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Caros leitores,

A minha saudação pessoal, a todos os munícipes do Concelho de 
Azambuja e a quantos mais possam ler este Boletim Municipal. Ape-
sar de estarmos numa era dominada pela comunicação virtual, acha-
mos igualmente importantes os meios de comunicação impressos, 
que fiquem para memória física de uma parte da vida da nossa comu-
nidade e da atividade desta Câmara. 

É uma evidência que 2020 fica marcado na história como o ano em 
que o mundo foi “atropelado” por uma pandemia tão global quanto 
inesperada. A realidade mostrou-nos que o saber humano e todo o 
desenvolvimento da ciência terão sempre as suas limitações perante 
a força da Natureza. Tal como há cem anos, com a conhecida “gripe 
espanhola”, e apesar dos enormes avanços da medicina atual, nova-
mente um vírus minúsculo e discreto fez o mundo inteiro quase parar. 

Na Câmara Municipal de Azambuja, não parámos, reagimos pronta-
mente à situação, seguindo as orientações das autoridades nacionais 
e acompanhando em permanência a evolução dos acontecimentos. 
Criámos a “Sub-Comissão Covid-19” na Proteção Civil, para coorde-
nar todas as operações, elaborámos os planos de contingência neces-
sários e adequámos o funcionamento dos vários serviços, edifícios e 
equipas à nova realidade. E porque essa nova realidade trouxe dificul-
dades às instituições, às empresas e a muitas famílias, incluindo o pró-
prio município com uma grande quebra de receitas, não nos coibimos 
de tomar um vasto conjunto de medidas de apoios extraordinários.

Neste boletim, recordamos um breve resumo dessa luta contra a pan-
demia, sempre com um esforço de articulação e de cooperação com 
os organismos governamentais, com os serviços de saúde, com as for-
ças de segurança e de socorro, com as Juntas de Freguesia, com as 
IPSS e com a sociedade civil em geral.

Apesar do combate à pandemia e aos seus prejuízos económicos e 
sociais se terem imposto como uma nova prioridade, a autarquia con-
tinuou o trabalho na senda do crescimento do concelho e da quali-
dade de vida da sua população. Dentro de poucos meses, a renovada 
Escola Básica e Jardim-de-Infância de Vila Nova da Rainha e o Parque 
de lazer da Milhariça em Aveiras de Cima estarão ao serviço da comu-
nidade. Destaco, também, as páginas onde damos a conhecer alguns 
projetos e obras do nosso esforço de adaptação às alterações climáti-
cas. Estamos a trabalhar no presente, mas igualmente no futuro, pois 
queremos deixar às gerações vindouras um mundo mais sustentável 
e mais saudável. 

Recordando que, também no Executivo Municipal foram sentidos os 
efeitos deste traiçoeiro vírus, não poderia terminar esta mensagem 
sem uma palavra de solidariedade para com os que perderam familia-
res ou que, de alguma forma, sofreram e sofrem com a Covid-19. Pro-
vavelmente não vai ficar tudo bem, mas reafirmo aqui o compromisso 
de sempre do Município de Azambuja: não vamos deixar ninguém 
para trás!

A todos, o meu abraço de amizade.

EDITORIAL
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RESPOSTA À PANDEMIA

COVID-19 - MEDIDAS GERAIS ADOTADAS

Com a declaração do estado de pandemia pela Orga-
nização Mundial de Saúde, em março de 2020, a ação 
diária do Município de Azambuja sofreu uma profunda 
alteração e exigiu novas prioridades. Nestas páginas, fa-
zemos um resumo breve da resposta a esse desafio ines-
perado chamado “Covid-19”.

- Encerramento, a 14 de março de 2020, dos  equipa-
mentos municipais e suspensão de atividades culturais, 
educativas e desportivas.

- Elaboração de Planos de Contigência Municipais e im-
plementação das diretrizes da Direção-Geral da Saúde 
em todos os serviços.

- Ações de sensibilização junto dos colaboradores do 
município e das Juntas de Freguesias, para a prevenção 
dos contágios.

- Criação de salas de isolamento em todos os edifícios 
municipais e escolas, com kits de proteção individual e 
alimentação.

- Aquisição de equipamentos informáticos portáteis, 
destinados ao regime de teletrabalho pelos funcionários 
cujas tarefas o permitiam.

- No âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil, 
foi criada a Subcomissão para acompanhamento à Co-
vid-19, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil.

- Operação de desinfeção de edifícios públicos, incluin-
do todas as escolas do concelho.

- Distribuição de produtos de limpeza e desinfetantes 
(alguns oferecidos por empresas locais) às Juntas de Fre-
guesia e a diversas instituições.

- Desinfeção e higienização de ruas e contentores do 
lixo, em colaboração com as Juntas de Freguesia;

- Articulação com a Autoridade Nacional de Proteção 
Civil e outros agentes garantindo a existência de efeti-
vos de socorro, caso os existentes fossem atingidos pelo 
vírus.

- Utilização da Casa da Juventude como centro de aco-
lhimento e fornecimento de refeições para operacionais 
de socorro e profissionais de 1ª linha de combate à pan-
demia.

- Preparação de dois pavilhões desportivos (Pavilhão 
Municipal de Azambuja e Pavilhão da Casa do Povo de 
Aveiras de Cima, num total de 160 camas) para apoio à 
população em caso de surtos na comunidade.

- Reuniões de apoio técnico com todas as IPSS do con-
celho na elaboração dos respetivos planos de contingên-
cia.

- Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual a 
todos os agentes de Proteção Civil e às IPSS.

- Parceria do Município de Azambuja com a CIMLT, Se-
gurança Social, Autoridade de Saúde, GNR, Bombeiros 
e Proteção Civil na realização de inquéritos e visitas às 
ERPI - Estruturas Residenciais Para Idosos (Lares) e na 
implementação de testes Covid-19 aos colaboradores.

- Levantamento de toda a comunidade migrante existen-
te no concelho e colaboração com o Alto Comissariado 
para as Migrações na sensibilização destes grupos para 
a Covid-19, divulgando informação em diversas línguas.

- Divulgação, por todas as empresas, de orientações da 
DGS e articulação dos serviços de Segurança e Saúde no 
Trabalho com a Autoridade de Saúde Local e Regional.

