sedes das nove freguesias do município,
de plantas de espécies autóctones.
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O Município voltou a contar com a
presença da exposição itinerante
“Resíduos em Movimento”, no mês de
Maio. O “Versus Car” esteve nas sedes dos
agrupamentos, onde os alunos do 2º e 3º
ciclo puderam participar nas actividades
lúdicas e didácticas sobre os resíduos, o
tratamento e a valorização dos mesmos.
Os alunos da Escola Secundária de
Azambuja deslocaram-se ao Centro de
Tratamento de Resíduos do Oeste, para
visitar o “Versus Tir” e o aterro sanitário.
O concurso “Oleões são uns glutões!” foi
uma novidade. O concurso destinou-se,
por agora, ao 2ºCiclo, sendo os objectivos
sensibilizar a população para a necessidade da recolha selectiva do óleo alimentar usado (OAU) e
promover a utilização dos oleopontos em todo o concelho, através das escolas.O concurso teve
três momentos de participação: a recolha dos óleos domésticos e a sua entrega na sede dos
agrupamentos, a elaboração de um folheto de sensibilização dirigido aos munícipes e a
apresentação do enquadramento teórico do trabalho. A turma vencedora foi o 5ºB do
Agrupamento Vale-Aveiras, que obteve a melhor avaliação nos trabalhos apresentados e a maior
quantidade de OAU recolhido. O prémio foi um dia de desportos radicais.
Este ano, as Férias Desportivas também tiveram um ateliê ambiental, com a realização de
trabalhos reutilizando resíduos e o visionamento de alguns filmes de sensibilização sobre a água.
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ACTIVIDADE SOCIO-CULTURAL

VERÃO 2011 ANIMADO COM “FÉRIAS EM AZB”
O programa municipal “Férias Desportivas” nasceu em 2002, e continua a dar resposta às
pausas lectivas dos mais novos.
Este verão, com o objectivo de inovar e proporcionar aos participantes outro tipo de experiências
foram associadas às habituais modalidades desportivas algumas actividades culturais,
educativas e lúdicas. A novo formato foi dado novo nome, “FÉRIAS EM AZB”.
Os objectivos são agora mais alargados, e aos
definidos inicialmente de desenvolver hábitos
de vida saudável e ocupação de tempos livres
de forma desportiva, acrescentou-se os de dar
a conhecer algum do nosso património e
equipamentos culturais - potenciando a sua
utilização por parte dos participantes - e, ainda,
de sensibilização em áreas como a ciência, a
música e a leitura.
Esta edição 2011 preencheu todo o mês de
Julho, de segunda a sexta-feira, tendo os
participantes sido organizados em dois turnos,
num total de centena e meia de jovens. Na
primeira quinzena, foram acolhidas 82
crianças entre os 6 aos 10 anos, e na segunda,
71 adolescentes dos 11 aos 16 anos de idade.
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As modalidades desportivas seleccionadas
foram as que melhor avaliação tiveram nas
últimas edições, por parte dos participantes,
monitores e professores. Assim, foi possível
praticar Futsal, Ginástica, Badminton, Ténis de
Mesa, Hip Hop, Andebol e, ainda, realizar um
Peddy Paper. De referir a parceria com o Centro
Hípico Lebreiro de Azambuja, que permitiu
integrar o Hipismo.
Relativamente às actividades culturais,
educativas e lúdicas, foi proporcionado o
desenvolvimento da Música, da Expressão
Dramática, da Pintura, do Artesanato, da
Azulejaria e da Defesa do Ambiente. Estas
actividades decorreram no Páteo Valverde e no
Museu Municipal Sebastião Arenque.
À semelhança dos anos anteriores, o
Município de Azambuja assegurou o almoço
(na Escola Secundária de Azambuja) e transporte a todos os participantes . Importa sublinhar
que durante o transporte, o período das actividades e do próprio almoço, os jovens estiveram
permanentemente acompanhados por monitores contratados para esse efeito.
Por fim, de referir o importante apoio das diversas entidades que colaboraram na colocação em
prática deste programa, nomeadamente, todas as juntas de freguesia do concelho, a Escola
Secundária de Azambuja, o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, o Centro Cultural Azambujense
e o Grupo Desportivo de Azambuja, sem os quais, importa reconhecer, não seria possível a
concretização deste projecto.
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ACTIVIDADE SOCIO-CULTURAL

“À LUZ DA LUA”,... NO JARDIM DO MUSEU
A lua brilhou, novamente, no Jardim do Museu Municipal de Azambuja, em mais uma edição de
“À luz da Lua”. As quatro quintas-feiras de Julho foram preenchidas com agradáveis serões de
música e teatro, que se iniciaram com o som jazzístico da reveladora “Formação Ogre”, que
surpreendeu com a reconhecida - e consagrada - cantora Maria João.
Seguiu-se o canto vocal do Coro da Câmara de
Beja, prosseguindo a edição com um recital de
piano, sempre “à Luz da Lua”, com o pianista
Pedro Ramos que encerrou o ciclo musical da
iniciativa.
O Grupo Miaufa deu a vez ao Teatro no Jardim
com a peça “O (des)concilio de Deus”.
A afluência do público a este formato cultural
solicita, ano após ano, o regresso do evento
ao... aconchego do jardim do Museu Municipal
Sebastião Mateus Arenque!
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ASTRONOMIA PARA MIÚDOS E GRAÚDOS
O Município de Azambuja integrou, este ano, a
lista dos locais seleccionados pelo Ciência Viva
para a realização de actividades de promoção
da ciência no Verão, acolhendo várias sessões
de astronomia (Astronomia no Verão).
Durante seis sábados, entre Julho e Setembro,
o Páteo Valverde foi palco desta actividade,
coordenada por técnicos especialistas do
NUCLIO (Núcleo Interactivo de Astronomia).
Destinadas a miúdos e graúdos, as sessões
assumiram duas modalidades distintas:
» de dia, o atelier, com actividades lúdico-pedagógicas de exploração e conhecimento do
Universo, culminando com a observação telescópica do sol;
» de noite, a observação do céu nocturno, orientada pelos técnicos do NUCLIO e sustentada
por poderosos telescópios.
Cerca de meia centena de pessoas por sessão demonstraram o sucesso da actividade,
essencialmente, através do interesse e da elevada motivação que foi visível, por pais e filhos.
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ACTIVIDADE SOCIO-CULTURAL

