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02 / Editorial
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2. É servido por muito 
boas acessibilidades, 
quer ferroviárias 
quer rodoviárias;

3. Mantém preservado 
sistemas ambientais 
e ecológicos de 
grande valor, um dos 
novos vectores da 
procura turística no 
âmbito do chamado 
Turismo de Natureza;

4. Tem uma identidade 
cultural própria, 
também outro novo 
vector da procura 
turística

Temos assim, no 
nosso Concelho, duas 
zonas com enormes 
capacidades turísticas: a 
zona ribeirinha do Tejo 
e o chamado sistema 
de paisagens do Alto 
Concelho.
A riqueza ambiental e 
a beleza natural do Tejo 

e dos seus afluentes 
na zona de Azambuja 
– indiscutivelmente  
a parte mais bela do curso 
do Tejo, com as ilhotas  
e mouchões, a fauna  
e flora tão características 
da Lezíria de aluvião 
– constituem cada vez 
mais um pólo de atracção 
de visitantes, como o  
prova o sucesso que  
a Rota dos Mouchões tem 
obtido quer nacional quer 
internacionalmente.
O Alto Concelho, com as 
suas paisagens e sistemas 
de vistas, o pitoresco  
das suas aldeias,  
a preservação dos modos 
de vida tradicionais,  
a gastronomia, a vinha  
e o vinho, as rotas 
pedestres, constituem 
também um produto 
turístico cada vez mais 
apreciado.
Isso mesmo tem sido, 
aliás, reconhecido pelas 

Definimos, na proposta 
que fizemos em Outubro 
aos munícipes do 
Concelho de Azambuja, 
o Turismo como um dos 
sectores em que temos 
maiores potencialidades 
de desenvolvimento.
Efectivamente o Concelho 
de Azambuja tem todas  
as condições para constituir 
um pólo de grande 
atractividade turística, 
especialmente pelas 
seguintes razões:
1. Está situado junto 

de uma grande 
região em termos 
populacionais – a 
Área Metropolitana 
de Lisboa – apenas 
a 50 Km da capital 
do País e do maior 
destino turístico 
de Portugal, que é 
precisamente Lisboa 
(e não o Algarve  
ou a Madeira como 
muitos pensam);
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Presidente do Município

de Azambuja

a tomar forma no Concelho, 
no âmbito do agro
turismo, do turismo 
equestre, da gastronomia, 
do turismo de natureza.
Temos uma identidade 
cultural própria que 
culmina nas duas grandes 
manifestações turístico
culturais do Concelho,  
a Avinho e a Feira de 
Maio, e procuramos 
lançar novas ofertas 
culturais e turísticas, 
como esse inovador  
e inédito projecto a ser 
lançado brevemente sob 
o tema Aveiras de Cima, 
Vila Museu do Vinho.
Pensamos que todos  
nos devemos empenhar 
na promoção turística  
do nosso Concelho.  
Da nossa parte, a Câmara 
tudo tem feito nesse 
sentido, participando  
e chamando os promotores 
a participar nos mais 
importantes certames 

turísticos do País  
e mesmo no estrangeiro, 
como a Bolsa de Turismo 
de Lisboa onde o nosso 
stand tem merecido um 
interesse crescente por 
parte dos visitantes.
Continuaremos a 
trabalhar para divulgar  
o Município de Azambuja 
e as suas potencialidades 
turísticas, porque 
acreditamos que este será 
um sector onde o nosso 
Concelho pode ser ainda 
mais competitivo.

próprias entidades 
oficiais: o turismo 
constitui já um 
elemento fundamental 
da nossa estratégia 
de desenvolvimento 
constante de documentos 
tão importantes como  
o Plano Regional  
de Ordenamento 
Territorial do Oeste e Vale 
do Tejo (PROTOVT).
Aliás, a própria iniciativa 
privada vem dar força  
a essa ideia: o projecto  
da Lusolândia, um 
dos mais importantes 
projectos turísticos  
do País, acaba de merecer  
a classificação de Projecto 
de Interesse Nacional 
(PIN) e está, igualmente, 
em marcha um grande 
projecto turístico e 
hoteleiro no Alto Concelho, 
ligado à prática do golfe.
Mas também têm sido 
muitos os projectos 
turísticos que tem vindo  
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1. Introdução
De acordo com os princípios orçamentais e regras previsionais para a Administração Local definidos 
pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) apresentamse dois dos instru
mentos fundamentais da gestão autárquica, que constituem as Grandes Opções do Plano (GOP): 
•	 Plano	de	Actividades	Municipais (PAM) – relativo à afectação de recursos financeiros 

correntes às diversas iniciativas municipais; e 
•	 Plano	 Plurianual	 de	 Investimentos (PPI) – relativo aos investimentos que se 

pretendem levar a cabo no Quadriénio 2010/2013.
Mantêmse as grandes áreas de intervenção da actividade municipal definidas em anos transactos:

•  MODERNIzAçãO E REORGANIzAçãO DOs sERVIçOs
•  URBANIsMO E HABITAçãO
•  ACEssIBILIDADEs E INFRAEsTRUTURAs VIÁRIAs
•  ILUMINAçãO PúBLICA
•  AMBIENTE E sANEAMENTO
•  EDUCAçãO E JUVENTUDE
•  CULTURA, DEsPORTO E TURIsMO
•  sAúDE E INTERVENçãO sOCIAL
•  PROTECçãO CIVIL
•  DEsENVOLVIMENTO ECONóMICO E sOCIAL
•  RELAçõEs COM FREGUEsIAs
• COLECTIVIDADEs E INsTITUIçõEs
• RELAçõEs COM OUTRAs ENTIDADEs

2. Estratégia
O ano de 2009 exigiu um grande esforço por parte do Município, com particular incidência 
sobre os serviços municipais, de adopção e adaptação à “torrente” legislativa e regulamentar 
da Administração Central, particularmente ao nível dos seguintes domínios:

•  Contratação Pública;
•  Legislação urbanística e de ordenamento e gestão do território;



•  Plano anti-corrupção;
•  Estatuto do Pessoal. 

Refirase, no que a este aspecto diz respeito, que o Município de Azambuja aplicou 
integralmente a nova legislação, designadamente ao nível dos necessários procedimentos 
administrativos em termos de avaliação de desempenho, concursais e de progressão na 
carreira dos funcionários. Acresce a este esforço a inclusão dos funcionários a desempenhar 
funções em estabelecimentos de ensino que integraram os serviços municipais em 
consequência do Protocolo celebrado com o Ministério da Educação.
O trabalho desenvolvido permitenos entrar em 2010 com o quadro de referência legal e 
regulamentar devidamente estabilizado.
Consideramos que a actuação do Município no ano de 2010 se desenvolverá de acordo com 
as áreas de intervenção que considerámos fundamentais para o exercício autárquico do 
próximo Quadriénio: Educação, solidariedade social, Ambiente e saneamento, Qualificação 
Urbana e Emprego e Desenvolvimento Económico e social.

Nestas circunstâncias, a estratégia de actuação centrarseá particularmente sobre 6 vectores:

a) Ordenamento do Território
Foi publicado e entrou em vigor o Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT), quadro de referência fundamental para as políticas de 
ordenamento e gestão territoriais a desenvolver pelo Município de Azambuja. 
Dele decorrerão, nomeadamente, o processo de revisão do Plano Director Municipal de 
Azambuja, cujos trabalhos já foram iniciados e que se espera venham a ter um significativo 
progresso no decurso de 2010.
Refirase também a conclusão do Plano de Acção Territorial Alenquer/Azambuja que, 
numa óptica indicativa, constituirá um guião de referência para o desenvolvimento do 
Concelho.

 b)  Medidas de intervenção social 
Tendo em linha de conta que a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, aprovou um 
conjunto de medidas de intervenção social, que se continuam a justificar face ao quadro 
económico conjuntural nacional, continuaremos a implementar essas medidas, não só 
directamente com os estratos mais desfavorecidos da população como indirectamente, 
estabelecendo parcerias com as IPss para a sua concretização.

c)  Quadro de Referência Estratégico Nacional
No decurso de 2009 foram contratualizadas, com a CIMLT/QREN, as verbas a afectar ao 
Município de Azambuja em todos os eixos excepto na Regeneração Urbana, cujo acesso se 
fará obrigatoriamente por concurso.
A verba contratada, cerca de 12 milhões de euros – que incluem uma majoração de 2 milhões pelas 
contrapartidas da OTA  permitirá executar a generalidade dos projectos contratualizados.
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Paralelamente, foi apresentada e aprovada uma candidatura ao eixo da Regeneração Urbana, 
no valor de aproximadamente 1 milhão de euros, que se concluirá em 2010.

d) Plano de Acção de Contrapartidas da OTA
Temse verificado algum atraso no Plano de Acção das Compensações da OTA, embora 
admitamos que tal se ficou a dever ao facto de 2009 ter sido um ano com três actos eleitorais, 
o que naturalmente condicionou a intervenção da Administração Local. Esperamos que, em 
2010, algumas das intervenções previstas se desenvolvam a bom ritmo, nomeadamente as 
da responsabilidade das Estradas de Portugal – intervenção na EN 3 (já iniciada), Variante 
a Vila Nova da Rainha e novo nó de intersecção da A1, novo traçado do IC 2, intervenção no 
Palácio Pina Manique (do Ministério da Cultura) e novo Posto da G.N.R. de Aveiras de Cima 
(do Ministério da Administração Interna).
Também se espera, no âmbito da Comissão de Acompanhamento, a definição das fontes de 
financiamento das acções de iniciativa municipal.
Assinalese, também, a candidatura ao QREN dos Centros Escolares de Alcoentre e 
Azambuja no âmbito das contrapartidas.

e) Desenvolvimento Económico e Social
					No âmbito da Revisão do PDM serão vertidas as linhas mestras já consagradas no PROT
OVT em termos dos sectores de desenvolvimento económico do Concelho: 
•	 Especialização e diversificação das Zonas Logístico/Industriais Vila Nova da Rainha/

Azambuja, Aveiras de Cima/Alcoentre e Guarita/Casais da Lagoa;
•	 Promoção do Turismo e actividades correlacionadas no Alto Concelho e nas denominadas 

Quintas Históricas, que constituirão unidades específicas de intervenção;
•	 Promoção turística da zona ribeirinha numa perspectiva intermunicipal e no âmbito da CIMLT.

Esperamos em 2010 executar o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município de 
Azambuja.

f) Parcerias Público-Privado
A concessão das Águas e Águas Residuais em 2009 garantem, nos próximos 4 anos, um 
conjunto de investimentos que permitirão um grau de cobertura de 98% do serviço de águas 
e de 95% do serviço de águas residuais. Os primeiros investimentos decorrerão em 2010.
Também através da EMIA se propõe a concretização da parceria tendente a concretizar a 
concessão do estacionamento na Vila de Azambuja e nos parques de apoio à CP, e o lançamento 
de parceria para o Pavilhão do Campo da Feira. será ainda estudada uma parceria público
privado para intervenção urbana em Aveiras de Cima.
Promoverseá o estabelecimento de Protocolos com Privados tendo em vista o 
desenvolvimento de Planos de Pormenor integrados nos objectivos do PROTOVT e no PAT 
e será monitorizado o acompanhamento dos Planos de Pormenor já contratualizados: serra 
dos Castelos, Lusolândia e zona Nascente de Aveiras de Cima.
A nível social, serão acompanhadas as parcerias estabelecidas com as IPss do Concelho 
para a construção de infraestruturas de apoio social.
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Refirase, por fim, que se espera em 2010 vir a concretizar a instituição da sociedade 
de Reabilitação Urbana que permitirá a requalificação do edificado nas duas áreas de 
reabilitação urbana aprovadas pela Assembleia Municipal.