- Visita das Secretárias de Estado da Administração Inter-
na - Patrícia Gaspar, e da Ação Social - Rita Mendes, aos 
meios contra a Covid-19 no concelho.

- Ação de formação sobre assistência a pessoas idosas e 
mais vulneráveis para 30 assistentes operacionais.



PÁG. 5

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA

- Reunião da autarquia com a presença dos Secretários 
de Estado dos Assuntos Parlamentares - Duarte Cordei-
ro, e da Economia - João Neves, com as autoridades da 
Saúde, de Segurança e da Proteção Civil, e com três de-
zenas das maiores empresas do concelho para articular 
esforços de combate à pandemia.

- Reunião de trabalho entre o Executivo, Autoridades de 
Saúde local e regional, GNR, representantes das Juntas 
de Freguesia e Proteção Civil para avaliar a situação Co-
vid-19 na Zona Industrial de Azambuja.

- Distribuição de 1200 máscaras cirúrgicas a munícipes 
mais desfavorecidos, em colaboração com as Juntas de 
Freguesia.

- Comparticipação de 22 000 euros no esforço CIMLT 
contra a pandemia, na aquisição de bens e material de 
proteção individual, e oferta de um ventilador ao Hospi-
tal de Vila Franca de Xira.

- Monitorização e acompanhamento de alguns focos de 
Covid-19 ocorridos no concelho.

- Reunião com o Ministro das Infraestruturas, a CP e em-
presas locais para reforçar a sinalética nas estações e a 
sensibilização dos passageiros.

- Ações de vigilância GNR/Proteção Civil nas estações 
de comboio do concelho, nas horas de maior afluência, 
e visitas de acompanhamento com a autoridade de saú-
de às empresas, nomeadamente da logística.

- Colaboração do município com a Segurança Social 
na realização de testes aos funcionários dos Serviços de 
Apoio Domiciliário (SAD) e colaboradores das ERPI. 

- Articulação com a Proteção Civil Municipal de Lisboa 
e a Embaixada do Paquistão, para alojamento de um ci-
dadão paquistanês que residia em Azambuja.

- Ação de sensibilização e esclarecimento, pela Proteção 
Civil Municipal, Bombeiros, Cruz Vermelha e GNR, jun-
to dos estabelecimentos de restauração, relativamente 
às regras de higiene e segurança a cumprir na fase de 
desconfinamento.

- Visitas mensais, pela Proteção Civil e Segurança Social, 
às ERPI, a fim de apoiar a implementação de medidas 
preventivas à propagação do vírus; 

- Preparação do ano letivo 2020/2021, com várias ações 
de esclarecimento e sensibilização sobre prevenção Co-
vid em ambiente escolar, envolvendo pessoal não do-
cente e professores nos três Agrupamentos de Escolas do 
Concelho.

- Realização, em vários pontos do concelho, de uma 
“Operação Stop Covid-19”, com elementos da GNR, dos 
Bombeiros, da Cruz Vermelha e do Serviço Municipal de 
Proteção Civil para sensibilização dos automobilistas.

- Criação de uma equipa de emergência de 5 elementos, 
para apoiar as instituições com surtos de Covid-19 nas 
suas ERPI. (candidatura municipal aprovada pelo progra-
ma MAREES do IEFP)

- Ao longo do ano, nas maiores vagas de infeções, foi 
reforçada a divulgação dos apelos ao cumprimento das 
regras sanitárias, através de uma campanha de outdoors, 
de uma viatura com sistema de som de rua e de divulga-
ção escrita por diversos canais digitais.

- Já em janeiro e fevereiro de 2021, foi executado o pla-
no de vacinação de todos os utentes e funcionários das 
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, num total de 
cerca de 500 pessoas. Uma ação realizada por profissio-
nais do Centro de Saúde de Azambuja apoiados pelos 
Bombeiros e Cruz Vermelha do concelho, GNR e Servi-
ço Municipal de Proteção Civil.

- Instalação, no Pavilhão Municipal, de toda a logística 
necessária na criação do Centro de Vacinação Covid-19 
do Concelho de Azambuja.



PÁG. 6

RESPOSTA À PANDEMIA

COVID-19 - APOIOS SOCIAIS E À ECONOMIA

Estas medidas têm carácter excecional e transitório, e 
têm sido tomadas pelo município ao longo do tempo, de 
acordo com a evolução da situação pandémica.

- Disponibilização de mais de 420 computadores portá-
teis e 270 cartões de acesso à internet a alunos do 1º ao 
12º ano de escolaridade de todo o concelho.

- Criação de linhas telefónicas de apoio psicológico para 
pessoas em situação de vulnerabilidade.

- Dinamização de Bolsa de Voluntariado para apoiar 
munícipes que precisem de ajuda.

- Atendimento e avaliação permanente de agregados e 
munícipes em potencial situação de necessidade.

- Contactos regulares com famílias vulneráveis, crianças 
em risco, utentes da UTICA e do PAFT.

- Incremento do programa municipal de Ação Social 
“cheques para carne/peixe” e “cheques farmácia”.

- Atribuição periódica de cabazes alimentares e de refei-
ções para famílias em risco e sem outros apoios sociais.

- Intervenção junto da empresa Águas de Azambuja, 
com o objetivo de evitar o corte do abastecimento de 
água às famílias. RECEITAS NÃO COBRADAS 

PELO MUNICÍPIO 

ABRIL A DEZEMBRO/2020 
(valores aproximados)

- 82 400,00 €
Isenções e reduções da Tarifa de Disponibilidade 
e da Tarifa Variável de RU (Resíduos Urbanos)

- 38 200,00 €
Isenções e reduções do pagamento de rendas de 
habitação, de espaços municipais e outras

- 20 800,00 €
Isenções e reduções de taxas, licenças, multas ou 
outras penalidades por Ocupação da Via Pública, 
Publicidade, Mercados e Feiras, e outras

- Acolhimento de filhos de trabalhadores de serviços es-
senciais em escolas dos 3 agrupamentos (Secundária de 
Azambuja, E.B. Vale Aveiras e E.B. Manique do Inten-
dente).