FEIRAS DO LIVRO ANIMAM BIBLIOTECAS
Com o ano lectivo a despedir-se... a Rede de
Bibliotecas do Município de Azambuja realizou,
este ano, não uma mas duas Feiras do Livro.
No jardim da Biblioteca - Centro Cultural
Grandella, em Aveiras de Cima, entre os dias 16 e
18 de Junho, teve lugar a I Feira do Livro Infantil.
Durante os três dias foram levadas a cabo
diversas actividades de animação. O primeiro dia
começou com um ateliê para cerca de uma
centena de crianças, dinamizado pelo
autor/ilustrador Pedro Leitão que tinha como
ponto de partida um dos seus livros de banda
desenhada. Na tarde de sábado, foi a vez de Isabel
Minhós Martins dinamizar uma leitura seguida de
um ateliê de expressão plástica com base na obra
“O livro dos quintais”.
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Durante os três dias decorreu um concurso de
ilustração que consistia na elaboração de uma
capa alternativa para a obra “5 Histórias da
Xinita”. A votação era feita por todos os visitantes
da feira. As duas melhores ilustrações foram
premiadas com um exemplar da obra, cedido pelo
autor. Embora aberta a toda a comunidade, a feira
contou com uma extraordinária participação das
turmas do Agrupamento de Escolas Vale-Aveiras,
desde o pré-escolar ao 3º Ciclo. O balanço é
bastante positivo.
Nos dias 24 e 25 de Junho, foi a vez da Biblioteca
Municipal de Azambuja, realizar a VII edição da
Feira do Livro Usado. Como é já hábito nesta
iniciativa, centenas de livros foram postos à venda
a um preço simbólico, e uma vez mais a
população do concelho mostrou o seu interesse
visitando a feira e adquirindo diversas obras.

Um verão cheio de estórias nas
três bibliotecas...
Este Verão foi repleto de histórias nas nossas
bibliotecas! Em Alcoentre, as “Aventuras de Verão” preencheram as sextas-feiras à tarde e
encantaram o público mais jovem, em época de férias.
Em Aveiras de Cima, foram as “Tardes com Histórias” que permitiram realizar actividades onde a
imaginação ganhou asas e voou.
Em Azambuja, a “Hora do Conto de Verão”, que decorreu às quartas-feiras de manhã, foi
preparada para diversas faixas etárias enchendo a sala em cada sessão.
Todas as sessões tinham entrada livre e contaram com histórias e actividades diferentes. A oferta
foi variada e, mais uma vez, o mundo das histórias conquistou miúdos e graúdos.
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TURISMO

VINDIMAS 2011 VOLTAM A ENCHER DE VIDA
“AVEIRAS DE CIMA - VILA MUSEU DO VINHO”
Após o sucesso da estreia, no ano passado, Aveiras de Cima voltou a viver fins-de-semana de
grande intensidade cultural e turística. É claro que também foram dias de muito trabalho, ou não
nos estivessemos a referir à campanha das vindimas, o grande momento de celebração de todo
o ciclo da vinha - sim, da vinha, que o ciclo do vinho tem ainda muitas etapas a percorrer...
Para quem não está habituado à vida no campo, um dia de vindima é, sem dúvida, um dia
diferente. Que o digam os grupos de turistas participantes, um dos quais oriundo da França que ,
no final, se manifestou muito satisfeito com esta verdadeira “aventura”.
A “Vila Museu do Vinho” voltou a proporcionar todas as emoções associadas a este universo: a
apanha das uvas, o transporte para a adega e a
pisa da uva a pé em lagar tradicional. E como uma
manhã tão exigente requer um almoço
compensador, a proposta seguinte fez as delícias
de todos com um reconfortante torricado com
bacalhau assado - na versão “aprenda a fazer o
seu torricado” - na própria vinha, como...
antigamente!
Depois do grande convívio que constituiu o
almoço, a tarde foi preenchida com mais algumas
actividades que dão aos visitantes uma
panorâmica abrangente do mundo da
vitivinicultura e do projecto “Vila Museu do Vinho”.
Uma dessas experiências foi uma visita ao Centro
de Interpretação (na Casa da Câmara), onde é
exibido o filme de apresentação da Vila de Aveiras
de Cima e do projecto.
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A terminar este dia tão intenso, os turistas fizeram
uma prova de vinhos conduzida por um produtor,
que partilhou conhecimentos e técnicas para
saber identificar e desfrutar de um bom vinho.
Pode concluir-se que esta vindima repetiu o
sucesso da primeira. Um destaque final para a
colaboração e a hospitalidade dos vitivinicultores
participantes. Recorde-se que, ao longo do ano
vitivinícola, outros desafios serão lançados ao
público, para não deixar morrer esta actividade e
o seu papel na vida socio-económica do Alto
Concelho, mas também para dinamizar cada vez
mais o projecto turístico “Vila Museu do Vinho”.