3. Aspectos Financeiros
Em termos de análise dos grandes números que definem a Receita e a Despesa Municipais, 
constatamse, fundamentalmente, as seguintes questões: 

No tocante às Receitas Municipais e dada a metodologia legal que preside à respectiva 
previsão, verificase a manutenção da tendência dos anos anteriores, mais propriamente 
no que se refere a Receitas Correntes. De realçar, no entanto, o abrandamento das 
receitas relativas a loteamentos, que traduz o arrefecimento da construção civil que 
generalizadamente tem ocorrido no País. Apesar de tudo, a principal fonte espectável 
de receitas correntes é a relativa ao Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de 
Imóveis (IMT), o que permite concluir que existe alguma animação no sector imobiliário 
do Concelho e prever, a curto/médio prazo, uma intensificação da actividade construtiva, 
nomeadamente a nível industrial e logístico. 

Foram contabilizadas, também, as receitas provenientes da devolução de impostos pela 
Opel, nos termos de Despacho exarado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 

Quanto às receitas de Capital, foram contabilizadas as que decorrem da venda ou cedência em 
direito de superfície de infraestruturas ou terrenos municipais valorizadas à luz de critérios 
de mercado. Entrouse em linha de conta com receitas provenientes de Fundos Comunitários, 
em particular, as referentes à candidatura já aprovada do Projecto Integrado de Regeneração 
Urbana de Azambuja (PIRUA) e das candidaturas a aprovar no âmbito da contratualização 
CIMLT/QREN, nesta última, referentes somente aos projectos a iniciar em 2010. 

No que se refere às Despesas, mantevese também a contenção das despesas de funcionamento 
que decorre de anos anteriores, embora a contabilização dos Custos associados às transferências 
de competências por parte do Ministério da Educação se traduza num significativo acréscimo 
de despesa e consequente alteração da estrutura dos custos. 

Foram consideradas as dotações necessárias para resolução das questões relativas ao 
relacionamento com a Águas do Oeste e a Resioeste. 
Os projectos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) têm as suas fontes de 
financiamento nas receitas próprias do Município, nas verbas de Fundos Comunitários e 
em financiamentos complementares – verbas consideradas a definir.
A concretização das verbas “a definir” quer em termos de PAM quer em termos de PPI será 
efectuada pela aplicação do saldo da Gerência de 2009 e à medida que forem aprovadas as 
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candidaturas ao QREN não contempladas na previsão inicial, considerada prioritária para 
2010.

a) Estrutura da Receita e da Despesa

Para 2010, a repartição das receitas e despesas previstas relativamente a verbas definidas é 
a seguinte:

• RECEITAS

TIPO VALOR (€) %

Corrente 17.967.420 69,4

Capital 7.909.000 30,6

TOTAL 25.876.420 100,0

• DESPESAS 

TIPO VALOR (€) %

Corrente 14.749.681 57,0

Capital 11.126.739 43,0

TOTAL 25.876.420 100,0

Relativamente à estrutura da despesa, nas suas diversas afectações, teremos o seguinte 
quadro de aplicações de Fundos:

EsTRUTURA VALOR (€) %

Funcionamento

   Pessoal 7.338.970*

34,2   Bens e serviços 1.388.860

   Outras Despesas 165.944

PAM 5.060.640 19,6

PPI 10.153.305 39,3

Encargos Financeiros 1.768.701 6,8

* inclui 1.043.815 euros de custos com “pessoal transferido pela DREL”	
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b) Indicadores
Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento de 2010, apresentamos, de 
seguida, os seguintes indicadores:

Receitas Correntes
= 121,8 %

Despesas Correntes

As receitas correntes do Município cobrem mais que a totalidade das despesas correntes 
quer as afectas ao funcionamento dos vários serviços municipais, quer as decorrentes das 
acções inscritas ao Plano de Actividades Municipal, quer, ainda, as relativas ao serviço 
corrente da dívida.
Assim, prevêse, a existência de uma POuPANçA CORRENTE, ou seja, um financiamento 
parcial de despesas de investimento com receitas correntes que, para 2010, se estima em 
3.217.739 euros.

Despesas de Funcionamento
= 49,2%

Receitas Correntes

As despesas de funcionamento, apesar do significativo acréscimo de despesas com recursos 
humanos com o sector de Educação, continuam a representar menos de metade das receitas 
correntes previstas.

Despesas de Funcionamento
= 34,2%

Despesas Totais

O peso das despesas de funcionamento no total da despesa prevêse que se mantenha 
ligeiramente abaixo dos níveis do ano transacto.

Por último, de assinalar o ligeiro aumento do peso das despesas com o pessoal nas despesas 
totais (26,6% em 2010), sendo que nestes cálculos se incluíram os custos inerentes aos 
funcionários não docentes dos estabelecimentos de ensino dos 2º e 3º ciclos, no âmbito do 
protocolo de transferências de competências entre o Ministério da Educação e o Município, 
bem como o acréscimo de vencimento da grande maioria dos funcionários municipais 
decorrente de opção gestionária (alteração de posicionamento remuneratório).

Despesas com o Pessoal
= 28,4%

Despesas Totais
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c) Estrutura do PAM e do PPI
Apresentase, neste capítulo, a afectação dos recursos em termos de PAM e de PPI e do respec
tivo somatório aos diversos objectivos definidos para a estrutura de actuação do Município.
Refirase que as verbas “A Definir” dizem respeito a verbas que, no decurso de 2010,  
se perspectiva venham a ser concretizadas através da aplicação do saldo final da Gerência  
de 2009 e das transferências decorrentes da homologação das candidaturas apresentadas  
e a apresentar, já objecto de contratualização CIMLT/QREN.
Pode assim, constatarse que, em termos de PAM e PPI, os objectivos com maior dotação 
percentual são os seguintes:
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OBJECTIVOs
PAM PPI

PAM+PPI 
Total

%
PAM+PPI 

Defin.
%

Def. A Def. Total % Def. A Def. Total %

Modernização	e	
Reorg.	Serviços	

602.950 412.500 1.015.450 12,7 769.969 235.000 1.004.969 5,2 2.020.419 7,4 1.372.919 9,0

Urbanismo	
e	Habitação

0 0 0 0,0 1.666.893 2.411.375 4.078.268 21,3 4.078.268 15,0 1.666.893 11,0

Acessibilidades	
e	Infra‑est.	Viárias

0 0 0 0,0 2.055.728 913.125 2.968.853 15,5 2.968.853 10,9 2.055.728 13,5

Iluminação	Pública 0 0 0 0,0 178.798 100.000 278.798 1,5 278.798 1,0 178.798 1,2

Ambiente
e	Saneamento

2.626.860 982.500 3.609.360 45,2 1.456.145 383.405 1.839.550 9,6 5.448.910 20,1 4.083.005 26,8

Educação 526.400 396.800 923.200 11,6 1.377.864 2.048.000 3.425.864 17,9 4.349.064 16,0 1.904.264 12,5

Cultura,	Desporto,	
Juventude	

791.650 549.270 1.340.920 16,8 297.915 1.966.250 2.264.165 11,8 3.605.085 13,3 1.089.565 7,2

Saúde	e	
Intervenção	Social

63.300 145.050 208.350 2,6 73.468 193.500 266.968 1,4 475.318 1,7 136.768 0,9

Protecção	Civil 178.050 193.100 371.150 4,6 13.800 29.000 42.800 0,2 413.950 1,5 191.850 1,3

Desenvolvimento
Económico		
e	Turismo

141.700 89.000 230.700 2,9 33.500 0 33.500 0,2 264.200 1,0 175.200 1,2

Juntas	
de	Freguesia

20.000 0 20.000 0,3 500.000 300.000 800.000 4,2 820.000 3,0 520.000 3,4

Colectividades
e	Instituições

79.000 130.500 209.500 2,6 224.500 235.000 459.500 2,4 669.000 2,5 303.500 2,0

Outras	entidades 30.730 30.000 60.730 0,8 1.504.725 205.000 1.709.725 8,9 1.770.455 6,5 1.535.455 10,1

5.060.640 2.928720 7.989.360 100 10.153.305 9.019.655 19.172.960 100 27.162.320 100 15.213.945 100



Estrutura das Grandes Opções do Plano
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Juntas de Freguesia    3,4%

Colectividades e Instituições   2,0%

Outras Entidades   10,1%

Modernização e Reorganização serviços   9,0%

Urbanismo e Habitação   11,0%

Acessibilidades e InfraEstruturas  Viárias   13,5%

Iluminação Pública   1,2%

Ambiente e saneamento   26,8%

Educação   12,5%

Cultura, Desporto e Juventude   7,2%

saúde e Intervenção social   0,9%

Protecção Civil   1,3%

Desenvolvimento Económico e Turismo   1,2%
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Está, assim, concretizada a recuperação de 
uma das peças mais significativas do Patri
mónio edificado existente no Município de 
Azambuja. A obra, desenvolvida ao longo dos 
últimos meses no âmbito da actividade da 
EMIA, devolverá brevemente à Cultura deste 
Concelho – e porque não dizêlo, à Cultura 
Portuguesa – um imóvel rico de história que 
apresentava um estado muito avançado de 
degradação. Recordese que o processo de 
aquisição do terreno por parte da Autarquia 
foi muito difícil, mas logo que concluído teve 
início o planeamento da reconstrução.

Relativamente ao processo de intervenção, o 
projecto foi elaborado com três abordagens 
distintas: “proteger”, “conservar ou restau
rar” e “reconstruir ou criar”. Nesse sentido, 
a obra teve os três objectivos que vamos des
crever, de forma breve.

Proteger o monumento dos agentes de  
degradação mecânicos, meteorológicos, quí
micos e biológicos, com medidas adequadas: 
rebaixamento de algumas áreas adjacentes, 
execução de redes de drenagem enterrada  
e de superfície, fechamento de vãos, instala
ção de coberturas, reforços estruturais.

Conservar	 ou	 restaurar, com a utilização  
de materiais e técnicas seculares (pedra, 
madeira, ferro), ou com a introdução de 
materiais contemporâneos e técnicas não 
agressivas (alumínio, aço inox, …): inter
venção em alvenarias (paredes, abóbadas), 
pedra aparelhada (vãos, arcos, túmulos, am
bão, sacrário, pias de água benta), e metais 
(grades, tirantes).

Reconstruir	 ou	 criar	 contemporâneo, com 
madeira de pinho em coberturas, pedra e ce
râmica em pavimentos (tijoleira vermelha no 
interior da Igreja, e cubos de calcário e granito 
no adro e terreiro), aço em estrutura do novo 
coroalto e alumínio em novas caixilharias.

Complementando a breve explicação técnica 
da construção, acrescentese que a vertente 
estética teve a preocupação de alcançar  
“o Belo”, sem esquecer a funcionalidade  
da obra. No caso presente, o cuidado no 
recurso a materiais “naturais” – madeira, 
pedra, metal – na sua expressão mais realista, 
pretendeu atingir esse fim.

Recuperação
do Mosteiro das 
Virtudesconcluída
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O parque educativo do Concelho de Azambuja 
 vai ser ampliado com o novo Centro Escolar 
da Vila de Azambuja, cuja obra avança em 
bom ritmo.

O projecto consiste na construção de um  
estabelecimento composto por Escola Básica 
do 1.º Ciclo e JardimdeInfância. O terre
no, com uma área total de 9.600 m2, situase 
no designado “Campo da Feira”, e tem um 
bom enquadramento urbano junto ao Pavi
lhão Municipal e próximo do Centro Cultural 
– Páteo Valverde. Está prevista para implan
tação uma área de 2.570 m2 e uma área total 
de construção de 3.675 m2. 