- Refeições escolares gratuitas para as crianças da creche 
municipal e todos os alunos do concelho - desde o pré-
-escolar ao secundário - beneficiários de escalão A ou B 
da Ação Social Escolar.

- Suspensão das mensalidades referentes à utilização dos 
equipamentos municipais, durante os meses em que es-
tiveram encerrados.

- Antecipação do pagamento de apoios anuais às cole-
tividades com vista a garantir a manutenção do seu fun-
cionamento.

- Criação de uma equipa de apoio às empresas, pres-
tando informação sobre todos os apoios existentes, bem 
como consultoria para mitigar os efeitos da crise.
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MEDIDAS TEMPORÁRIAS EM VIGOR A PARTIR DE ABRIL DE 2020

- Isenção do pagamento das rendas em todos os fogos 
municipais.

- Suspensão dos planos de pagamento de acordos de 
regularização de dívida celebrados com o Município, 
incluindo as dívidas de transportes por parte de coletivi-
dades e as dívidas de refeições escolares.

- Redução, às famílias, de 35% na tarifa de disponibi-
lidade (fixa) e na tarifa variável de gestão de resíduos 
sólidos urbanos.

- Isenção do pagamento da tarifa de disponibilidade 
(fixa) e da tarifa variável de gestão de resíduos urbanos, 
para as IPSS e associações sem fins lucrativos, incluído 
Bombeiros e Cruz Vermelha do concelho.

- Isenção de taxas relativas à ocupação de espaço pú-
blico e publicidade de estabelecimentos de comércio e 
serviços localizados no município, com exceção de ins-
tituições financeiras.

- Isenção de taxas relativas à instalação ou alargamento 
de esplanadas, por parte dos estabelecimentos de restau-
ração e bebidas, instalados no concelho.

- Isenção das taxas devidas pela concessão das lojas e 
pela ocupação ocasional de bancas no Mercado Diário 
de Azambuja.

- Isenção das taxas devidas pela ocupação dos espaços 
de venda no Mercado Mensal de Azambuja.

- Isenção das rendas dos espaços concessionados pelo 
município: Quiosque Bairro da Socasa (Azambuja) e Ta-
berna Casa da Câmara (Aveiras de Cima).

- Atribuição às IPSS com valência de creche e pré-es-
colar (S.C. da Misericórdia de Azambuja, Centro Social 
e Paroquial de Azambuja, C.S.P. de Aveiras de Baixo e 
C.S.P. de Aveiras de Cima) do montante de 50 euros/mês 
por cada criança, cujo agregado familiar tenha com-
provadamente perda de rendimentos igual ou superior 
a 30%, por comparação à data do início do ano letivo 
transato, com a dedução desses 50 euros, pelas IPSS, no 
valor da mensalidade dessas famílias.

- Atribuição à CERCI - Flor da Vida do montante de 
50 euros/mês por cada utente do Centro de Atividades 
Ocupacionais de Azambuja, residente no concelho de 
Azambuja, cujo agregado familiar tenha comprovada-

mente perda de rendimentos igual ou superior a 30%, 
por comparação à data do início do ano letivo transato, 
com a dedução desses 50 euros pela Instituição, no va-
lor da mensalidade dessas famílias.

- Na Creche Municipal, suspensão da mensalidade nos 
meses em que se encontra encerrada e redução de 50 
euros/mês em junho e julho de 2020 e janeiro a abril 
de 2021, a aplicar aos alunos cujo agregado familiar te-
nha comprovadamente perda de rendimentos igual ou 
superior a 30%, por comparação à data do início do ano 
letivo transato.

- Ainda na Creche Municipal, isenção do pagamento da 
mensalidade aos alunos abrangidos pelo 1º escalão de 
rendimento familiar, até ao final do ano letivo (janeiro 
a julho de 2021) e isenção para os filhos/dependentes a 
cargo dos trabalhadores dos serviços essenciais, abran-
gidos pelo regime de acolhimento, legalmente em vigor.

- Na rede pública de ensino básico, isenção do paga-
mento dos montantes relativos à Componente de Apoio 
à Família (CAF) e às Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) até ao final do ano letivo (janeiro a julho 
de 2021).
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Apoio destinado à adoção de medidas extraordinárias 
de higiene e segurança, bem como, ao apoio à popula-
ção mais vulnerável.

Junta de Freguesia de Alcoentre - 14 318,00 €

Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo - 9 724,00 €

Junta de Freguesia de Aveiras de Cima - 17 830,00 €

Junta de Freguesia de Azambuja - 22 850,00 €

Junta de Freguesia de Vale do Paraíso - 7 746,00 €

Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha - 7 830,00 €

União das Freguesias Manique do Intendente, Vila Nova 
de S. Pedro e Maçussa - 21 850,00 €

TOTAL - 102 148,00 €

APOIO EXTRAORDINÁRIO 
ÀS JUNTAS DE FREGUESIA

Apoio financeiro extraordinário às Instituições Particula-
res de Solidariedade Social do concelho, como resposta 
à crise pandémica, no montante igual ao do subsídio 
regular anual que, assim, foi duplicado. 

Centro Social Paroquial de Alcoentre
2020 - 3 500,00 € (x2) | 2021- 4 000,00 € (x2)

Centro Social Paroquial de Aveiras de Baixo
2020 - 3 500,00 € (x2) | 2021- 4 000,00 € (x2)

Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima
2020 - 7 288,00 € (x2) | 2021- 7 500,00 € (x2)

Centro Social Paroquial de Azambuja
2020 - 8 536,00 € (x2) | 2021- 9 324,00 € (x2)

Casa do Pombal “A Mãe” 
2020 - 3 500,00 € (x2) € | 2021- 4 000,00 € (x2)

Associação N. Sra. do Paraíso
2020 - 3 500,00 € (x2) | 2021- 4 000,00 € (x2)

CERCI - Flor da Vida
2020 - 3 772,00 € (x2) | 2021- 4 272,00 € (x2)

Casa do Povo de Manique do Intendente
2020 - 3 500,00 € (x2) | 2021- 4 000,00 € (x2)

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja
2020 - 7 348,00 € (x2) | 2021- 7 848,00 € (x2)

TOTAL 2020 - 88 888,00 € (anual + extraordinário)
TOTAL 2021 - 97 888,00 € (anual + extraordinário)

APOIO EXTRAORDINÁRIO 
ÀS IPSS

Desde o início do combate à pandemia, até hoje, tem 
sido grande o investimento do município em diversos 
materiais distribuídos pelos Bombeiros de Alcoentre e 
de Azambuja, Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, postos 
GNR de Azambuja e Aveiras de Cima, Agrupamentos de 
Escolas e Creche Municipal, às IPSS, às ERPI, e, às Juntas 
de Freguesia. 