Documentário “As nossas raizes” - Mês da Cultura Tauromáquica
Na edição nº28 (Julho.2011) do Boletim Municipal, não foi referida a exibição do documentário
“AS NOSSAS RAIZES”, integrada no XIII Mês da Cultura Tauromáquica. Naturalmente, entre as
várias propostas do evento, este filme que se deve ao “valor do trabalho voluntário produzido por
quem tenta ajudar a festa” constituiu um enriquecimento para a iniciativa.
Pelo lapso, as desculpas aos autores e aos residentes do Largo dos Pescadores, em Azambuja.
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PROTECÇÃO CIVIL

MAIS LIMPEZA E PREVENÇÃO CONTRIBUIRAM
PARA UM VERÃO COM MENOS INCÊNDIOS
Tendo em vista a preparação do período crítico de incêndios florestais - definido por lei entre 01
de Julho e 30 de Setembro de 2011 - o Serviço Municipal de Protecção Civil de Azambuja esteve
presente em várias reuniões com o Comandante Operacional Distrital de Lisboa (CODIS). Estes
encontros de trabalho tiveram como objectivo reunir todas as condições necessárias para a
prevenção dos incêndios florestais no Concelho de Azambuja e estabelecer as formas de
comunicação e coordenação mais eficientes para o alcançar.
Foi realizado um levantamento dos caminhos florestais existentes no concelho e foram
executadas diversas intervenções de manutenção dos caminhos que não apresentavam
condições de acesso às viaturas e demais meios envolvidos no combate aos incêndios florestais.
Com o decurso do Verão, e perante o facto de se registarem algumas ocorrências na área do
Concelho de Azambuja, este serviço procedeu ao acompanhamento das operações de combate
nos respectivos teatros de operação (TO) e posteriormente efectuou o levantamento das áreas
ardidas. O levantamento realizado visa não só o conhecimento das áreas ardidas (em hectares)
mas também como suporte de apoio a investigações realizadas pelo Serviço de Protecção da
Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana.
Em articulação com os postos territoriais da GNR do concelho, têm-se dado resposta às
solicitações de munícipes com vista à limpeza de terrenos com elevada carga de combustível
situados em aglomerados populacionais, notificando-se os respectivos proprietários de forma a
procederem à limpeza dosterrenos, tentando minimizar o risco de incêndio florestal.
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Através da Equipa de Sapadores Florestais do Município, designada como “SF 05 185”, têm sido
realizadas acções de silvicultura preventiva, trabalho que é uma mais-valia no campo dos
incêndios florestais, pois são um conjunto de acções articuladas que, partindo do conhecimento
dos fenómenos de ignição e de propagação do fogo, visam evitar a sua ocorrência e diminuir as
suas consequências negativas. A Equipa de Sapadores tem realizado, também, acções de
vigilância das zonas que lhe estão adstritas, tem prestado apoio ao combate dos incêndios
florestais - com a chamada “1ª intervenção” - e tem assumido várias operações de rescaldo.
No âmbito da segurança, e à semelhança do que vem acontecendo em todo o parque educativo
municipal, foi realizado um simulacro no Jardim-de-Infância de Manique do Intendente que
visou testar o plano de emergência existente naquela instituição. O Serviço Municipal de
Protecção Civil fez, ainda, o acompanhamento de um simulacro efectuado na empresa
InChemica, que tinha também como objectivo testar o respectivo plano de emergência.
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TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

1º Semestre de 2011
Nos termos da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, é publicitada a listagem seguinte das transferências
e subsídios concedidos, no 1º semestre de 2011, por este Município a favor de pessoas singulares ou
colectivas exteriores ao sector público administrativo:

11.721,00
66,01
500,00
500,00
45,00
30,00
45,00
37.173,60
37.173,60
5.000.,00
4.076,00
30.000,00
180,00
34,50
45,00
50,00
2.000,00
14.090,34
33.333,00
19.076,17
65,00
3.000,00
250,00
100,00
30,00
30,00
1.449.203,58
45,00
310,00
30,00
45,00
45,00
45,00
3.000.00
2.340,00
55,00
45,00
30,00
310,00
30,00

ACISMA
AdAz - Águas da Azambuja, SA
AgroBatoréu
Agrovia - Soc. Agro-Pecuária, SA
Alexandre Manuel Silva Ganhão
António José Gordo
Armando Malico
Ass. H. Bombeiros Vol. de Alcoentre
Ass. Bombeiros Vol. de Azambuja
Ass. Cultural "Poisada do Campino”
Ass. Desporto e Recreio “O Paraíso”
Aveiras de Cima Sport Club
BAD - Ass. Port. Bibliotecários Arq.
e Documentalistas
Carlos Filipe Paulo Ribeiro
Carlos Filipe Seabra Duarte
Casa Agrícola Dilário Cavaco
Casa do Povo de Aveiras de Cima
Centro Social e P. Aveiras de Baixo
Centro Social e P. Aveiras de Cima
Centro Social e P. de Alcoentre
Companhia das Lezírias, SA
Comp. Dança Contemp. de Sintra
Coudelaria de Sta. Bárbara
Coudelaria Henrique Abecasis, Lda
Cristiano Manuel O. Mota Côdea
Domingos Carvalho
EMIA - Empresa Municipal de Infraestruturas de Azambuja, EM
Fábio Rocha
Fernando Manuel G. Santos Ganhão
Francisco José Mendes Reis
Francisco José Santos Inês
Francisco Marques
Gonçalo Nuno Duarte Rodrigues
Grupo Columbófilo Azambujense
Grupo Desportivo de Azambuja
Herd. Prudêncio da Silva Santos
João Afonso
João Almeida Inácio
João António Mendes Inácio
João Carlos Galinha Lopes