Em concreto, as instalações deste Centro  
Escolar disponibilizarão 12 salas para 1.º ciclo, 
4 salas para JardimdeInfância e salas po
livalentes para actividades de tempos livres  
e prolongamentos de horários. Além de um 
corpo central, comum a todo o estabeleci
mento, os 2 níveis de ensino referidos fun
cionarão em blocos distintos, o Jardimde
Infância num piso térreo e o 1.º ciclo em 
résdochão e 1.º andar.

À semelhança do que acontece nos mais mo
dernos equipamentos educativos, este será 
dotado de um “centro de recursos” com bi
blioteca, ludoteca e sala multimédia, cozi
nha e refeitório, campo de jogos exterior. De 
destacar a existência de um pequeno pavilhão 
com 224 m2, dotado de vestiários masculino  

e feminino, e a capacidade do refeitório,  
de servir 345 refeições por turno, até um má
ximo diário de 500 almoços. Naturalmente, 
existirão também uma área administrativa, 
sala de professores, sanitários, arrecadações e 
áreas exteriores cobertas e descobertas (zona 
de terra batida, zona ajardinada, parque in
fantil, espaço de estacionamento e espaços 
adaptados a portadores de deficiência).

A empreitada foi adjudicada pelo valor aproxi
mado de € 2.100.000,00 (dois milhões e cem 
mil euros) e tem como prazo previsto de con
clusão o mês de Dezembro de 2010. Refirase 
que a obra, desenvolvida pela Empresa Muni
cipal de Infraestruturas de Azambuja, recebeu 
o visto favorável do Tribunal de Contas no pas
sado dia 06 de Janeiro.

Novo Centro 
Escolar da Vila
de Azambuja 
em construção
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A requalificação dos parques de estaciona
mento nascente e poente da Vila de Azam
buja está prestes a avançar para adjudicação.  
Tal como foi divulgado, desde sempre, a obra 
está a ser desenvolvida pela EMIA, Empresa 
Municipal de Infraestruturas de Azambuja.

Na sequência do reordenamento urbano da Vila 
de Azambuja, constituído pelas seis fases do 
programa POLIs, surge agora a oportunidade 
de criar zonas de estacionamento que permi
tam aos habitantes do Município mas também 
de concelhos vizinhos deslocaremse na Área 
Metropolitana de Lisboa através do transporte 
ferroviário, solução mais cómoda, económica 
e ambientalmente sustentável. Estes espaços  
renovados, com acessos aos meios de transporte 
público e ao interior da Vila, têm como objectivo 

dar essa resposta, disponibilizando aos utentes 
estacionamento seguro e económico e melho
rando a qualidade de vida da população local.

são dois, os parques em questão, e situamse 
nas duas extremidades da Vila, ao longo da 
E.N.3 e da linha ferroviária. 

O parque nascente será construído numa área de 
aproximadamente 9.670,00 m2. De acordo com 
o estudo prévio, terá uma lotação de 288 lugares, 
contemplando junto à portaria 2 lugares para  
deficientes e 4 lugares para pessoas com crianças 
de colo, idosos ou com mobilidade condicionada. 

O parque poente resultará de uma área  
de construção de cerca de 8.420,00 m2. Aqui,  
o número de lugares de estacionamento  
previstos é 240 (2 para deficientes + 3 para 
pessoas com mobilidade condicionada).

O acesso a cada um dos parques deverá ter uma 
cancela automática, para controlo de entradas e 
saídas, assim como uma portaria onde efectuar 
o pagamento. O projecto prevê, naturalmente, 
toda a rede de infraestruturas necessárias como 
drenagem de águas pluviais, pavimentação em 
betuminoso, passeios em calçada e sinaliza
ção de trânsito horizontal e vertical. Destaque,  
por fim, às preocupações ecológicas do projecto, 
já que ambos os parques contemplarão a plan
tação de árvores e prevêem um sistema de ilu
minação por colunas equipadas com luminárias 
alimentadas a partir de energia solar

Parques de Estacionamento 
junto à estação da

CP-Azambuja.
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Tradicional
Encontro do Dia  

de Reis com  todos 
os Trabalhadores 

do Município
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Cumprindo a tradição dos últimos oito anos, 
o Município realizou o encontro anual do Dia 
de Reis com todos os trabalhadores do qua
dro e demais colaboradores. O evento, que 
contou com a presença do Executivo Munici
pal e do Presidente da Assembleia Municipal 
foi, uma vez mais, palco para a homenagem 
aos funcionários recentemente aposentados.  
O reconhecimento, desta feita, a Afonso  
Pereira Costa, Celeste Lopes Alexandre e  
Domicília Couceiro Gomes.

O Presidente da Autarquia, Dr. Joaquim 
António Ramos fez um balanço de 2009, 
referindo que foi um ano muito exigente 
para o Município e que implicou um gran
de esforço por parte dos trabalhadores do 
Município, nomeadamente, no que diz 
respeito a dois aspectos: a legislação sobre  
urbanismo, sobre a contratação pública  
e sobre o estatuto do funcionário, por um 
lado, e, por outro, a descentralização de 
competências do Ministério da Educação de 
acordo com protocolo estabelecido, o que 
implicou a entrada de cerca de 100 funcio
nários novos. somase, ainda, o processo 
de concessão das águas à empresa Águas da 
Azambuja, a conclusão de vários projectos 
fundamentais para a qualidadede de vida dos 
munícipes e, por último, a pressão acrescida 
de três actos eleitorais.

Traçando as linhas gerais para 2010, o Pre
sidente salientou como prioridades os tra
balhos de Revisão do Plano Director Mu
nicipal, a questão dos fundos comunitários 
para o Concelho – estimados em 12 milhões 
de euros – sobretudo para as áreas da edu
cação, do desporto e das acessibilidades,  
a atenção ao saneamento, ambiente e equi
pamentos de cariz social, bem como o reto
mar das negociações do plano de compensa
ções da deslocalização do aeroporto da OTA. 
A manutenção dos protocolos com as Juntas 
de Freguesia foi outro dos aspectos indica
dos, ao nível da limpeza urbana, espaços ver
des e pequenas intervenções, com excepção 
da intervenção nas escolas que volta para 
a competência do Município. 

Por último, o Presidente informou que 
apesar das dificuldades financeiras o 
Município não está numa situação grave.  
A comprovar o controlo da gestão muni 
cipal, acrescentou, em 2008 a Câmara 
Municipal de Azambuja foi considerada a  
segunda Autarquia do País com a melhor 
taxa de execução da receita. 

A despedida – como, aliás, manda a tradição – 
fezse com a oferta individual de bolorei  
e uma lembrança, a acompanhar os votos  
de um ano cheio de saúde e sucesso.
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Estrutura	orgânica	do	S.M.P.C.
O serviço Municipal de Protecção Civil de 
Azambuja é composto por uma equipa de 
seis elementos: o Comandante Operacional 
Municipal (C.O.M.), uma Técnica superior de 
Engenharia Florestal, dois assistentes técnicos 
(uma ao abrigo do “Programa Contrato de 
Emprego e Inserção” do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional) e dois assistentes 
operacionais.

Avaliação	das	acções	mais	
recentes
Cada vez mais, os riscos naturais e tecnológicos 
têm vindo a agravarse com fenómenos que não 
é possível prever com antecedência e, por esse 
motivo, é necessário estarmos preparados para 
os enfrentar e resolver, tentando sempre que a 
perda de bens e sobretudo de vidas humanas 
seja minimizada ou, se possível, evitada. 
Registamse, nos últimos dois anos, algumas 
ocorrências significativas no Concelho de Azam
buja e com uma resposta cabal deste serviço:
> Grande Incêndio do Vale de Mouro 

(Julho de 2008) que se prolongou entre 
os dias 04 e 06, e de que resultaram 
375ha de área ardida, afectando as 
Freguesias de Azambuja e Vila Nova da 
Rainha, maioritariamente povoamento 
de eucalipto. O combate a este sinistro 

serviço
Municipal de 

Protecção Civil
de grandes proporções envolveu várias 
corporações de bombeiros dos distritos 
de Lisboa, santarém, setúbal e Leiria; 1 
helicóptero da AFOCELCA, 2 aeronaves, 
1 helicóptero pesado e 2 ligeiros da 
Autoridade Nacional de Protecção Civil.

> Acidente com um Autocarro na A1 (se
tembro 2009) em que foram envolvidos 
meios de todo o Distrito de Lisboa, no
meadamente, Bombeiros, Cruz Verme
lha, INEM, equipas de Psicólogos, GNR, 
meios da Câmara Municipal e também a 
colaboração Junta de Freguesia de Vale do 
Paraíso com a cedência das instalações 
do polidesportivo, bem como o Centro de 
Dia de Vale do Paraíso, que forneceu re
feições aos sinistrados que, não tiveram 
necessidade de se deslocar ao Hospital;

> Temporal do dia 23 de Dezembro, em 
que o Concelho foi muito afectado nas 
infraestruturas Rodoviárias, Energia 
e Telecomunicações, bem como nas 
infraestruturas de particulares e IPsss. 
Da análise interna e também da avaliação 
pelas entidades da tutela realçase que o 
sMPC foi capaz, em situação muito difícil 
e com os meios de que dispõe, de dar uma 
resposta muito positiva. De referir que, 
graças ao bom trabalho de preparação, foi 
possível contactar e colocar no terreno, 



num curto espaço de tempo, alguns 
meios particulares que fizeram um 
excelente trabalho.

A experiência prática confirma que o trabalho 
desenvolvido está no bom caminho. O objec
tivo é um só, e a coordenação entre todos tem 
concorrido para que seja alcançado. O Presi
dente da Câmara Municipal, os Vereadores, a 
Autoridade Nacional de Protecção Civil, o Co
mandante Municipal, todo o serviço Municipal 
de Protecção Civil, a G.N.R., as Corporações de 
Bombeiros, as Delegações da Cruz Vermelha 
Portuguesa, os diversos serviços da Autarquia, 
as Juntas de Freguesia e os particulares – cada 
um no seu papel, naturalmente – todos são 
fundamentais para o êxito das operações.

Aperfeiçoamento	das	medidas	
de	prevenção
Porém, sabemos que é necessário melho
rar, ainda mais, toda a nossa intervenção e, 
nesse sentido o sMPC está a trabalhar em 
diversas medidas para preparar o futuro:
> Actualização de todos os Planos de 

Emergência Externos; 

> Colaboração com todas as empresas nos 
seus Planos de Emergência Internos;

> Colaboração com todas as Escolas do 
Concelho nos respectivos Planos de 
Emergência, através da realização de 
acções de formação de segurança contra 
Incêndios, Planos de Evacuação e sismos, 
investindo numa cultura de segurança e 
promovendo a adopção de hábitos de auto 
protecção;

> Conclusão do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (está criada 
e a funcionar a respectiva Comissão 
Municipal) e do Plano Operacional 
Municipal;

> Planeamento do teste ao Plano Especial 
de Emergência de Protecção Civil para  
o Risco sísmico na área Metropolitana  
de Lisboa e Concelhos Limítrofes,  
que está concluído;

> Aprofundamento da Análise de Risco da 
Área Industrial Azambuja/Vila Nova da 
Rainha (através de um estágio curricular);

> Actualização permanente da lista de 
Empresas que poderão colaborar com  
o sMPC.
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Identificação	de	Meios		
e	Recursos
O diagnóstico dos meios é indispensável 
para a prontidão da resposta. Eles são meios 
materiais, humanos e de comunicações,  
e estão devidamente identificados, organi
zados e disponíveis para actuar.