- 21 200 máscaras cirúrgicas 

- 6 625 máscaras FFP2

- 19 760 pares de luvas

- 14 286 peças descartáveis (fatos, batas, aventais, tou-
cas, proteção de pés, etc)

- 404 viseiras reutilizáveis 

- 82 óculos de proteção 

- 186 garrafões de desinfetante para mãos e superfícies 

- 30 dispensadores de gel (colocados pelas Juntas de Fre-
guesia nas caixas multibanco)

- 340 máscaras comunitárias (entregues às escolas)

- 12 900 embalagens descartáveis para distribuição de 
refeições (entregues às IPSS e ERPI)

MAIS DE 100 000 EUROS 
EM MATERIAIS DOADOS

- Oferta de 1 ventilador ao Hospital de Vila Franca de 
Xira

- Comparticipação de 22 000 euros no esforço CIMLT de 
combate à pandemia 

APOIO C.M.A
NO ÂMBITO DA CIMLT



COVID - 19
CORONAVÍRUSNO

VO
cm-azambuja.pt

contacto geral  263 400 400  proteção civil  263 403 720
apoio social  969 742 618 | 961 710 563 | 961 710 548
apoio psicológico  969 222 429 | 969 222 432  voluntariado  969 241 328

Pelo 
bem
de todos!

MANTER
DISTÂNCIA

USAR
MÁSCARA

ETIQUETA 
RESPIRATÓRIA

HIGIENIZAR
MÃOS

INSTALAR 
APLICAÇÃO
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Os documentos previsionais relativos ao ano 2021 dão 
continuidade à concretização de projetos identificados 
como relevantes para o desenvolvimento do concelho, 
refletindo o resultado do trabalho realizado no sentido 
de continuar a assegurar a sustentabilidade económico-
-financeira. Essa sustentabilidade foi alcançada graças a 
uma gestão responsável e rigorosa e com a adoção parti-
lhada por todos os serviços da boa prática de contenção 
da despesa.

A pandemia que quase paralisou o planeta, em março 
de 2020, condicionou bastante a economia global e, 
consequentemente, a ação dos diversos órgãos de go-
vernação. Infelizmente, a pandemia Covid-19 e os seus 
efeitos perduram no tempo, com enormes constrangi-
mentos à atividade humana, em geral, e das autarquias, 
em particular.

Apesar das grandes dificuldades do contexto em que vi-
vemos, os documentos comprovam que o Município de 
Azambuja continua a ter um rumo bem definido, com 
clara identificação dos projetos estruturantes para o con-
celho, que procura concretizar com recurso a apoios co-
munitários. Apesar das dificuldades inerentes ao contex-
to de uma crise económica e financeira se terem vindo 
a esbater, com estratégias menos assentes em políticas 
de “austeridade” levadas a cabo pelo atual Governo, é 
mantida uma pressão crescente sobre as Autarquias Lo-
cais - Municípios e Freguesias. Essa pressão decorre do 
esforço por dar uma resposta cabal às solicitações e an-
seios das populações, tendo recebido novas competên-
cias (com destaque para a Educação) que, até há pouco, 
estavam na esfera da Administração Central.

Em linha com o verificado nos anteriores Orçamentos 
de Estado, espera-se para 2021 a continuidade da apre-
sentação de novas medidas de reposição e de reforço 
da autonomia local, com a transferência de competên-
cias de gestão em diversas áreas. Esta devolução, apesar 
de positiva, ao envolver a alocação de recursos, pode 

representar um risco orçamental, pelo que se mantém 
toda a prudência nesta matéria e na concretização da 
transferência de recursos no âmbito da delegação de 
competências nas áreas da Educação e Saúde aceites 
para 2020/2021, ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto. 

Face a estes pressupostos orçamentais e ao contexto 
macroeconómico, os nossos principais objetivos es-
tratégicos para 2021 incidem nas áreas de Educação e 
Intervenção Social; Cultura e Turismo; Ambiente e Sa-
neamento; Desenvolvimento Económico e Social e Em-
prego; sem esquecer a Consolidação e Sustentabilidade 
das Finanças Municipais.

Em linha com o programa Portugal 2030, foram definidos 
quatro eixos de enfoque para a intervenção municipal: 
“Inovação e Conhecimento”, “Qualificação, Formação 
e Emprego”, “Sustentabilidade Demográfica e Compe-
titividade”, e “Coesão dos Territórios”. O objetivo, aqui, 
é assumir o lema “Transformar Azambuja e não deixar 
ninguém para trás”, pondo em prática os princípios de 
“participação”, “inclusão”, “qualificação” e “empreen-
dedorismo”. No concreto, é de realçar a experiência do 
terreno, da qual emergiram a Carta Educativa e o Diag-
nóstico Social, bem como a capacitação das equipas de 
trabalho nestas áreas.

Na Cultura e no Turismo, a abertura do novo Posto de 
Turismo, em setembro de 2020, será uma aposta de con-
tinuidade, nomeadamente, na consolidação da marca 
“Azambuja Terras do Torricado”, com iniciativas como 
“A Gula”, mas também na dinamização do património 
e do turismo religioso, e na ligação à natureza com os 
passeios de barco “Rota dos Mouchões”, vários percur-
sos pedestres no concelho e o Paúl Natura em Manique 
do Intendente, só a título de exemplo.