45,00
400,00
310,00
45,00
310,00
30,00
45,00
30,00
45,00
30,00
310,00
45,00
30,00
30,00
30,00
310,00
30,00
45,00
45,00
30,00
1.200,00
15.944,05
10.621,05
10.621,05
30,00
310,00
45,00
30,00
45,00
45,00
400,00
1.615,98
150,00
150,00
60,00
250,00
22.500,00
22.500,00
45,00
310,00

João Paulo Sousa Fernandes
João Rodrigues Gaudêncio
Joaquim Carlos dos Santos
José Alexandre Anjos Nunes
José António Marques Carlos
José Bento
José Carlos Semeador
José Rafael Jesus Lopes
Luis Alberto Santos Silva Inês
Luis André Caramelo Cardoso
Luis Miguel Dias Santos
Luis Miguel Rocha Silva
Manuel Casimiro Pires
Manuel Pinto Gonçalves
Marco António Ferreira Cardador
Mário da Silva Oliveira
Mário Gordo
Mário Jorge Dias Oliveira
Miguel Matias
Nelson José Alves Soares
Neuza Feitas Barros
Núcleo Cruz V. Aveiras de Cima
Núcleo Cruz V. Quebradas
Núcleo Cruz V. Manique Intendente
Nuno Carvalho
Paulo Alexandre Melo Correia
Ribeiro Telles - Soc. Agrícola, Lda
Ricardo Filipe Dias Oliveira
Rui Manuel Vilhena Moura
Rui Miguel Silva Santos
SIVAC - Soc. Ideal de Vinhos Av. Cima
Socasa - Coop. Habitação Económica
Azambuja
Soc. Agrícola Cova da Caldeira, Lda
Soc. Agrícola Fonte do Pinheiro, SA
Soc. Agrícola dos Arinhos
Tiago Duarte Colaço
União Cultural e Desp. Vilanovense
União Desp. e Recreio V.Nova Rainha
Vasco Primavera Inês
Victor Manuel Guerreiro da Silva

€ 1.743.214,93 Total
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RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Senhor Accionista,
Nos termos da Lei, designadamente, no que respeita ao disposto no artigo 66.º do Código das
Sociedades Comerciais e nos termos dos estatutos da EMIA - EM, vimos submeter a V. Exas. o
Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício de 2010.

1. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
Durante o exercício de 2010, a EMIA continuou a sua laboração nos termos do Contrato Programa
estabelecido com o Município de Azambuja, em 13 de Novembro de 2008, posteriormente
complementado com as Adendas de 4 de Agosto de 2009 e 2 de Dezembro de 2009, que
estabelecem as regras de interrelacionamento entre o Município de Azambuja e a EMIA.
Em matéria de Obras e outras iniciativas, decorrentes de solicitações da Câmara Municipal de
Azambuja e no âmbito dos acima referidos Contratos-Programa, foram, ao longo do ano de 2010,
desenvolvidos trabalhos referentes aos seguintes fornecimentos e empreitadas:
Tipo de
Procedimento

CP.01/09 - Parceria públicoprivada para a constituição de
sociedade comercial, de
capitais minoritariamente
públicos e sem influência
dominante do Município, para a
concepção, construção,
equipamento, conservação,
manutenção e exploração de
parques de estacionamento da
Vila e adjacentes à Vila da
Azambuja

Concurso
Público

-----

Ajuste Directo
Adjud. 01-03-2010

08-04-2010

AD.01/10 - Construção do
Parque Infantil de Alcoentre
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Data de
Valor s/IVA
Consignação
(euros)

DESIGNAÇÃO

Entidade

Observ.

-----

-----

Em
análise

25.969,40

Construaza, Lda

Concluído

7.850,24

Solgarden, Lda

Concluído

2.469,99

Solgarden, Lda

Concluído

AD.02/10 - Pequenos arranjos
na EB1 de Alcoentre

Ajuste Directo
Adjud. 01/03/10

01-04-2010

AD.03/10 - Fornecimento de
contadores de água e
electricidade

Ajuste Directo
Adjud. 01/03/10

01-04-2010

AD.04/10 - Construção do
gradeamento exterior no átrio
do Convento das Virtudes

Ajuste Directo
Adjud. 05/03/10

15-03-2010

1.594,94

Planirest, Lda

Concluído

AD.05/10 - Execução de
Montagem da Exposição no
Convento das Virtudes

Ajuste Directo
Adjud. 23/08/10

-----

21.310,00

F. Costa - Oficina
de Museus, Lda

Concluído

AD.06/10 - Empreitada de
Reparação da EE da Maçussa

Ajuste Directo
Adjud. 07/07/10

20-07-2010

4.955,00

AD.07/10 - Prestação de
Serviços de Apoio Jurídico

Ajuste Directo
Adjud. 28/07/10

-----

12.892,56
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Solgarden, Lda
P. Santana Lopes
Soc. Advogados,RL