Meios	Materiais	de	
Emergência:
> 10 ambulâncias de socorro
> 20 viaturas de transporte de doentes
> 11 viaturas de combate a incêndios 
> 03 viaturas de desencarceramento 
> 1 retroescavadora 
> 1 niveladora 
> 1 autocarro de 52 lugares 
> 4 autocarros de 27 lugares
> 1 autocarro de 25 lugares 
> 2 camiões
> 4 carrinhas de 9 lugares 

Meios	Humanos:
> 166 Bombeiros 
> 118 socorristas  
> Trabalhadores da Câmara Municipal  

de Azambuja

> Futuramente contará com o apoio do 
Banco de Voluntários (recentemente 
criado)

Comunicações
> Comunicações móveis (nas viaturas  

do sMPC, retroescavadora e niveladora) 
> Rádios portáteis: Presidente da Câmara, 

as 3 Delegações da CVP (e futuramente  
à GNR)

Plano	Municipal	de	
Emergência	
De acordo com a resolução nº 25/2008 de 18 
de Julho, o Município de Azambuja está a rever 
o Plano Municipal de Emergência. 
O processo encontrase em fase de conclusão, 
na sequência de várias reuniões de trabalho 
destinadas à correcção de dados e introdução 
de novos elementos. De seguida, o P.M.E. 
para o Concelho de Azambuja será sujeito a 
discussão Pública e posterior avaliação pela 
Comissão Municipal de Protecção Civil. 
A derradeira etapa será a análise final do 
documento pela Comissão Nacional de 
Protecção Civil.                            
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Vila de Azambuja: 
contentores 
subterrâneos, 
melhor Ambiente 
Urbano!
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A recolha de Resíduos	Sólidos	Urbanos (RsU) na Vila de Azambuja está, 

agora, mais funcional e garante uma maior qualidade do Ambiente urbano.

Com a entrada em funcionamento de nove ilhas ecológicas, num total de  

14 contentores subterrâneos, as ruas do centro histórico da sede do Concelho 

ganharam mais espaço e mais higiene. Por um lado, foi bastante reduzido 

o número de contentores na via pública, que em muitos casos acabavam 

por condicionar a circulação pedonal, e, por outro, os novos depósitos 

praticamente eliminaram os maus cheiros nas ruas onde estão instalados.



Recordese que as infraestruturas deste 
processo de recolha de RsU foram criadas 
aquando das obras do Programa “POLIs 
– Recuperação da Vila de Azambuja”. Esta 
infraestrutura consiste numa caixa escava
da no solo onde é instalada uma cuba de be
tão, estanque e impermeável. É nessa cuba 
que se encontra inserido o contentor, com 
uma capacidade de 3m3 (3.000 litros). À 
superfície, o munícipe encontra um marco 
metálico (tipo marco de correio) com cer
ca de 1 metro de altura, bastandolhe abrir 
a tampa, depositar o saco de lixo e voltar a 
fechar a tampa.

Ao introduzir mais esta medida com vista à 
melhoria da qualidade de vida da popula
ção, o Município de Azambuja sensibiliza os 

munícipes para colaborarem neste proces
so, por exemplo reduzindo a produção do 
que vulgarmente chamamos “lixo”. Como? 
Uma das formas é separando os resíduos 
recicláveis (papel, cartão, plástico, metal, 
vidro, pilhas e óleos alimentares usados) e 
colocandoos no ecoponto mais próximo. 
Outra, para quem tiver habitação com quin
tal ou terreno livre, é fazer a compostagem 
dos resíduos orgânicos (cascas e restos de 
legumes e vegetais, resíduos da limpeza de 
jardins, …). O AMBIENTE AGRADECE!

E lembrese de que por cada tonelada de 
“lixo” a menos a Câmara Municipal poupa 
dinheiro que pode investir noutras medidas 
para melhorar ainda mais a qualidade de 
vida de todos. COLABORE!
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1. A concessão dos sistemas de saneamento 
e abastecimento de água pelo Município à 
empresa “Águas da Azambuja” inclui, na
turalmente, a limpeza de fossas sépticas 
nos locais onde a responsabilidade de re
colha de efluentes é desta entidade gestora.

2. Considerando a necessidade de introduzir 
um factor de justiça social e de equilíbrio 
entre os consumidores – e principalmente 
pelo facto de que, nesses casos, a respon
sabilidade de não estarem servidos por 
rede de saneamento não é dos Munícipes 
– estabeleceu o Município com a empresa 
“Águas da Azambuja” um protocolo (com 
efeitos desde 01 Janeiro de 2010) em que 
a Câmara suportará cerca de 2/3 (dois ter
ços) da tarifa indicada cabendo ao utente o 
pagamento da restante importância.

3. Também por uma questão de justiça, rela
tivamente aos Munícipes que têm as suas 
infraestruturas em condições, esta com
participação do Município é válida uma vez 
por ano, já que uma fossa séptica construída 
tecnicamente de acordo com as regras e re
gulamentação nacional apenas necessita de 
uma intervenção, em média, de 5 em 5 anos.

4. O Município de Azambuja, sempre na de
fesa do interesse colectivo, reforça o argu
mento já muito defendido de que a solução 
mais vantajosa para todos é a ligação das 
habitações à rede pública de esgotos. Um 
pequeno esforço financeiro, recuperável 
no tempo, que traz vantagens ambientais e 
de qualidade de vida imediatas.

5. Ressalvase, por fim, que, nas situações 
que se revelem complexas do pontode
vista técnico ou socialmente frágeis, o 
Município fará uma análise casoacaso 
procurando a melhor solução para cada 
um. O Departamento de Infraestruturas 
e Obras Municipais está, igualmente, dis
ponível para dar mais esclarecimentos e 
apoio técnico a todos os Munícipes que o 
solicitem.

Esclarecimento
relativo ao serviço
de “limpeza
de fossas sépticas”

O Município de Azambuja vem 
dirigirse aos utentes do serviço  
de limpeza de fossas sépticas,  
em particular, e a todos os munícipes 
em geral, com vista ao esclarecimento 
cabal de várias questões relacionadas 
com este serviço, tais como  
o respectivo tarifário, o seu custo real  
e os objectivos quer desta solução 
de saneamento quer das alterações 
recentemente introduzidas.





O Município de Azambuja continua a apostar 
na Educação, através da valorização dos 
recursos humanos numa óptica global. 

Uma manifestação pública dessa política 
foi a cerimónia “Percursos na Educação”, 
realizada no Auditório do Páteo Valverde 
em Dezembro último. Além da atribuição 
de bolsas de estudo e mérito a alunos 
do ensino superior, já prática habitual 
do Município, a formação académica e a 
valorização pessoal em todas as idades foi 
alvo de reconhecimento. Na iniciativa, teve 
lugar a entrega de diplomas aos dez alunos 
que concluíram o Programa Concelhio de 
Alfabetização. se o mais jovem destes alunos 
tinha 34 anos, já o “menos jovem” contava 
a bonita idade de 87 anos, comprovando o 
adágio “nunca é tarde para aprender”.

A Autarquia prestou, igualmente, homena
gem a doze antigos profissionais – Docentes 
e NãoDocentes – das escolas do Município, 
que contribuíram, ao longo dos anos, para 
a formação de várias gerações de jovens no 
nosso Concelho.

Por fim, referência à entrega de 24 Bolsas 
de Estudo, no valor de 1.200,00€ cada, a 
alunos do Município que frequentam o 
Ensino superior – estas, como forma de 
prestação de apoio social às famílias com 
recursos menores – bem como 5 Bolsas de 
Mérito, no valor de 600,00€ cada – nestes 
casos, premiando estudantes do Ensino 
superior que obtiveram no ano transacto 
nota média final superior a 15 valores.

Município promove
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“Percursos na
 Educação”
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O projecto “Azambuja de A a z” pretende, de 
uma forma geral, promover o conhecimen
to do Concelho junto dos jovens. Como ob
jectivos específicos, procurase – no curto 
prazo – desenvolver neste público escolar 
uma melhor identificação e valorização dos 
diferentes tipos de Património existentes no 
Concelho de Azambuja (social, económico, 
ambiental, cultural/humano, geográfico, 
histórico). Por outro lado, esse conheci
mento háde contribuir para a formação de 
futuros munícipes e cidadãos esclarecidos 
que promovam o desenvolvimento econó
mico, social e cultural do Concelho. 

Este projecto visa, igualmente, estimular  
e promover a relação das escolas com as 
diversas instituições públicas, empresas  
e entidades particulares do Município esti
mulando a integração curricular das várias 
facetas da realidade Concelhia. Através da 
formação de grupos de trabalho constituí
dos por turmas dos vários Agrupamentos de  

Escolas e da Escola secundária, os alunos  
estão a abordar as letras do alfabeto, fazendo 
cada uma corresponder a palavras que tra
duzem conceitos, temas e aspectos positivos  
relacionados com o Concelho. As propostas 
das palavras trabalhadas serão apresentadas 
e expostas no final do ano lectivo, em data  
e local a definir, onde será anunciada a turma 
vencedora, à qual será atribuído como prémio 
um dia de actividades radicais. A atribuição 
das letras foi feita por sorteio. Eis o resultado:

Azambuja
8.º A – letras z, V e N | 8.º B – letras M, R e O.
Alto	Concelho
9.º B – letras Q, U  e C | 5.º C – letras B e T
Vale	Aveiras
9.º B – letras H, E  e G | 8.º C  letras s, I e J
Escola	Secundária	de	Azambuja
7.º A – letras D, P e A | 8.º A – letras F, X e L.

Construindo este alfabeto, eles estão, a ajudar 
a construir o Concelho! 

Descobrir e construir
o Concelho: “Azambuja de A a z”

Numa iniciativa do Município de Azambuja, os alunos de oito turmas do 2.º e 3.º 
ciclos do Ensino Básico das escolas do Concelho encontramse a desenvolver o 
projecto pedagógico “ Azambuja de A a z”. 



Ciclo de Cinema 
Infantil… 
Para assinalar a época natalícia, tão especial 
para os mais pequeninos, o Município 
de Azambuja organizou várias sessões de 
cinema para as crianças entre os 3 e os 5 
anos. Foram 4 dias de exibições, no cinema 
AtriumAzambuja que animaram bastante a 
pequenada.
Esta iniciativa, coordenada pela Divisão de 
saúde e Acção social, teve como objectivo 
proporcionar a todas as crianças do ensino 
préescolar o visionamento de filmes em 
ambiente de sala de cinema, experiência 
que para muitos terá sido inédita.
Naturalmente, as películas escolhidas  
enquadravamse no tema “Natal”. Assim, 
não faltou a diversão com os filmes “Winnie 
the Pooh – O Espírito de Natal”, “Mickey 
salva o Pai Natal e outras histórias” e, tam
bém, “Festeja o Natal com o Mickey”.  
Refirase que as crianças participaram na 
iniciativa, com entradas gratuitas, acom
panhadas pelas respectivas educadoras e  
auxiliares.

… e novo Ciclo de 
Cinema sénior

Na sequência do êxito de edições anteriores,  
o Município de Azambuja continua a pro
mover o cinema português junto da popu
lação menos jovem. Os “Ciclos de Cinema  
sénior”, como são designados, são um acon
tecimento periódico que tem encontrado 
bastante agrado, nomeadamente, junto dos 
utentes idosos das Instituições Particulares 
de solidariedade social que colaboram com 
a Autarquia nesta iniciativa.
O mais recente ciclo decorreu no mês de 
Fevereiro. E se a programação anterior 
vinha privilegiando os filmes mais antigos, 
alguns considerados clássicos com os quais 
os nossos seniores tanto se identificam, 
desta vez a opção foi dar a conhecer películas 
realizadas na última década. Oportunidade, 
assim, para assistir a mais quatro exibições 
gratuitas. “Atrás das nuvens”, “Ganhar a 
vida”, “Tarde demais” e “Fátima” foram as 
propostas.
Uma vez mais, a tela do Cinema Atrium 
Azambuja encheuse de histórias para ver 
ou … rever!
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A Biblioteca de Azambuja acolheu, no pas
sado dia 07 de Fevereiro, o lançamento do 
livro “retratos à la minuta”, de José Miguel 
Amador, com edição da Câmara Municipal 
de Azambuja.