No capítulo do Ambiente e Saneamento, são diversas as 
intervenções em curso e com grande desenvolvimento 

FINANÇAS MUNICIPAIS

LINHAS PRINCIPAIS 
DO PLANO E ORÇAMENTO MUNICIPAIS PARA 2021

ENDIVIDAMENTO 

SALDO ORÇAMENTAL 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

julho 2019 / 9 440 246,84 €
dezembro 2020 / 7 211 147,34 €

julho 2019 / 10 936 365,18 €
dezembro 2020 / 6 522 235,49 €

julho 2019 / 0 DIAS
dezembro 2020 / 0 DIAS
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Objetivos
Estratégicos 2021

Ambiente e Saneamento - 21,8%

Cultura, Desporto, Turismo e Juventude - 18,8%

Modernização e Reorganização dos Serviços - 13,8%

Urbanismo e Habitação - 10,0%

Educação - 14,8%

Acessibilidades e Infraestruturas Viárias e Iluminação Pública - 3,8%

Proteção Civil. Saúde e Intervenção Social e Desenvolvimento Económico e Social - 8,9%

Freguesias, Coletividades, Instituições e Outras Entidades - 8.1%

Dados do orçamento municipal 2021

para 2021. A Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Altera-
ções Climáticas, o controlo da qualidade do ar, o Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica Azambuja 2050, a lim-
peza da Vala Real junto ao palácio e o início da requa-
lificação da zona do Esteiro. Referência, também, para 
várias requalificações de espaços urbanos, sem esquecer 
os avanços do Parque da Milhariça, em Aveiras de Cima, 
do Parque Biológico e Ambiental, em Aveiras de Baixo, 
e a criação de ciclovia com a pavimentação da estrada 
Azambuja/Virtudes.

Relativamente a Desenvolvimento Económico e Social e 
Emprego continuaremos a apostar na promoção do mu-
nicípio, procurando responder aos desafios da pande-
mia. Serão aprofundadas as parcerias com instituições e 
organismos, designadamente, ACISMA, CIMLT, Turismo 
do Alentejo e Ribatejo, Câmaras de Comércio e acade-
mias universitárias, entre outras. Haverá uma aposta nos 
fundos comunitários do novo quadro “Portugal 2030”, 
com um conjunto de candidaturas, umas já aprovadas e 
outras a submeter. 

Desse largo conjunto de projetos financiados, destacam-
-se, neste ponto, o Plano de Combate ao Insucesso Esco-
lar e a consolidação do programa de inovação e empre-
endedorismo Hubslisbon Azambuja. 

A Consolidação e Sustentabilidade das Finanças Muni-
cipais serão asseguradas pela continuidade do rigor e da 
transparência que têm sido postos em prática na gestão 
municipal e na aplicação dos dinheiros públicos. 

Sob os mesmos princípios, prosseguiremos com a trans-
ferência de verbas para as Freguesias (Acordos de Exe-
cução e Contratos Interadministrativos), bem como os 
apoios financeiros às IPSS, às associações e às coletivi-
dades do concelho, cumprindo os protocolos celebra-
dos e os regulamentos em vigor. Naturalmente que, num 
contexto global marcado pela pandemia, o reforço das 
verbas a canalizar para as áreas da Proteção Civil, da 
Ação Social e da Saúde será avaliado e ajustado sempre 
que necessário.
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Tecnologia LED
Maior Eficiência

Investimento total:  1 155 087,98 €
Número de Luminárias: 5 845 
Redução de CO2: 531,12 ton./ano
Poupança: 191 796,10 €/ano
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Reordenamento urbano da Rua da Escola EBI de Manique do Intendente / 153 000,00 €

Reordenamento urbano da Rua do Maxial em Alcoentre / 190 000,00 €

Trabalhos diversos de conservação nas escolas de todo o concelho / 157 293,00 €

Reabilitação geral da Rua das Flores em Quebradas (Alcoentre) / 82 000,00 € 

Beneficiação e conservação de estradas no concelho (Arrifana, Carrascal, Casais de Baixo e Aveiras de Cima) / 329 130,00 € 
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Mercado Diário de Manique do Intendente: 2ª fase / 196 000,00 €

Alargamento da Rua de Almarges, construção de muro de betão e passeio (Aveiras de Cima) / 51 183,16 €

Arranjos e pavimentações na Zona Industrial Vila Nova da Rainha, Aveiras de Baixo e V.N.S.Pedro / 95 389,40 €

Pavimentação de diversos arruamentos em Alcoentre / 19 139,30 €

Reparação de troço da estrada do Ramal de Baixo em Vale do Paraíso / 24 377,88 €

Reparações em edifícios municipais na Quinta das Rosas, usados pela CERCI - Flor da Vida de Azambuja / 70 279,57 €
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MUNICÍPIO ENTREGOU 
SETE CARRINHAS NOVAS 
ÀS FREGUESIAS

O Município de Azambuja entregou, em março de 2020, 
sete carrinhas novas, uma a cada Junta de Freguesia do 
concelho. Adquiridas pela autarquia ainda antes do iní-
cio da epidemia do novo coronavírus, a entrega das car-
rinhas veio em boa hora, como forma de aumentar a 
capacidade de resposta no difícil contexto da pandemia 
Covid-19.

Os veículos em causa são ligeiros de mercadorias, de 
caixa aberta, prestando-se a múltiplas funções e vieram 
melhorar consideravelmente os meios técnicos e, por 
consequência, a capacidade operacional das autarquias 
que se encontram mais próximas das populações, e que 
têm a seu cargo um conjunto variado de competências.

Com esta medida, a Câmara Municipal reforçou o com-
promisso assumido com as sete freguesias no sentido de 
fortalecer a cooperação, tanto em transferência de com-
petências como em apoio financeiro e técnico a todas as 
Juntas de Freguesia. 

A aquisição destas carrinhas representou um investimen-
to municipal de cerca de 216 000 euros.

13
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15       

Reserva estratégica para meios aéreos de 
combate a incêndios / 15 928,49 €
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Demolição de vários edifícios em risco 
de desabamento / 34 335,52 €

Impermeabilização do terraço dos 
Paços do Concelho / 20 118,05 €

14

15
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REFORÇO 
DA FROTA MUNICIPAL

Já em 2019, a autarquia havia realizado um reforço e 
renovação da frota municipal com a aquisição de viatu-
ras para diversas finalidades, num valor global na ordem 
dos 450 000 euros.