Concluído

Em curso
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AD.08/10 - Execução e Fornec.
de Balcão de Recepção do
Convento das Virtudes

Ajuste Directo
Adjud. 14-09-2010

-----

2.450,00

AD.09/10 - Execução de Fecho
de Pátio Interior, EB1 Alcoentre

Ajuste Directo
Adjud. 24-11-2010

10-12-2010

8.162,40

AD.10/10 - Instalação e
Aquisição de Ar Condicionado
na EB1/JI de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 19-01-2011

21-02-2011

AD.11/10 - Aquisição de
Mobiliário para a EB1 de
Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 11-01-2011

AD.13/10 - Aquisição de
Material didáctico para a EB1
de Azambuja

F. Costa - Oficina
de Museus, Lda

Concluído

Construções
Torrão

Em curso

102.384,82

António Mateus
Heleno, Lda.

Em curso

-----

54.685,70

Pinofil, Lda

Em curso

Ajuste Directo
Adjud. 06-01-2011

-----

7.983,82

Areal Editores,
Lda

Em curso

AD.14/10 - Aquisição de
Mobiliário/Material Didáctico
para a EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 11-01-2011

-----

16.499,18

Ventécnica, Lda

Em curso

AD.15/10 - Aquisição de
Mobiliário para a EB1/JI de
Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 11-01-2011

-----

10.253,05

Abrakadabra,
Lda

Em curso

AD.16/10 - Aquisição de
Material Lúdico/Pedagógico
para a EB1/JI de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 11-01-2011

-----

7.993,96

C. Miranda, Lda

Em curso

AD.17/10 - Aquisição de
Palamenta para a EB1/JI de
Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 06-01-2011

-----

7.540,24

Algifa. SA

Em curso

AD.19/10 - Apetrechamento de
Cozinha e Refeitório da EB1/JI
de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 06-01-2011

-----

1.732,87

Jotelar, Lda

Em curso

AD.22/10 - Aquisição de
Armários para o Pavilhão
Desportivo da EB1 de Azambuja

Ajuste Directo
Adjud. 11-01-2011

-----

2.700,00

Pinofil, Lda

Em curso

Em 16 de Dezembro de 2010 foi assinada uma terceira Adenda na sequência da respectiva
aprovação pelo Órgão Deliberativo do Município de Azambuja e o Conselho de Administração da
EMIA, pela qual são transferidas para a EMIA responsabilidade e competências na construção
do Arquivo Municipal, do Parque Urbano em Aveiras de Cima e da Praça de Touros de Azambuja.
A EMIA continuou, à semelhança de que aconteceu no ano lectivo de 2009/2010, a desenvolver
as Actividades de Enriquecimento Curricular no ano lectivo de 2010/2011.

2. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCICIO
Após o encerramento do exercício de 2010 não se verificaram quaisquer factos relevantes para o
funcionamento da Sociedade ou que a afectem de qualquer forma, tendo a mesma dado
seguimento aos trabalhos em curso.
3. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE
De acordo com os Documentos de Gestão Previsionais 2011-2015 submetidos a aprovação do
Conselho de Administração de 16 de Dezembro de 2010, a Empresa continuará a desenvolver os
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37

EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS DE AZAMBUJA_CONTAS 2010

trabalhos em curso relativamente a empreitadas a si incumbidas, no âmbito do novo ContratoPrograma e de Gestão.
A EMIA deverá desenvolver as obras que, nomeadamente na última Adenda ao contrato
Programa, lhe foram conferidas.
Espera-se, durante o ano 2011, concretizar a constituição da Sociedade com capitais
minoritariamente públicos isto é, uma participação da EMIA em 49% para a construção, gestão,
manutenção e exploração do estacionamento no interior da Vila de Azambuja e nos parques de
estacionamento contíguos à estação da CP em Azambuja.
4. ACÇÕES PRÓPRIAS
A Sociedade não detinha a 31 de Dezembro de 2010, nem deteve em qualquer momento do
exercício, quaisquer acções próprias.
5. AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS A NEGOCIOS ENTRE A EMPRESA E OS
SEUS ADMINISTRADORES
Durante o exercício de 2010 não foram concedidas quaisquer autorizações a negócios entre a
Sociedade e os seus Administradores.
6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O exercício de 2010 fechou com um saldo positivo de € 392,24 (trezentos e noventa e dois euros e
vinte e quatro cêntimos) que propomos que seja aplicado da seguinte forma:
* Reserva Legal: € 39,22 (Trinta e nove euros e vinte e dois cêntimos);
* Resultados Transitados: € 353,02 (trezentos e cinquenta e três euros e dois cêntimos).
7. EXISTÊNCIA DE SUCURSAIS DA SOCIEDADE
Não existiam à data do fecho do exercício de 2010 quaisquer sucursais da Sociedade.
8. POLITICAS DA SOCIEDADE EM MATÉRIA DE GESTÃO DE RISCOS
Sendo o Município de Azambuja o único cliente da Empresa, esta não apresenta risco de
cobrança em relação a Dívidas de Terceiros.
9. PONTO ÚLTIMO
Em 31 de Dezembro de 2010 a Empresa não se encontra em mora com qualquer dívida à Fazenda
Pública e Segurança Social.
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O Conselho de Administração gostaria de agradecer a todos os Colaboradores, titulares dos
Órgãos Sociais, representantes da Câmara e Assembleia Municipal de Azambuja que, com a
Empresa e nomeadamente com este Conselho de Administração, têm colaborado de forma a
cumprir os objectivos decorrentes dos Estatutos da EMIA e dos Contratos-Programa firmados
entre esta e a Câmara Municipal, em prol do Concelho de Azambuja.
Azambuja, 28 de Março de 2011
O Conselho de Administração
Joaquim António de Sousa Neves Ramos (Presidente)
Francisco João Belo Farinha (Vogal Executivo)
Marco António Martins Leal Pereira (Vogal Não Executivo)
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BALANÇO -

Modelo Reduzido (em 31 de Dezembro de 2010)
RUBRICAS

EXERCÍCIO
2009 Reexpr.