O autor, com 60 anos de idade e metalúrgico 
de profissão, foi um homem desde sempre 
ligado ao fado, ao teatro e à música, e apre
senta neste livro uma viagem pela cultura 
popular azambujense, que é a sua. A matéria 
está nas suas raízes, a partir do castiço Largo 

dos Pescadores (Azambuja), o saber tratála  
chegoulhe pelo convívio com o mestre  
sebastião Mateus Arenque, de quem diz ter 
bebido muito conhecimento sobre o verda
deiro folclore e a importância das tradições.

Percorrer estas páginas é revisitar a vida no 
campo, os campinos e as cheias do Tejo, co
nhecer os “Cagaréus” e os “Maringáceos”, 
reviver estórias de pescadores e pescarias 
de garotos no Esteiro. Retratos que o autor, 
em boa hora, foi registando no papel, ora em 
prosa, ora em poesia, e agora ficam ao alcan
ce de todos, porque – diz José Miguel Ama
dor – “quando aprendemos, não aprendemos só 
para nós, mas para os outros”. 

E se a obra nos faz regressar à Azambuja de 
antigamente, algum do seu conteúdo ganhou 
vida própria naquela tarde de Domingo em 
que se recordaram infâncias, se recitaram 
poemas, e até o fado se fez ouvir...

Uma óptima sugestão para as próximas leituras.
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“retratos à la minuta”
para recordar a 
Azambuja de outros 
tempos…
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Azambuja
na Bolsa de 
Turismo de 
Lisboa 2010 
O Município de Azambuja participou na BTL 2010, pelo 
segundo ano consecutivo em stand próprio. A aposta 
foi reforçada incluindo o aumento da área de exposição 
para 54m2, em formato “ilha”. Neste modelo de stand 
independente, a imagem do Município e da sua oferta 
turística têm uma visibilidade e projecção muito superior 
à presença tradicional num espaço partilhado com outros 
Municípios.



O stand foi, sem dúvida, um dos mais 
dinâmicos da feira. A animação foi garantida 
por uma equipa de teatro de rua, que divertiu 
e atraiu muitas atenções, e pela participação 
muito digna e empenhada dos 8 Ranchos 
Folclóricos das nossas Freguesias. Ao longo de 
todo o certame, o stand municipal assumiuse 
igualmente como palco para muitas empresas 
do nosso Concelho que ali puderam divulgar 
a oferta turística que desenvolvem. Outro 
forte atractivo foi uma mostra de artesanato 
taurino, com a presença e trabalho ao vivo de 
um conhecido embolador de toiros.

Inovadora foi a participação na “BTL 
Negócios” e no programa “Hosted Buyers” 
(agentes de viagens e operadores turísticos 
estrangeiros convidados pela FIL) que 
constituiu uma agradável surpresa a nível 
de contactos com empresas nacionais e 
internacionais. Registase a realização de 
muitos contactos de grande importância 

para a canalização de mercado nacional 
e internacional para o nosso Concelho. 
Refirase que foram estabelecidos cerca 
de 50 contactos com diversos países, 
nomeadamente Alemanha, Estados Unidos, 
Polónia, Itália, e Holanda.

A presença da Autarquia na BTL 2010 as
sumese como um sucesso. Os ecos posi
tivos vieram tanto dos empresários que nos 
acompanharam em parceria neste evento, 
como dos milhares de visitantes da Feira, 
que manifestaram muito interesse no pro
duto turístico que oferecemos, principal
mente por ser inovador e atractivo. 

O balanço desta presença é, assim, claramente 
positivo e mostra que a aposta no Turismo é 
um caminho certo. Aliás, o ano 2010 será mais 
um marco desse investimento, dinamizando 
ainda mais os produtos criados e apresentando 
novidades.
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MUNICíPIO APROVOU PLANO DE 
PREVENçãO DE RIsCOs DE GEsTãO, 
CORRUPçãO E DE INFRACçõEs CONEXAs
O Município de Azambuja aprovou, em 
sessão da Câmara, o “Plano de Prevenção de 
Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção 
e de Infracções Conexas”.
Este documento surge da recomendação 
do Conselho de Prevenção da Corrupção 
(CPC) nos termos da qual “os órgãos máximos 
das entidades gestoras de dinheiros, valores 
ou patrimónios públicos, seja qual for a sua 
natureza, …” devem elaborar estes Planos. 
E, fundamentando, “A gestão de risco é um 
processo de análise metódica dos riscos inerentes 
às actividades de prossecução das atribuições 
e competências das instituições, tendo como 
objectivo a defesa e protecção de cada interveniente 
nos diversos processos, salvaguardando-se assim, 
o interesse colectivo”.
  O Plano foi elaborado pela Autarquia, em 
colaboração com a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, de acordo 
com a seguinte estrutura: Compromisso 
Ético; Organograma e identificação dos 
responsáveis; Identificação das áreas e 
actividades, dos riscos de corrupção e 
infracções conexas, da qualificação da 
frequência dos riscos, das medidas e dos 
responsáveis, sendo consideradas como 
prioritárias as áreas de contratação pública, 
de concessão de benefícios públicos, 
de urbanismo e edificação, de recursos 
humanos e de gestão financeira.
Está previsto, ainda, o controlo e a monito
rização do plano.

AzAMBUJA ADERE AO “PACTO DE 
AUTARCAs” PELA REDUçãO DAs 
EMIssõEs DE CO2
O Executivo Municipal de Azambuja de
liberou, em Reunião de Câmara, aderir ao 

designado “Pacto de Autarcas” preocupados 
com as alterações climáticas.
A iniciativa é da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e visa, para além 
de dar maior visibilidade a essas preocu
pações, fomentar a partilha de informação 
e o acesso a um conjunto alargado de boas 
práticas na preparação, adopção e imple
mentação de Planos de Acção de Energia 
sustentável.
O objectivo do pacto é que os Municípios 
aderentes definam, no prazo de um ano e 
de acordo com metodologias a propor com 
a Direcção Geral de Energia, um plano es
pecífico de metas e métodos de trabalho 
que permitam uma redução das emissões de 
CO2 (dióxido de carbono) até 2020, abran
gendo a esfera de intervenção da Autarquia 
mas também o sector privado. 

MUNICíPIO AVANçA COM VÁRIAs 
CANDIDATURAs AOs FUNDOs DO “POR 
ALENTEJO  QREN”

No âmbito do “Programa Operacional 
Regional Alentejo – QREN 2007/2013”, a 
Câmara aprovou a apresentação de várias 
candidaturas a financiamento comunitário. 
Duas delas são relativas à área da Educação. 
Uma inserese no capítulo “Economia 
Digital e sociedade de Conhecimento”, com 
vista à instalação de quadros interactivos 
em todas as salas de aulas de todas as 
escolas (15) do 1º Ciclo do Ensino Básico. A 
medida terá um custo de 40.000,00 euros e 
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a comparticipação FEDER pode chegar aos 
60%. A outra intitulase “Requalificação 
do Parque Escolar” e destinase a financiar 
diversas intervenções nas escolas do 
ensino básico, como por exemplo obras 
de manutenção dos edifícios, aquisição 
de equipamento diverso, instalação de 
sistemas de climatização, entre outras. 
Esta proposta, no total, orça em cerca de 
700.000,00 euros e a comparticipação 
máxima possível do FEDER é de 70%.
Uma terceira candidatura a lançar no âmbito 
do mesmo Programa é a “Construção/
Beneficiação de Troços da Rede Municipal”. 
Os projectos serão contratualizados com a 
CIMLT, totalizando cerca de 850.000,00 
euros, e poderão ser comparticipados até 
70%.

NOVO GOVERNADOR CIVIL DE LIsBOA 
FEz A 1ª VIsITA A AzAMBUJA

Esteve entre nós mesmo nos últimos dias 
de 2009. Tratouse da primeira deslocação 
do novo Governador, António Galamba, 
ao nosso Concelho, pouco depois de tomar 
posse no cargo.
Nesta visita, inserida num périplo inaugu
ral por todo o Distrito de Lisboa, o repre
sentante do Governo revelou ter como ob
jectivo principal, por um lado apresentar
se e travar conhecimento com os autarcas 
do Município de Azambuja, e, por outro, 

dar conta da forma como encara o cargo 
de Governador, o seu papel e a articulação 
entre o Poder Central e o Poder Local. Por 
seu turno, o Presidente da Câmara Joaquim 
Ramos apresentou o Concelho de Azambuja 
nas suas características gerais e traçou um 
breve diagnóstico da situação actual. O Go
vernador Civil mostrouse particularmente 
sensível às questões ligadas às competências 
do órgão de que é responsável – a Protecção 
Civil e as forças de segurança – mas também 
ao nível de concretização do pacote gover
namental de compensações pelo abandono 
da Ota como opção para o novo aeroporto.
António Galamba deixou a promessa de 
iniciar, a breve prazo, visitas “ao terreno” 
em todo o Distrito para se inteirar com 
maior rigor da realidade dos diversos 
Concelhos e respectivas populações, bem 
como conhecer o trabalho desenvolvido por 
muitas instituições da chamada sociedade 
civil.

MUNICíPIO APOIA TRANsPORTE DE 
DOENTEs NA FREGUEsIA DE VILA NOVA 
DA RAINHA

O Município de Azambuja entregou à Junta 
de Freguesia de Vila Nova da Rainha uma 
viatura ligeira de passageiros (9 lugares) 
para apoio ao transporte de doentes. O acto 
foi formalizado pelos presidentes de ambas 
as autarquias, Dr. Joaquim António Ramos e 
sr. Joaquim Marques Oliveira.
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Tratase de uma carrinha destinada a dar 
apoio à população daquela freguesia, nomea
damente crianças e idosos, em virtude de ali 
não existir posto de assistência médica. As
sim, prioritariamente, o veículo fará o trans
porte de pessoas em situação de doença entre 
Vila Nova da Rainha e o Centro de saúde de 
Azambuja.
A atribuição desta viatura está definida em 
protocolo, que confere à Junta a qualidade de 
detentor e não de proprietário da mesma. As 
despesas de manutenção e reparações, e as 
custas legais de circulação ficam a cargo da Jun
ta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, que se 
compromete a facultar ao Município, quando 
necessário e possível, a sua utilização gratuita.

NOVO DIRECTORREGIONAL  
DA CULTURA VIsITOU O CONCELHO  
DE AzAMBUJA
O novo responsável pela Direcção Regional 
de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo esteve 
em visita ao Concelho de Azambuja, no pas
sado dia 19 de Fevereiro.
João soalheiro foi empossado naquele car
go em Novembro último e veio inteirarse 
da necessidade urgente da obra de consoli
dação da fachada do Palácio Pina Manique. 
Recordese que esta intervenção, há muito 
aprovada com carácter prioritário pela Ad
ministração Central, é uma das medidas do 
pacote de compensações pelo abandono do 
projecto do novo aeroporto na Ota.
O Município aproveitou, ainda, esta deslo
cação para sensibilizar o Director Regional 
para outras importantes peças do patrimó
nio cultural que carecem de intervenção ur
gente e sobre as quais a Autarquia não tem 
tutela, casos do “Castro” de Vila Nova de s. 
Pedro (monumento nacional) e do “Palácio 
das Obras Novas” (na zona ribeirinha – Vala 
Real/Rio Tejo).