Além de cinco ligeiros de passageiros, foram compradas 
duas carrinhas pick-up 4x4, um empilhador, um ligeiro 
de mercadorias com caixa de frio, uma carrinha com 
plataforma elevatória, um trator de camião e um buldó-
zer de rastos.

No final de 2020, e por imperativos legais de limite de 
idade das viaturas afetas aos transportes escolares, o mu-
nicípio adquiriu dois miniautocarros para esse fim num 
investimento de 262 000 euros. Um deles tem capacida-
de para 29 passageiros, o outro oferece 26 lugares e está 
adaptado para o transporte de passageiros com mobili-
dade reduzida.

Mais recentemente, e num investimento a rondar os 185 
000 euros, o município procedeu à aquisição de uma 
viatura de que o Concelho de Azambuja não dispunha 
e que é uma mais-valia para todo o dispositivo de Pro-
teção Civil. Trata-se de um veículo-plataforma equipado 
com uma autoescada que atinge os 32 metros.

Salientar, ainda, que na aquisição de novos ligeiros de 
passageiros a autarquia tem optado por veículos de mo-
tores híbridos, numa clara aposta na mobilidade menos 
poluente contribuindo para um desenvolvimento mais 
sustentável.

Tem ideias
para o concelho?

Participe! 
01 abril a 15 junho 2021

100%
ONLINE
100%
ONLINE

 op.cm-azambuja.pt saiba como:

município de azambuja

op.municipioazambuja

INVESTIMENTO
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REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
E JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA NOVA DA RAINHA

Arrancaram, em setembro de 2020, os trabalhos de re-
qualificação e refuncionalização da Escola Básica e 
Jardim de Infância de Vila Nova da Rainha. Trata-se de 
um equipamento previsto na Carta Educativa Municipal, 
num investimento da Câmara de Azambuja de 855 000 
euros, e que se enquadra numa estratégia de prioridade 
máxima à área da Educação. 

Através de uma candidatura ao programa Alentejo 2020, 
a obra é cofinanciada pela União Europeia - FEDER, no 
montante de 556 000 euros, com um prazo de execução 
de um ano.

O projeto define a reabilitação das instalações existentes 
da escola do Plano Centenário, com a reconversão de 
alguns elementos e a edificação de novos blocos com 
vista à obtenção de um conjunto funcional, mas tam-
bém coeso e harmonioso. Esta intervenção é profunda 
e de grande abrangência, permitindo criar as salas e as 
instalações necessárias ao bom funcionamento de um 
estabelecimento de ensino destinado às faixas etárias 
mais jovens.

A remodelação apresenta duas salas de aula para o 1º ci-
clo e duas salas de atividades para o ensino pré-escolar, 
em blocos distintos. Naturalmente, estarão equipados 
com instalações sanitárias para adultos e para crianças, 
gabinetes de trabalho para professores e educadores, e 
espaços de arrumos. Destaque para a existência de um 
refeitório - num espaço generoso com a valência de sala 
polivalente - e de uma biblioteca/mediateca escolar. As 
salas de pré-escolar terão, ainda, vestiários de apoio.

O novo desenho do equipamento teve o cuidado de 
contemplar espaços lúdicos adequados aos alunos dos 
dois níveis de ensino que utilizarão a escola. Assim, ha-
verá zonas de recreio interiores e também áreas exterio-
res cobertas, estando assegurada a fácil circulação por 
pessoas com mobilidade condicionada.

A obra avança em bom ritmo, sendo objetivo da au-
tarquia que tudo esteja pronto no início do ano letivo 
2021/2022.
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REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA 

Finalmente, e ao cabo de vários anos de intensa e per-
sistente pressão da autarquia junto dos órgãos governa-
mentais, foi obtido o acordo que irá tornar a requalifica-
ção da Escola Secundária de Azambuja uma realidade. 

A Câmara Municipal já recebeu “luz verde” por parte da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo para o avanço da obra, conseguindo um fi-
nanciamento de 3,5 milhões de euros.

A requalificação da única Escola Secundária do conce-
lho, cuja construção data de 1978, sem nunca ter sofrido 
qualquer tipo de intervenção, tem sido um dos principais 
objetivos do atual Executivo e dos seus antecessores. É 
uma excelente notícia para toda a comunidade educati-
va e, consequentemente, para o futuro do Concelho de 
Azambuja.

A proposta de requalificação a realizar consiste num 
conjunto de intervenções que visam dotar o equipamen-
to de melhores condições funcionais e com qualidade 
de construção. 

Para tal, será considerada a substituição integral das 
infraestruturas e revestimentos existentes, adaptando o 
edifício aos critérios de utilização e de conforto contem-
porâneos. 

Pretende-se, ainda, que toda a escola fique preparada 
com plena acessibilidade aos diferentes espaços e ser-
viços. 

Em termos práticos, o projeto é composto pelas seguin-
tes valências:

- 25 salas de aula + 3 salas de E.V.
- 4 laboratórios + 3 salas de Informática
- Auditório + Centro de recursos
- Sala de convívio de alunos + bufete
- Refeitório + Cozinha + espaços anexos
- Espaços administrativos
- Espaços para docentes
- Reprografia / papelaria
- Associação de Estudantes
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O município continua a reforçar a sua relação com as 
freguesias a favor de uma maior qualidade de vida no 
concelho. Os últimos Acordos de Execução e Contratos 
Interadministrativos, assinados pela Câmara Municipal e 
Juntas de Freguesia, resultaram de um longo processo de 
negociação e aprovação pelos diversos órgãos autárqui-
cos e concretizam uma conjugação de vontades para dar 
resposta aos anseios da população.

Refira-se que a experiência deste modelo de transferên-
cia de competências e de recursos financeiros para as 
autarquias mais próximas dos munícipes tem sido, glo-
balmente, muito positiva.

Estes acordos representam o valor total anual de cerca 
de 567 000 euros, e poderão sofrer ajustamentos devi-
damente protocolados entre as partes.

Valores a transferir, de acordo com as competências e 
tarefas específicas para cada Junta de Freguesia.