31.12.2010

ACTIVO
Activo Não Corrente
Activos fixos tangíveis ............................................................
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Accionistas/sócios

10.204.724,00

7.884.908,00

10.204.724,00

7.884.908,00

121.501,00
183.346,00

622.207,00
20,00

55.259,00

34.329,00

576.120,00
1.528,00

472.265,00

1.853.351,00
2.791.106,00

35.210,00
1.164.031,00

12.995.830,00

9.048.939,00

1.900.000,00

1.900.000,00

3.235,00

3.000,00

77.425,00

73.021,00

Resultado líquido do período .................................................

1.034.970,00
3.015.630,00
392,00

1.976.021,00
4.639,00

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO ...................................

3.016.022,00

1.980.660,00

8.672.190,00

6.656.182,00

8.672.190,00

6.656.182,00

591.481,00

194.422,00

8.213,00

12.160,00

569.750,00

91.045,00

138.173,00

114.470,00

1.307.617,00

412.097,00

TOTAL DO PASSIVO ..................................................

9.979.807,00

7.068.279,00

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO .............

12.995.830,00

9.048.939

Activo Corrente
Inventários ..............................................................................
Clientes ...................................................................................
Adiantamentos s fornecedores
Estado e outros entes públicos ..............................................
Accionistas/sócios
Outras contas a receber .........................................................
Diferimentos ...........................................................................
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários ..................................................

TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital realizado .....................................................................
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais ......................................................................
Outras reservas
Resultados transitados ..........................................................
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio ......................................

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos .........................................................
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores ..........................................................................
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos ..............................................
Accionistas/sócios
Financiamentos obtidos .........................................................
Diferimentos
Outras contas a pagar ............................................................
Outros passivos financeiros
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
- Modelo Reduzido (em 31 de Dezembro de 2010)
RUBRICAS

EXERCÍCIO
2009 Reexpr.

31.12.2010

RENDIMENTOS E GASTOS
Rendas e serviços prestados
Subsídios à exploração .........................................................
Variação nos inventários da produção ................................
Trabalhos para a própria entidade .......................................
Custo das mercadorias vendidas e das merc. consumidas
Fornecimentos e serviços externos ......................................
Gastos com o pessoal ...........................................................
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos ..............................................
Outros gastos e perdas .........................................................
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399.000,00
(500.705,42)
472.122,50

656.250,00
(2.093,00)
1.392.150,00

95.794,00
(273.363,65)

(1.599.835,00)
(150.226,00)

319.520,53
(37.608,49)

83.580,00
(13.445,00)

Resultados antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos ................................................

283.171,47

366.381,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização ..........

(148.293,94)

(149.824,00)

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos) ..............................................

134.877,53

216.557,00

Juros e rendimentos similares obtidos ...............................
Juros e gastos similares suportados ...................................

4,93
(133.733,83)

246,00
(210.985,00)

Resultado antes de impostos ..........................................

1.148,63

5.818,00

Imposto sobre o rendimento do período .............................

(756,39)

(1.179,00)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO .........................

392,24

4.639,00
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DELIBERAÇÕES - Câmara Municipal

EXECUTIVO CAMARÁRIO
REUNIÃO ORDINÁRIA
07 DE JUNHO DE 2011

Ponto 1
Desafectação do Domínio
Público de uma Parcela de
Terreno
Proposta Nº 59 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e Coligação Pelo Futuro da
Nossa Terra) e uma abstenção
(CDU)
Ponto 2
Empreitada de “Execução do
Centro Escolar de Aveiras de
Cima” Erros e Omissões
Proposta Nº 24 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Regulamentos:
Regulamento Municipal da Feira
de Viaturas Usadas
Proposta Nº 16 / VSL / 2011
Aprovada por unanimidade
Regulamento Interno do Horário
de Trabalho do Município de
Azambuja
Proposta Nº 25 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 4
Protocolos:
Barclays Bank
Proposta Nº 60 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e Coligação) e uma
abstenção (CDU)
Escola Profissional do Vale do
Tejo
Proposta Nº 22 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Escola Superior de Gestão e
Tecnologia de Santarém
Proposta Nº 23 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Cedência de Viatura - CNEMA
Proposta Nº 15 / VSL / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Central de Compras Electrónica

Proposta Nº 61 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Protocolo de colaboração entre
o Municipio de Azambuja e a
Escola Superior de Desporto de
Rio Maior - I. P. Santarém
Proposta Nº 26 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Cedência de 2 carradas de areia
para as festas de V. N. S. Pedro
Proposta Nº 17 / VSL / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
05 DE JULHO DE 2011

Ponto 1
CIMLT - Adenda ao Contrato de
Aquisição de Seguros
Proposta Nº 65 / P / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
21 DE JUNHO DE 2011