PREsIDENTE DA CâMARA RECEBE 
TROFÉU “PREsTíGIO” 2009
DA “POIsADA DO CAMPINO”

A Associação Cultural “A Poisada do Cam
pino” reuniuse, em ambiente de gala, no 
passado dia 27 de Fevereiro, para a atribui
ção dos prémios relativos à Temporada Tau
rina de 2009 em Azambuja.
O Presidente do Município, Dr. Joaquim 
Ramos, foi galardoado com um dos pré
mios Prestígio da cerimónia, por tudo o que 
tem feito no desempenho das suas funções 
em prol da “festa brava” no nosso Conce
lho. Refirase que a Câmara Municipal de 
Azambuja também recebeu um dos troféus 
destinados à Imprensa, pela edição da re
vista “Azambuja Vila Taurina” que, recor
dese, faz um balanço muito completo da 
edição 2009 da Feira de Maio.
O evento, que incluiu jantar, atribuiu um 
total de 19 distinções em 16 categorias e teve 
lugar no pavilhão da Associação, no Campo 
da Feira em Azambuja.

(foto de Pedro Cardoso)

AssEMBLEIA MUNICIPAL DE AzAMBUJA 
sOLIDÁRIA COM A MADEIRA
A Assembleia Municipal de Azambuja, 
na sessão ordinária do passado dia 25 
de Fevereiro, aprovou por unanimidade 
uma Moção de solidariedade para com o 
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Arquipélago da Madeira, na sequência da 
catástrofe natural recentemente ocorrida.
“A Assembleia Municipal de Azambuja, reunida 
em plenário e analisada a catástrofe que assolou 
no passado fim-de-semana o Arquipélago da 
Região Autónoma da Madeira, manifesta toda 
a solidariedade ao Povo Madeirense na hora 
difícil que o mesmo está a atravessar, apresenta 
às famílias que perderam os seus entes queridos 
as nossas sentidas condolências e a nossa total 
solidariedade.”
A moção foi enviada, nomeadamente, ao 
Ministro da República e ao Governo Regio
nal.

PARQUE TEMÁTICO “LUsOLâNDIA” 
GANHA EsTATUTO DE “PROJECTO  
DE INTEREssE NACIONAL”
O projecto do parque temático “Lusolândia” 
recebeu da AICEP – Agência para o Investi
mento e Comércio Externo de Portugal – o 
estatuto de PIN (Projecto de Interesse Na
cional).
Este projecto pretende exaltar a Idade de 
Ouro dos Descobrimentos e tem seis áreas 
temáticas promovendo o reconhecimento 
das culturas e ambientes africanos, asiáti
cos e brasileiros. Terão destaque a chegada a 
África, à índia, a Macau, ao Japão, ao Brasil 
e às Américas, “… conjugando a observação e 
vivências de Portugal ao tempo, preenchendo 
expoentes paisagísticos e de celebração da fau-
na, da flora e dos povos contactados.”
Pela parte da Câmara Municipal de Azam
buja, foi cumprido o período de participação 
preventiva e sujeição à avaliação ambiental 
estratégica da proposta de elaboração do 
respectivo Plano de Pormenor.
Outro Plano de Pormenor que cumpriu 
este mesmo trâmite (participação preven
tiva) é o da “zona Nascente de Aveiras de 
Cima”. Tratase de planear a instalação de 

uma Área de Localização Empresarial (ALE) 
– ancorada na acessibilidade estratégica do 
Nó de Aveiras da AutoEstrada do Norte 
(A1) – e de uma área de desenvolvimento 
urbano da Vila de Aveiras de Cima, nome
adamente com a criação de habitação. De 
referir que este plano vem ao encontro das 
directrizes quer do PROTOVT (Plano Regio
nal de Ordenamento do Território do Oeste 
e Vale do Tejo) quer do PATPNL (Plano de 
Acção Territorial da zona Estratégica de De
senvolvimento para a área da Porta Norte de 
Lisboa). Neste caso, registouse a apresen
tação de uma participação escrita que irá ser 
ponderada.
O passo seguinte destes processos é a as
sinatura dos protocolos com as empresas 
promotoras e o início dos trabalhos.

ALTERAçãO DE TOPONíMIA  
EM ALCOENTRE

A Câmara Municipal aprovou uma proposta  
de alteração de toponímia na Vila de Alco
entre. O pedido foi apresentado pela Junta  
de Freguesia de Alcoentre, após competente 
deliberação da Assembleia de Freguesia local.
Assim, o troço da Rua do Outeiro com início 
no Largo do Outeiro ligando este ao Largo 
da Igreja passará a designarse “Rua José 
sousa Marcelo”.
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Nos termos da lei nº26/94, de 19 de Agosto, é publicitada a listagem das transferências e subsídios concedidos, 
no 2º semestre de 2009, por este Município a favor de pessoas singulares ou colectivas exteriores ao sector 
público administrativo:

Entidade Beneficiária Valor (euros)

ACIsMA 
Adriana sofia Duarte Nunes 
Ana Margarida Patrício Amaro 
Ana Paula Velez Gomes 
Ana sofia Torrão Domingos 
Associação Cultural “A Poisada do Campino” 
Associação Cultural e Recreativa das Virtudes 
Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças 
Associação Cultural e Recreativa são salvador e Espinheira 
Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” 
Associação de Pais e Encarregados de Educação EB 2, 3 de Aveira de Cima 
Associação de Pais e Encarregados de Educação EB1 de Azambuja 
Associação Desportiva e Cultural de Casais da Lagoa 
Associação Desportiva e Cultural de Tagarro 
Associação Desportiva e Recreativa Alencalense 
Associação do Centro de Dia para a 3ª Idade de Nossa senhora do Paraíso 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre 
Associação Recreativa de Casais de Baixo 
Associação Recreativa e Cultural da socasa 
Associação Recreativa e Cultural de Quebradas 
Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Maçussa 
Aveiras de Cima sport Club 
Azambuja Badminton Club 
C.C.D. do Pessoal da Câmara Municipal de Azambuja 
Carina Isabel Rodrigues Alves 
Casa do Benfica em Aveiras de Cima 
Casa do Povo de Alcoentre 
Casa do Povo de Aveiras de Cima 
Casa do Povo de Manique do Intendente 
Casa Pombal  A Mãe 
Centro Cultural Azambujense 
Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos 
Centro HípicoLebreiro da Azambuja 
Centro Paroquial de Alcoentre 
Centro social e Paroquial de Aveiras de Baixo 
Centro social e Paroquial de Aveiras de Cima 
Centro social e Paroquial de Azambuja 
Centro social, Recreativo e Cultural de Vale do Brejo 
CERCI  Flor da Vida 
Cláudia Cristina Rodrigues Lucas Lopes 
Club Azambujense 
Clube Amadores de Pesca de Azambuja 
Companhia de Dança Contemporânea de sintra 
Confraria de Nossa senhora do Paraíso 
Cristiano Rodrigues 

 18.036,00 
    1.200,00 
    1.200,00 
    1.200,00 

    600,00 
 11.500,00 

      2.150,00 
        6.575,00 
        1.550,00 

 5.757,00 
  1.195,00 

       1   250,00 
        11.600,00 
      38.560,00 

     1.150,00 
    3.880,00 

      76.411,04 
       74.170,81 
      1.500,00 
      1.400,00 
      5.925,00 

     800,00 
     6.250,00 
   3.500,00 
   31.168,14 
    1.200,00 
       250,00 

     7.795,00 
       11.500,00 
       7.060,00 

   3.100,00 
   19.445,00 

        5.250,00 
   3.100,00 

    15.157,08 
        10.116,22 

        22.260,00 
      25.176,40 

      910,00 
 38.599,58 

     1.200,00 
  6.175,00 

      1.250,00 
      3.000,00 
      1.000,00 

  1.200,00 



Listagem de subsídios  2.º semestre de 2009

Subsídios e Deliberações / 37

Daniela Filipa Rodrigues Coelho 
EMIA  Empresa Municipal de InfraEstruturas da Azambuja, EM 
Fábrica da Igreja de Aveiras de Cima 
Fábrica da Igreja Paroquial de Alcoentre 
Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima 
Grupo Benévolo de Dadores de sangue 
Grupo Columbófilo Azambujense 
Grupo Columbófilo Vilanovense 
Grupo Desportivo de Azambuja 
Helga Natacha Pontes Teixeira
Inês Isabel Duarte Arraião 
Jessica Teixeira 
Joana Moreira de Carvalho 
Joana silva dos santos 
João António Monteiro Feijão 
Laura Costa Ferreira 
Liliana simões 
Magda sofia de Abreu Ricardo Pinto da silva 
Maria Rita de Jesus 
Mónica sofia Duarte Nunes 
Neuza Freitas Barros 
Núcleo da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima 
Núcleo da Cruz Vermelha de Manique do Intendente 
Núcleo da Cruz Vermelha de Quebradas 
Núcleo sportinguista de Aveiras de Cima 
Paulo Jorge silva Morgado 
Rancho Folclórico Camponeses de Vale do Brejo 
Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja 
Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso 
Rancho Folclórico Etnográfico de Manique do Intendente 
Rodrigo Miguel Carvalho Henriques 
Rui Miguel de Castro Neto 
Rui Pedro simões Antunes 
santa Casa da Misericórdia de Azambuja 
sOCAsA  Cooperativa de Habitação Económica 
sociedade Recreativa de Arrifana 
soraia Catarina Paulo Florêncio 
Tânia Alexandra Lopes Martins 
Tânia Isabel Franco dos Reis Mata 
União Cultural e Desportiva Vilanovense 
União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha 
União Desportiva do Oeste 
Vânia Filipa Batalha simões 

TOTAL

Entidade Beneficiária Valor (euros)

    1.200,00 
  300.613,19 

  9.522,00 
  20.000,00 
      9.237,50 

      500,00 
   2.700,00 
   1.700,00 

    8.600,00 
    1.200,00

600,00 
1.200,00 

600,00 
    1.200,00 
    1.200,00 
   1.200,00 

  600,00 
        1.200,00 

    1.200,00 
    1.200,00 
   1.200,00 

        19.147,84 
        12.745,22 
      12.745,22 
      1.000,00 

    1.200,00 
       4.350,00 
       8.875,00 

         7.850,00 
       18.550,00 

    1.200,00 
     1.200,00 
    1.200,00 

      19.758,60 
    1.082,08 

    800,00 
    1.200,00 
    1.200,00 

      1.200,00 
     2.900,00 

          22.070,00 
    2.500,00 

    600,00

1.003.518,92



EXECUTIVO CAMARÁRIO

REUNIÃO	ORDINÁRIA	
DE	24	DE	NOVEMBRO	2009

Ponto	1
Definição dos Termos de Referência, 
Minuta de Contrato de Planeamento para 
a elaboração do Plano de Pormenor do 
Parque Temático – Lusolândia – Unidade 
de Execução I – Azambuja (PPPTLUE1 
AzB) e Discussão Pública Conselho de 
Administração
Proposta Nº 12 A / P /2009
A	proposta	foi	retirada

Ponto	2
INTUR Feira de Turismo Internacional 
  Fundo de Maneio
Proposta Nº 16A/ P/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	3
Abono para Falhas  Atribuições
Proposta Nº 17A / P / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	4
Complexo de Piscinas de Azambuja 
– Normas de funcionamento para as 
Juntas de Freguesia
Proposta Nº 5A / VML/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	5
Reciclagem de óleos Alimentares 
Usados – Protocolo de Cooperação
Proposta Nº 2 A/ VsL/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	6
Toponímia – Casais da Lagoa, Aveiras 
de Baixo
Proposta Nº 3A/ VsL/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	7
Apoios Financeiros