J. F. Alcoentre - 83 176,96 €
J. F. Aveiras de Baixo - 30 093,33 €
J. F. Aveiras de Cima - 106 288,96 €
J. F. Azambuja - 150 862,99 euros
J. F. Vale do Paraíso - 19 632,36 €
J. F. Vila Nova da Rainha - 40 673,46 €
União F. Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro 
e Maçussa - 136 097,72 €

ACORDOS DE EXECUÇÃO 
COM AS FREGUESIAS

O Município de Azambuja tem vindo, de forma regular, 
a apoiar as associações desportivas e culturais, premian-
do o mérito e qualidade das atividades por si promovi-
das, assim como, a sua capacidade de envolvimento dos 
cidadãos. 

Para além desse apoio, previsto no Regulamento de 
Apoio ao Associativismo no Município de Azambuja, 
são também financiadas, mediante pedido prévio, as 
candidaturas no âmbito da aquisição de bens e equipa-
mentos ou de realização de atividades pontuais, assim 
como o apoio logístico.

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 
CULTURAIS E DESPORTIVAS

Valores totais dos apoios distribuídos às Associações do 
nosso concelho, nos anos 2019 e 2020.

Freguesia de Alcoentre
Ass. C. e R. dos Casais das Boiças - 7 985,77 €
Ass. Desportiva e Cultural de Tagarro - 10 288,95 €
A.H. Bombeiros Voluntários de Alcoentre - 4 510,38 €
Casa do Povo de Alcoentre - 2 746,40 €

Freguesia de Aveiras de Baixo
Casa do Povo de Aveiras de Baixo - 3 500,00 €
Ass. D. e Cultural de Casais da Lagoa - 1 500,00 €
Ass. Cultural e Recreativa das Virtudes - 2 076,00 €

Freguesia de Aveiras de Cima
Aveiras de Cima Sport Club - 7 411,89 €
Associação Resgate TT - 1 500,00 €
Casa do Povo de Aveiras de Cima - 11 045,64 €
Clube Ornitológico de Aveiras de Cima - 1 500,00 €
Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima - 9 909,49 €
Rancho F. Camponeses do Vale do Brejo - 7 987,21 €

Freguesia de Azambuja
Ass. Bombeiros Voluntários de Azambuja - 6 591,60 €
Ass. Cultural “A Poisada do Campino” - 15 740,00 €
Associação Dojo Amicale Azambuja - 7 311,80 €
Associação Recreativa dos Casais de Baixo - 720,00 €
Centro Cultural Azambujense - 17 574,36 €
Centro Cult. e Rec. de Casais dos Britos - 11 445,00 €
Centro Hípico Lebreiro de Azambuja - 4 401,10 €
Dancitrauteia - 12 826,00 €
Grupo Desportivo de Azambuja - 25 735,58 €
Rancho F. C. C. de Azambuja - 9 957,54 €

União das Freguesias de Manique do Intendente, Ma-
çussa e Vila Nova de São Pedro
Casa do Povo de Manique do Intendente - 2 070,00 €
 
Freguesia de Vale do Paraíso
Ass. de Desportos e Recreio “O Paraíso” - 8 479,04 €
Rancho F. D. e C. de Vale do Paraíso - 6 446,98 €

Freguesia de Vila Nova da Rainha
União Desp. e Rec. de Vila Nova da Rainha - 5 482,00 €



FAZEMOS 
PARTE

Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras

Rede Portuguesa Municípios Saudáveis

Associação de Municípios Portugueses do Vinho

Compromisso Pagamento Pontual

Movimento Municípios pela Paz

Cidade dos Afetos

Rede de Universidades da Terceira Idade 

O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA 
ORGULHA-SE DE PERTENCER 
E COLABORAR COM AS SEGUINTES INICIATIVAS



PÁG. 22

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Adaptação às 
Alterações Climáticas
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INTERVENÇÃO NAS LINHAS DE ÁGUA:
REQUALIFICAÇÃO DA VALA DO ESTEIRO DE AZAMBUJA

Um dos pilares da Estratégia Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas de Azambuja assenta numa in-
tervenção de reabilitação de linhas de água. Neste con-
texto, irá começar em breve a “Requalificação da zona 
ribeirinha da Vala do Esteiro de Azambuja”, empreitada 
recentemente validada pelo Tribunal de Contas.

 A obra deste projeto municipal foi adjudicada à empre-
sa Construções Pragosa, S.A. pelo valor de 1 984 320 
euros e tem o prazo de execução de um ano.

Recorde-se, que o projeto prevê criar um espaço público 
de lazer reabilitando a zona adjacente à estação ferrovi-
ária. Serão criadas uma ciclovia, zonas de piquenique, 
equipamentos para atividade física ao ar livre e áreas 
de estacionamento. De salientar que, a estrada EN3-1 é 
muito procurada por munícipes para a prática de corrida 
e passeios de bicicleta. 

Serão igualmente instaladas estruturas de acesso ao Es-
teiro para a prática de pesca desportiva, bem como, a 
colocação de uma rampa, de acesso aos equipamentos 
náuticos. O desassoreamento a realizar no leito da vala 
permitirá o uso de pequenas embarcações fora do perí-
odo de maré baixa.

A intervenção contempla, ainda, a construção de um bar 
com esplanada para fruição de toda a beleza daquele 
espaço natural.

Refira-se que esta obra foi objeto de uma candidatura 
aos fundos da União Europeia, sendo aprovado um cofi-
nanciamento a fundo perdido do FEDER-Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional através do POR Alentejo 
2020 / Portugal 2020.
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O Municipio de Azambuja continua a realizar trabalhos 
de valorização do Ribeiro de Aveiras. A intervenção con-
ta com o apoio do Fundo Ambiental e está enquadrada 
na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Cli-
máticas.

O objetivo de todo o projeto é tornar a área envolvente 
mais resiliente e preparada para os riscos associados a 
fenómenos de cheias e de inundações. Pretende-se re-
cuperar o traçado ribeirinho ao longo da linha de água, 
fomentando a criação de refúgios e corredores ecológi-
cos para espécies vulneráveis. 

Destaque para a aplicação de várias técnicas de enge-
nharia natural, fazendo um controle das espécies invaso-
ras e respeitando as espécies nativas já existentes.