Ponto 1
EMIA, E.M. - Documentos de
Prestação de Contas 2010
Proposta Nº 62 / P / 2011
a) Aprovada com 4 votos a favor
(PS), 1 contra (Coligação) e 1
abstenção (CDU) - O Ver. Marco
Leal não participou na votação
b) Aprovada com 4 votos a favor
(PS), 1 contra (Coligação) e 1
abstenção (CDU) - O Ver. Marco
Leal não participou na votação
Ponto 2
Documento de Prestação de
Contas Consolidadas
Proposta Nº 64 / P / 2011
Aprovada com 4 votos a favor
(PS), 1 contra (Coligação) e 1
abstenção (CDU) - O Ver. Marco
Leal não participou na votação
Ponto 3
Renovação de Contrato
Proposta Nº 63 / P / 2011
Retirada
Ponto 4
Regulamentos:
Colónia Balnear para Crianças
Carenciadas
Proposta Nº 27 / VP / 2011
Retirada
Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos
Proposta Nº 28 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Conselho Municipal de
Juventude
Proposta Nº 06 / VML / 2011
Aprovada com 5 votos a favor
(PS) e uma abstenção (CDU)

Ponto 2
ACISMA - Protocolo de Estágio
Proposta Nº 29 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Regulamento de Utilização das
Hortas Comunitárias do
Município de Azambuja
Proposta Nº 30 / P / 2011
Retirada
Ponto 4
AZB / FAIRPLAY
Proposta Nº 07 / VML / 2011
Aprovada por unanimidade - O
Ver. António Jorge Lopes não
participou na votação
Ponto 5
ACISMA - Estágio curricular
Proposta Nº 31 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Cedência de quatro bancos à
Associação Recreativa de
Casais de Baixo
Proposta Nº 18 / VSL / 2011
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA
19 DE JULHO DE 2011

Ponto 1
Projecto de Regulamento das
Hortas Sociais do Município de
Azambuja
Proposta Nº 30 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

Outubro.2011 | AZAMBUJA | BOLETIM MUNICIPAL 29

45

DELIBERAÇÕES - Câmara e Assembleia Municipal

Ponto 2
Projecto de Regulamento de
Apoio ao Associativismo
Proposta Nº 08 / VML / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 3
Concurso interno para Técnico
de Informática (grau 1, nível 1)
Proposta Nº 27 / VP / 2011
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e CDU) e 1 abstenção
(Coligação)
Ponto 4
Indemnização
Proposta Nº 19 / VSL / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Cedência de Autocarro
Proposta Nº 63 / P / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Cessação de procedimentos
concursais
Proposta Nº 32 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
18 DE JUNHO DE 2011
Local: Auditório da Casa do Povo
de Aveiras de Cima
Ponto Único
Discussão sobre o Estado do
Município

SESSÃO ORDINÁRIA
28 DE JUNHO DE 2011
Local: Espaço Multiusos do Páteo
Valverde, em Azambuja
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Ponto 1
Informação do Presidente da
Câmara acerca da Actividade
Municipal

REUNIÃO ORDINÁRIA
02 DE AGOSTO DE 2011

Ponto 1
Centro Escolar de Vila Nova da
Rainha - Ratificação de
despacho
Proposta Nº 66 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e CDU) e 1 voto contra
(Coligação)
Ponto 2
Centro Escolar de Aveiras de
Cima - Ratificação de despacho
Proposta Nº 67 / P / 2011
Aprovada com 6 votos a favor
(PS e CDU) e 1 voto contra
(Coligação)
Ponto 3
Cessação de procedimentos
concursais
Proposta Nº 33 / VP / 2011
Retirada

Proposta Nº 59 / P / 2011
Aprovada com 25 votos a favor
(18 PS, 4 Coligação, 4 CDU e 1
BE), 3 abstenções (CDU) e 1
voto contra (CDU)
Ponto 3
Central de compras electrónica
da CIMLT
Proposta Nº 61 / P / 2011
Aprovada com 28 votos a favor
(19 PS, 4 Coligação, 4 CDU e 1
BE), 1 abstenção (CDU) e 1 voto
contra (CDU)
Ponto 4
Documento de Prestação de
Contas Consolidadas
Proposta Nº 64 / P / 2011
Aprovada com 19 votos a favor
(PS), 5 abstenções (CDU) e 6
votos contra (4 Coligação, 1
CDU e 1 BE)

Ponto 2
Desafectação de domínio
público
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Ponto 4
Aceitação de 2 estagiários
(IEFP) em Protecção Civil
Proposta Nº 35 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 5
Apoio à recuperação da
habitação de família carenciada
Proposta Nº 34 / VP / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 6
Apoio financeiro: Campeonato
Concelhio de Columbofilia
Proposta Nº 10 / VML / 2011
Aprovada por unanimidade
Ponto 7
Inscrição a pagar no “Programa
Actividade Física para Todos”
Proposta Nº 09 / VML / 2011
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Regulamento Municipal da Feira
de Viaturas Usadas
Proposta Nº 16 / V-SL / 2011
Aprovada com 27 votos a favor
(19 PS, 4 CDU e 4 Coligação), 1
abstenção (CDU) e 1 voto contra
(CDU)
Ponto 6
Regulamento de Apoio a
Estratos Sociais Desfavorecidos
Proposta Nº 28 / VP / 2011
Aprovada com 27 votos a favor
(18 PS, 5 CDU e 4 Coligação) e 2
contra (1 CDU e 1 BE)
Ponto 7
Regulamento do Conselho
Municipal da Juventude
Proposta Nº 06 / V-ML / 2011
Aprovada com 27 votos a favor
(18 PS, 4 CDU, 4 Coligação e 1
BE), 1 abstenção (CDU) e 1 voto
contra (CDU)