Juntas de Freguesias 
Proposta Nº 2 A/ VP /2009
Aprovada	por	unanimidade

Associação Recreativa e Cultural de 
Quebradas
Proposta Nº 3 A/ VP/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Casa do Pombal “Mãe”
Proposta Nº 4 A / VP/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Deslocação de Atleta
Proposta Nº 2A / VML/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Agrupamento de Escolas
Proposta Nº 1 A / VAMF/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Proposta Nº 2 A / VAMF/ 2009 
Aprovada	por	unanimidade

Projectos Educativos
Proposta Nº 3A / VAMF/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Junta de Freguesia de Aveiras de Cima
Proposta Nº 4A / VsL/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
Proposta Nº 5A / VsL/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

REUNIÃO	ORDINÁRIA	
DE	10	DE	DEZEMBRO	2009

Ponto	1
Definição dos Termos de Referência, 
Minuta de Contrato de Planeamento para 
a Elaboração do Plano de Pormenor do 
Parque Temático – Lusolândia – Unidade de 
Execução I – Azambuja (PPPTL – UE1 AzB) 
Participação Preventiva e sujeição do Plano 
a Avaliação Ambiental Estratégica
Proposta Nº 12A / P/ 2009  
Aprovada	com	6	votos	a	favor	(PS	e	
Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra)	
e	1	abstenção	(CDU)

Ponto	2
Definição dos Termos de Referência, 
Minuta de Contrato de Planeamento 
para a Elaboração do Plano de 
Pormenor da zona Nascente de Aveiras 
de Cima – Participação Preventiva 
e sujeição do Plano a Avaliação 
Ambiental Estratégica
Proposta Nº 19A / P / 2009
A	proposta	foi	retirada

Ponto	3	
Comissão de Vistorias no âmbito do 
Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação – Nomeação 
Proposta Nº 18 A / P / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	4
Aveiras de Cima  sinalização de Trânsito  
Proposta Nº 6A / VP / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	5	
Apoios Financeiros 

Carenciados 
Proposta Nº 5A / VP /2009
Aprovada	por	unanimidade

Associação Remar Portuguesa
Proposta Nº6 –A / VML/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Junta de Freguesia de Vale do Paraíso
Proposta Nº 6 A / VsL / 2009
Aprovada	por	maioria,	com	6	votos	
a	favor	(PS	e	CDU)	e	1	abstenção	
(Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra) 

Junta de Freguesia de Aveiras de Cima 
Proposta Nº 7A / VsL/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha
Proposta Nº 8A / VsL/ 2009
Aprovada	por	unanimidade

Proposta Nº 20A/ P /2009
Aprovada	por	maioria,	com	6	votos	
a	favor	(PS	e	CDU)	e	1	abstenção	
(Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra) 

REUNIÃO	ORDINÁRIA	
DE	17	DE	DEZEMBRO	2009

Ponto	1
Definição dos Termos de Referência, 
Minuta de Contrato de Planeamento 
para a Elaboração do Plano de Pormenor 
da zona Nascente de Aveiras de Cima 
– Participação Preventiva e sujeição do 
Plano a Avaliação Ambiental Estratégica
Proposta Nº 19A / P / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	2	
Plano de Actividades Municipais, 
Orçamento para o Ano 2010 e Plano 
Plurianual de Investimentos 2010/ 2013
Proposta Nº 21 – A / P / 2009
Aprovada	por	maioria	com	5	votos	a	
favor	(PS)	e	2	abstenções	(Coligação	
Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra	e	CDU)

Ponto	3
EMIA Documentos de Gestão 
Previsionais 2010/ 2014
Proposta Nº 22A / P / 2009
Aprovada	por	maioria	com	5	votos	a	
favor	(PS)	e	2	abstenções	(Coligação	
Pelo	Futuro	da	nossa	Terra	e	CDU)

REUNIÃO	ORDINÁRIA	
DE	22	DE	DEZEMBRO	2009

Ponto	1
Recursos Humanos  Recrutamento de 
Pessoal
Proposta Nº 07A / VP / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	2
Candidaturas no âmbito do 
Regulamento Específico “Mobilidade 
Territorial” do Programa Operacional 
Regional Alentejo  QREN 2007/ 2013

Estradas de Ligação da Maçussa a 
Manique do Intendente e da Maçussa a 
Vila Nova de são Pedro 
Proposta Nº 06 A / VAMF / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Estrada Azambuja / Virtudes e 
Construção de Ciclovia 
Proposta Nº 07 A / VAMF / 2009
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	3	
Apoios Financeiros 

Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo
Proposta Nº 04 A / VAMF / 2009
Aprovada	por	unanimidade
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Junta de Freguesia de Vila Nova de são 
Pedro 
Proposta Nº 05 A / VAMF / 2009
Aprovada	por	unanimidade
Agrupamentos de Escolas
Proposta Nº 08 / VAMF / 2009
Aprovada	por	unanimidade

REUNIÃO	ORDINÁRIA
DE	05	DE	JANEIRO	DE	2010

Ponto	1 
Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, incluindo os de Corrupção e de 
Infracções Conexas do Município de 
Azambuja
Proposta Nº 01 / P / 2010
Aprovada	por	maioria,	com	6	votos	a	
favor	(PS	e	Coligação	Pelo	Futuro	da	
Nossa	Terra)	e	1	abstenção	(CDU)

Ponto	2 
Reconhecimento de Interesse Público
Proposta Nº 02 / P / 2010
A	proposta	foi	retirada

Ponto	3 
Atribuição de Apoio Financeiro: Centro 
social e Paroquial de Alcoentre
Proposta Nº 03 / P / 2010
Aprovada	por	maioria,	com	5	votos	a	
favor	(PS)	e	1	abstenção	(CDU).	O	Sr.	
Vereador	António	Jorge	Lopes	não	
participou	na	votação	da	proposta.

Ponto	4	
 Abertura de Procedimentos Concursais

Assistente Operacional – Motorista de 
Pesados
Proposta Nº 01 / VP / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Assistente Operacional – Mecânico
Proposta Nº 02 / VP / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Assistente Operacional – Motorista de 
Transportes Colectivos
Proposta Nº 03 / VP /2010
Aprovada	por	unanimidade.

Assistente Operacional – Vigilante
Proposta Nº 04 / VP / 2010
Aprovada	por	unanimidade

REUNIÃO	ORDINÁRIA
DE	19	DE	JANEIRO	DE	2010

Ponto	1 
Reconhecimento de Interesse Público
Proposta Nº 02 / P / 2010
Aprovada	por	maioria,	com	5	votos		
a	favor	(PS)	e	1	voto	contra	(CDU).	
O	Sr.	Vereador	António	Jorge	Lopes	não	
participou	na	votação	da	proposta.

Ponto	2 
Designação do Representante na 
Comissão Arbitral Municipal

Proposta Nº 04/ P / 2010
Aprovada	por	maioria,	com	5	votos	
a	favor	(PS)	e	duas	abstenções	
(Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra	
e	CDU)

Ponto	3 
Constituição de Fundos de Maneio
Proposta Nº 05 / P / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto 4 
Atribuição de Apoios Financeiros:

Associações de Bombeiros e Núcleo da 
Cruz Vermelha de Aveiras de Cima
Proposta Nº 06 / P / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Associação de Desporto e Recreio “O 
Paraíso”
Proposta Nº 01 / VML / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre
Proposta Nº 02 /VML / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Preparação de Atleta
Proposta Nº 03 / VML / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Associação Cultural “A Poisada do 
Campino
Proposta Nº 01 / VsL / 2010
Aprovada	por	maioria,	com	6	votos	a	
favor	(PS	e	Coligação	Pelo	Futuro	da	
nossa	Terra)	e	1	voto	contra	(CDU)

REUNIÃO	ORDINÁRIA
DE	02	DE	FEVEREIRO	DE	2010

Ponto	1
Adesão ao Pacto de Autarcas
Proposta Nº 07/ P /2010
Aprovada	por	maioria	com	6	votos	a	
favor	(PS	e	Coligação	Pelo	Futuro	da	
Nossa	Terra),	e	1	abstenção	(CDU)

Ponto	2
Candidaturas (CIMLT / PORAlentejo/ 
QREN)

Plano Tecnológico para o Ensino Básico
Proposta Nº01 / VAMF / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Requalificação do Parque Escolar
Proposta Nº02 / VAMF / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	3
Aquisição de Terrenos no Cemitério 
Municipal
Proposta Nº03 / VsL / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	4	
Atribuição de Apoios

Centro Cultural Azambujense
Proposta Nº 04/ VML/ 2010
Aprovada	por	unanimidade

Casa do Povo de Aveiras de Cima
Proposta Nº05 / VML/ 2010
Aprovada	por	unanimidade

Centro Hípico Lebreiro de Azambuja 
  Protocolo
Proposta Nº 06 / VML/ 2010
Aprovada	por	unanimidade

Junta de Freguesia Vila Nova da Rainha 
 Protocolo
Proposta Nº 02 / VsL / 2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	5	
Apoio social no âmbito do Contrato de 
Concessão da Exploração e Gestão dos 
serviços Públicos de Distribuição de Água 
e de Drenagem de Áreas Residuais de 
Azambuja – Protocolo 
Proposta Nº04 / VsL/ 2010
A	proposta	foi	retirada

REUNIÃO	ORDINÁRIA
DE	17	DE	FEVEREIRO	DE	2010

Ponto	1
Encargos com a saúde
Proposta Nº08 / P /2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	2
Rota dos Mouchões – Contratação de 
serviços
Proposta Nº09 / P/ 2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	3
sOCAsA  Autorização de Hipoteca
Proposta Nº10 / P / 2010 
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	4
Alteração por Adaptação do PMD 
– Plano Director Municipal de Azambuja
Proposta Nº11 / P / 2010 
Aprovada	por	maioria	com	6	votos	
a	favor	(PS	e		CDU)	e	1	abstenção	
(Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra)

Ponto	5
Doação de terrenos em Tagarro
Proposta Nº12 / P / 2010 
Aprovada	por	maioria	com	6	votos	a	
favor	(PS	e	Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra)	e	1	abstenção	(CDU)

Ponto	6
Declarações de Interesse Público 
Municipal
Proposta Nº13 / P/ 2010
Aprovada	por	maioria	com	5	votos	a	favor	
(PS)	e	2	votos	contra	(Coligação	Pelo	
Futuro	da	Nossa	Terra	e		CDU)

Proposta Nº14 / P /2010
Aprovada	por	unanimidade
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Ponto	7
Toponímia  Freguesia de Alcoentre
Proposta Nº15 / P/ 2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	8
Programa de Atribuição de Apoio a 
Estratos sociais Desfavorecidos
Proposta Nº05/ VP/2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	9
Protocolo com a Escola superior de  
Desporto de Rio Maior 
Proposta Nº07/ VML/2010
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	10
Candidaturas (CIMLT / PORAlentejo / 
QREN): “Construção/ Beneficiação de 
Troços da Rede Municipal”
Proposta Nº03 / V AMF/ 2010 
Aprovada	por	unanimidade

Ponto	11
Protocolo com a AdAz no âmbito do 
Contrato de Concessão da Exploração 
e Gestão dos serviços Públicos de 
Distribuição de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais de Azambuja
Proposta Nº05 / VsL / 2010 
Aprovada	por	maioria	com		6	votos	
a	favor	(PS	e		CDU)	e	1	voto	contra	
(Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra) 

Ponto	12
Concessão de Apoios 

Estabelecimento Prisional de Vale 
Judeus
Proposta Nº04 / VsL / 2010 
Aprovada	por	unanimidade

Centro Hípico Lebreiro de Azambuja 
Proposta Nº 06 / VsL/ 2010 
Aprovada	por	unanimidade

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO	ORDINÁRIA	
DE	22	de	OUTUBRO	DE	2009
Local: Espaço Multiusos do Centro 
Cultural “Pátio Valverde”, em Azambuja  

Ponto	Único
Eleição da Mesa da Assembleia 
Municipal
Eleito Presidente da Assembleia 
Municipal – António Pratas Cardoso 
Eleito 1º secretário da Mesa da 
Assembleia – Rui Augusto Nabais
Eleito 2º secretário da Mesa da 
Assembleia – Francisco Alberto dos 
santos Jerónimo

SESSÃO	ORDINÁRIA	
DE	20	DE	NOVEMBRO	DE	2009
Local: Auditório Municipal do Pátio 
Valverde, em Azambuja

Ponto	1
Alteração da Estrutura Orgânica, 
Atribuições dos serviços e Mapa Pessoal
Proposta Nº 6A / P / 2009
Aprovada	por	maioria	com	19	votos		
a	favor	(PS),	11	abstenções	(6	CDU,		
4	Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra		e	1	BE).