INFORMAÇÕES ÚTEIS

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA M. DE AZAMBUJA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO - Atendimento Técnico

Quinzenais | Terça-Feira | 15h00
Salão Nobre dos Paços do Concelho

Todos os dias excepto Quartas-Feiras
Marcação prévia pelo tel. 263 400 443

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
CONTACTOS

ESCOLAS DO CONCELHO
CONTACTOS

JUNTAS DE FREGUESIA
CONTACTOS

Câmara Municipal . geral
Tel. 263 400 400 - Fax 263 401 271
UAP - Unidade de Atend. ao Público
Tel. 263 400 882
Serviço Municipal de Protecção Civil
Tel. 263 403 720 | 969 291 789
Divisão de Saúde e Acção Social
Tel. 263 400 491
CPCJ - Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco
Tel. 263 400 472
Centro Local de Apoio ao Imigrante
Tel. 263 400 491
Núc. Sanidade Pecuária/Saúde Pública
Tel. 263 400 425
DIOM - Departamento de
Infraestruturas e Obras Municipais
Tel. 263 400 861
DU - Departamento de Urbanismo
Tel. 263 400 443
DDS - Departamento de
Desenvolvimento Social
Tel. 263 400 470
DPD - Divisão de Promoção e
Desenvolvimento
Tel. 263 400 431 / 435 / 464
Posto de Turismo
Tel. 263 400 476
Pavilhão Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 457
Complexo Desportivo de Azambuja
Tel. 263 418 141
Biblioteca Municipal - Azambuja
Tel. 263 400 485
Biblioteca Municipal - Alcoentre
Tel. 263 487 196
Biblioteca Municipal - Aveiras de Cima
Centro Cultural Grandella
Tel. 961 710 541
CEJA - Centro de Juventude
do Concelho de Azambuja
Tel. 263 418 313
Museu Municipal de Azambuja
Tel. 263 400 447
Gabinete de Apoio às Colectividades
Tel. 263 400 475 | 969 291 762

Escola Básica Integrada de
Azambuja
Tel. 263 406 520 / 1
Escola Básica Integrada de
Manique do Intendente
Tel. 263 485 366
E.B. 2,3 de Aveiras de Cima
Tel. 263 470 170
Escola Secundária
de Azambuja
Tel. 263 409 330

Alcoentre
Tel. 263 485 092
Aveiras de Baixo
Tel. 263 475 626
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 264
Azambuja
Tel. 263 402 647

EMIA - Empresa Municipal de
Infraestruturas de Azambuja, E.M.
Tel. 263 409 620

Centro Escolar “Boavida
Canada” - Azambuja
Tel. 263 407 650
Centro Escolar de Alcoentre
Tel. 263 485 037
E.B.1 Aveiras de Cima
Tel. 263 474 011
E.B.1 “Prof. Inocêncio
Carrilho Lopes” - Azambuja
Tel. 263 418 630
E.B.1 Socasa
Tel. 263 408 284
E.B.1 Vale do Brejo
Tel. 263 474 016
E.B.1 Vale do Paraíso
Tel. 263 474 010
E.B.1 Vila Nova da Rainha
Tel. 263 861 105
J. Infância Manique do
Intendente
Tel. 263 487 132
J. Infância Vale do Paraíso
Tel. 263 476 873
J. Infância Vila Nova Rainha
Tel. 263 853 332
J. Infância Vila Nova S.Pedro
Tel. 243 719 955

Maçussa
Tel. 243 719 291
Manique do Intendente
Tel. 263 486 679
Vale do Paraíso
Tel. 263 475 360
Vila Nova da Rainha
Tel. 263 853 360
Vila Nova de S. Pedro
Tel. 243 719 162

CONTACTOS ÚTEIS
CONTACTOS
Bombeiros Voluntários
de Azambuja
Tel. 263 401 144 / 5
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
Tel. 263 480 130
Cartório Notarial
Tel. 263 401 508
Centro de Saúde Azambuja
Tel. 263 407 600
Conservatórias dos
Registos Civil e Predial
Tel. 263 409 590
Cruz Vermelha Portuguesa
Aveiras de Cima
Tel. 263 470 470
Cruz Vermelha Portuguesa
Manique do Intendente
Tel. 263 486 555
Cruz Vermelha Portuguesa
Quebradas
Tel. 966 344 747
C.P.
Tel. 808 208 208
Delegação de Saúde
Tel. 263 407 617
Farmácia Peralta
Alcoentre
Tel. 263 487 052 / 3
Farmácia Central
Azambuja
Tel. 263 418 743

Farmácia Dias da Silva
Azambuja
Tel. 263 400 350
Farmácia Miranda
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 124
Farmácia Nova
Aveiras de Cima
Tel. 263 475 103
Farmácia Ferreira e Camilo
Manique do Intendente
Tel. 263 485 359
G.N.R. Aveiras de Cima
Tel. 263 470 220
G.N.R. Azambuja
Tel. 263 418 841
Praça de Táxis
Tel. 263 402 395
Repartição de Finanças
Tel. 263 406 440
Rodoviária do Tejo
Azambuja
Tel. 263 418 935
Rodoviária do Tejo
Alcoentre
Tel. 263 486 126
Segurança Social
Tel. 263 402 793

Empresa “Águas da Azambuja, S.A.”
Tel. 263 001 920 | Piquete 926 754 942