Ponto	2
EMIA

Conselho de Administração 
Proposta Nº 07A / P /2009
Aprovada	por	maioria	com	23	votos	a	
favor	(19	PS	e	4	Coligação	Pelo	Futuro	
da	Nossa	Terra	),	7	abstenções	(6	CDU	
e	1	BE).

2ª Adenda ao Contrato Programa e de Gestão 
Proposta Nº 11A / P /2009
Aprovada	por	maioria	com	19	votos	
a	favor	(PS),	4	abstenções	(Coligação	
Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra	)	e	7	votos	
contra	(6	CDU	e	1	BE)

Ponto	3
DERRAMA
Proposta Nº 13A / P /2009
Aprovada	com	26	votos	a	favor	(19	PS,	6	
CDU	e	1	BE)	e	4	abstenções	(Coligação	
Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra	)  

Ponto	4
IMI
Proposta Nº 14A / P /2009
Aprovada	por	maioria	com	19	votos	a	
favor	(PS),	5	abstenções	(4	Coligação	
Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra		e	1	BE)	
e	6	votos	contra	(CDU)

Ponto	5
TMDP
Proposta Nº 15A / P /2009
Aprovada	por	maioria	com	29	votos	a	favor	
(19	PS,	6	CDU	e	4	Coligação	Pelo	Futuro	
da	Nossa	Terra	)	e	1	voto	contra	(BE)

Ponto	6	
Conselho Consultivo da EMIA – Eleição de 
2 Presidentes de Junta de Freguesia e de 3 
Representantes dos Utentes:
Presidentes	de	Junta	de	Freguesia	‑	Maria	
de	Lourdes	Firmino	Piriquito	(Aveiras	
de	Baixo)	e	Herculano	Valada	Martins	
(Manique	do	Intendente)		
Representantes	dos	Utentes	–	Joaquim	
Marques	de	Jesus	Oliveira	(PS),	António	
Luís	Lavado	dos	Reis	(CDU)	e	Manuel	
Maria	Pereira	Valadares	Couceiro	
(Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra	)	

Ponto	7
Assembleia Distrital de Lisboa 
– Eleição de 1 Presidente de Junta de 
Freguesia e seu suplente:
Maria	de	Lourdes	Firmino	Piriquito	
(Presidente	da	Junta	de	Freguesia	
de	Aveiras	de	Baixo)	e	como	
suplente,	António	Baptista	Marques	
(Presidente	da	Junta	de	Freguesia	de	
Vale	do	Paraíso)

Ponto	8
Assembleia Intermunicipal da CIMLT 
Eleição de 5 membros da Assembleia 
Municipal:
António	Pratas	Cardoso,	Rui	Augusto	
Nabais	e	Francisco	Alberto	dos	
Santos	Jerónimo	(PS),	António	José	
Rodrigues	(CDU)	e	Pedro	Manuel	
Raimundo	Duarte	Coelho	(Coligação	
Pelo	Futuro	da	Nossa	Terra	)

Ponto	9
ANMP – Eleição do 1 Presidente de 
Junta de Freguesia e seu suplente: 
António	Batista	Marques	(Presidente	
da	Junta	de	Freguesia	de	Vale	do	
Paraíso),	e	como	suplente	Lúcio	
Manuel	Cardador	Costa	(Presidente	
da	Junta	de	Freguesia	de	Vila	Nova	
de	São	Pedro)	

Ponto	10	
Conselho da Comunidade ACEs 
– Agrup. Centros de saúde Lezíria 1 
– Ribatejo – Eleição de 1 Representante:
António	Francisco	Nunes	Godinho  
com	30	votos	a	favor

Ponto	11
Conselho Cinegético Municipal 
  Eleição de Autarca:
Nuno	Miguel	Brás	Monteiro	
Gonçalves	(Presidente	da	Junta	
de	Freguesia	da	Maçussa),	e	como	
suplente	Lúcio	Manuel	Cardador	
Costa	(Presidente	da	Junta	de	
Freguesia	de	Vila	Nova	de	São	Pedro),	
com	23	votos	a	favor	e	7	votos	em	
branco  

Ponto	12
Criação de Comissão Permanente 
Aprovada	por	maioria	com	25	votos	a	
favor,	2	em	branco	e	1	contra	

Ponto	13
Criação de Comissão para a Revisão do 
Regimento da Assembleia Municipal
Aprovada	por	unanimidade

SESSÃO	ORDINÁRIA	
DE	29	DE	DEZEMBRO	DE	2009
Local: salão Nobre da Câmara 
Municipal de Azambuja, em Azambuja

Ponto	1
Informação do Presidente da Câmara 
acerca da Actividade Municipal 

Ponto	2	
Plano de Actividades Municipais, 
Orçamento para o Ano de 2010 e Plano 
Plurianual de Investimentos 2010/2013
Proposta Nº 21A / P / 2009
Aprovada	com	18	votos	a	favor	(PS),		
e	com	11	abstenções	(6	CDU,		
4	Coligação	Pelo	Futuro	da	Nossa	
Terra		e	1	BE)
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CONTACTOS CÂMARA MUNICIPAL
DE AZAMBUJA

Câmara Municipal . geral
T . 263 400 400  —  F . 263 401 271
UAP - Unidade de Atend. ao Público
T . 263 400 882
Serviço de Águas e Saneamento
T . 263 400 460
Protecção Civil
T . 263 403 720  /  T . 969 291 789
Gabinete de Saúde e Acção Social
T . 263 400 491
CPCJ - Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens
T . 263 400 491
Centro Local de Apoio ao Imigrante
T . 263 400 491
Núc. Sanidade Pecuária e Saúde Pública
T . 263 400 425
DIOM - Departamento de 
Infraestruturas e Obras Municipais
T . 263 400 860
DU - Departamento de Urbanismo
T . 263 400 443
DISC - Departamento de Intervenção
Sócio-Cultural
T . 263 400 470
DPD - Divisão de Promoção 
e Desenvolvimento
T . 263 400 431 / 435 / 464
Pavilhão Municipal de Azambuja
T . 263 401 294
Complexo Desportivo de Azambuja
T . 263 418 141
Posto de Turismo de Azambuja
T . 263 400 476
Biblioteca Municipal de Azambuja
T . 263 400 487
Biblioteca Municipal de Alcoentre
T . 263 487 196
Biblioteca Municipal (Aveiras Cima) 
Centro Cultural Grandela
T . 263 474 315
CEJA - Centro de Juventude
do Concelho de Azambiuja
T . 263 418 313
Museu Municipal de Azambuja
T . 263 400 447
Serviço Municipal de Protecção Civil
T . 263 403 720  /  T . 969 291 789
Gabinete de Apoio às Colectividades
T . 263 400 475  /  T . 969 291 762

CONTACTOS JUNTAS
DE FREGUESIA

Alcoentre
T . 263 486 187
Aveiras de Baixo
T . 263 475 626
Aveiras de Cima
T . 263 475 264
Azambuja
T . 263 402 647
Maçussa
T . 243 719 291
Manique do Intendente
T . 263 486 679
Vale do Paraíso
T . 263 475 360
Vila Nova da Rainha
T . 263 853 360
Vila Nova de São Pedro
T . 243 719 162

CONTACTOS ESCOLAS
DO CONCELHO

Escola Básica Integrada 
Azambuja
T . 263 406 520 / 1
E.B. 2,3 Aveiras de Cima
T . 263 470 170
Escola Básica Integrada
Manique do Intendente
T . 263 486 277
Escola Secundária
de Azambuja
T . 263 409 330
Centro Escolar 
de Alcoentre
T . 263 487 555
E.B. 1 Aveiras de Baixo
T . 263 474 004
E.B. 1 Aveiras de Cima
T . 263 474 011
E.B. 1 Azambuja
T . 263 418 630
E.B. 1 Casais de Baixo
T . 263 418 820
E.B. 1 Casais dos Britos
T . 263 418 821
E.B. 1 Casais da Lagoa
T . 263 418 695

E.B. 1 Socása
T . 263 408 284
E.B. 1 Vale do Brejo
T . 263 474 016
E.B. 1 Vale do Paraíso
T . 263 474 010
E.B. 1 Vila Nova da Rainha
T . 263 861 105
E.B. 1 Vila Nova de São 
Pedro
T . 243 719 955
E.B. 1 Virtudes
T . 263 418 693
J. Infância Vale do Paraíso
T . 263 476 873
J. Infância Vila Nova
da Rainha
T . 263 853 332
J. Infância Manique
do Intendente
T . 263 487 132

CONTACTOS
ÚTEIS

Águas da Azambuja
Loja de Atendimento
e Piquete de Águas
T . 263 001 920 
Bombeiros Voluntários
de Azambuja
T . 263 401 144 / 5
Bombeiros Voluntários
de Alcoentre
T . 263 480 130
Cartório Notarial
T . 263 401 508
Centro de Saúde 
Azambuja
T . 263 407 600
Conservatórias dos 
Registos Predial e Civil
T . 263 401 661
Cruz Vermelha . Aveiras
de Cima
T . 263 470 470

Cruz Vermelha . Manique
do Intendente
T . 263 486 555
Cruz Vermelha . 
Quebradas
T . 966 344 747
Delegação de Saúde
T . 263 402 179
Estação C.P.
T . 800 200 904
Farmácia Central . 
Azambuja
T . 263 418 743
Farmácia Dias da Silva . 
Azambuja
T . 263 400 350
Farmácia Miranda .
Aveiras de Cima
T . 263 475 124
Farmácia Nova . Aveiras 
Cima
T . 263 475 103
Farmácia Peralta . 
Alcoentre
T . 263 487 052 / 3
Farmácia Ferreira e 
Camilo . Manique
T . 263 485 359
G.N.R. Aveiras de Cima
T . 263 470 220 
G.N.R. Azambuja
T . 263 418 841
G.N.R. Manique
do Intendente
T . 263 486 210
Praça de Táxis
T . 263 402 395
Repartição de Finanças
T . 263 406 440
Rodoviária Tejo . 
Azambuja
T . 263 418 935
Rodoviária Tejo . 
Alcoentre
T . 263 486 126
Segurança Social
T . 263 402 793

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Atendimento Técnico:
Todos os dias excepto a 4.ª feira
Marcações Prévias. T . 263 400 443

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA C.M. DE AZAMBUJA
Quinzenais, 3.ª feira, 15h00
Salão Nobre dos Paços do Concelho