O troço de ribeiro intervencionado atravessa os terre-
nos dos antigos viveiros do ICNF, em Aveiras de Baixo, 
onde a autarquia está a criar o futuro Parque Biológico e 
Ambiental de Azambuja. Com este projeto, o concelho 
terá, também, o primeiro Laboratório de Rio funcional 
na zona sul do país, onde poderão ser estudadas as di-
versas técnicas ali utilizadas.

Esta intervenção representa um investimento global de 
200 000 euros, dos quais 170 000 foram cofinanciados 
pelo Fundo Ambiental, numa candidatura enquadrada 
no objetivo “Adaptar o território às alterações climáticas 
- concretizar o P3AC”. 

São parceiros do Município de Azambuja, nesta obra, 
a empresa Floponor, ligada às áreas do ambiente e da 
floresta, e também a empresa Engenho e Rio, especiali-
zada em reabilitação fluvial com recurso a “engenharia 
natural”.

No âmbito da educação ambiental, referência para duas 
ações de sensibilização no local, com alunos da Escola 
Secundária de Azambuja e com técnicos e operacionais 
de jardinagem, sobre a importância de proteger os espa-
ços ribeirinhos.

VALORIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO 
DO RIBEIRO DE AVEIRAS 
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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O projeto “Paul Natura - Conhecer para Proteger” tem 
como objetivo estimular o conhecimento, a proteção e 
a preservação deste ecossistema único e tão rico para o 
Concelho de Azambuja e para toda a região. A aprova-
ção de uma candidatura, com um investimento aproxi-
mado de 68 000 euros, recebeu o cofinanciamento do 
Fundo Ambiental em 70%.

Neste projeto ligado à educação ambiental, o Municí-
pio de Azambuja integra um consórcio em parceria com 
a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila 
Nova de São Pedro e Maçussa, o Agrupamento de Esco-
las do Alto de Azambuja e a COFAC - Cooperativa de 
Formação e Animação Cultural.

O Paul de Manique do Intendente constitui um riquíssi-
mo património natural, em termos de bio e geodiversida-
de, nomeadamente em avifauna, mas não só. É um ecos-
sistema com história e cerca de 18 hectares a proteger, 
com mais de 180 espécies identificadas, onde se podem 
encontrar cinco espécies simplesmente únicas, como o 
cágado-de-carapaça-estriada, o caimão-comum, a lon-
tra, a cegonha-preta e o junco.

A implementação do projeto arrancou com um seminá-
rio online subordinado ao tema “O valor das zonas hú-
midas no ordenamento do território”, com intervenção 
de vários especialistas e partilha de exemplos existen-
tes em Portugal. Ao longo dos últimos meses, têm sido 
desenvolvidas iniciativas de formação, capacitação e 
sensibilização ambiental procurando um envolvimento 
ativo da comunidade. 

Cumprindo as regras de combate à pandemia, tiveram 
lugar algumas visitas pedagógicas destinadas aos opera-
cionais da União das Freguesias responsáveis pela lim-
peza e manutenção do espaço, bem como à comuni-
dade educativa, despertando as novas gerações para a 
urgência de proteger o paúl.

Todo o projeto está alinhado com ENEA 2020 (Estratégia 
Nacional de Educação Ambiental) e visa ser a semente 
da eventual futura criação da “Reserva Natural Local do 
Paul de Manique”. 

“PAUL NATURA
CONHECER PARA PROTEGER”
UM PROJETO DINÂMICO

O Município de Azambuja criou um espaço de observa-
ção de fauna e flora no Paul de Manique do Intendente 
destinado à população local e a todos os amantes da 
natureza. 

Esta ação enquadra-se no projeto “Paul Natura - conhe-
cer para proteger”, implementado ao longo dos últimos 
meses e cofinanciado pelo Fundo Ambiental. Antes mes-
mo da aprovação da candidatura, a autarquia decidiu 
investir na colocação daquela infraestrutura, reconhe-
cendo a importância de promover o conhecimento do 
património natural, envolvendo os jovens e a comunida-
de local na proteção deste ecossistema único no Conce-
lho de Azambuja. 

A estrutura é composta por um posto de observação co-
berto e por um agradável passadiço. A instalação ficou 
concluída em março de 2020 e será valorizada com a 
colocação de vários painéis com informação sobre toda 
a riqueza natural característica do paúl, um trabalho que 
conta com o apoio científico da Universidade Lusófona 
e do ICNF.

O espaço foi criado para permitir a fruição de um local 
onde se possa contemplar a Natureza, em todo o seu es-
plendor, de forma livre e acessível a todo o público. Esta 
obra representa um investimento da Câmara Municipal 
de Azambuja de cerca de 14 000 euros.

POSTO DE OBSERVAÇÃO 
DA NATUREZA NO PAUL DE 
MANIQUE DO INTENDENTE
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NOVOS ESPAÇOS VERDES:
BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DA MILHARIÇA EM AVEIRAS DE CIMA

A criação de novos espaços verdes é outro dos pilares 
da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Cli-
máticas de Azambuja. Neste âmbito, será uma realidade
dentro de poucos meses, o Parque da Milhariça, um es-
paço verde e de lazer à disposição dos habitantes de 
Aveiras de Cima e de quantos o queiram visitar. A em-
preitada foi iniciada em outubro de 2020 e tem contra-
tualizado o prazo de execução de um ano. 

Trata-se de um investimento no valor de 944 000 euros, 
num projeto que vem ao encontro de uma legítima aspi-
ração da população de Aveiras de Cima e no qual o Mu-
nicípio de Azambuja estava empenhado há longa data. 

A intervenção consiste na criação de uma área de recreio 
e lazer com cerca de 12 mil metros quadrados, na mar-
gem direita da Ribeira da Milhariça. O local enquadra-se 
no espaço urbano de Aveiras de Cima, e contribuirá para 
o reforço da qualidade de vida como elemento agrega-
dor das várias gerações da população local. 

O núcleo central deste parque será um campo de jogos 
polidesportivo descoberto. Em redor do campo, haverá 
um edifício de apoio, com snack-bar, balneários de ser-
viço ao campo e instalações sanitárias públicas. O re-
ferido edifício disponibilizará um espaço de esplanada, 
por sua vez voltada para duas áreas de equipamentos 
infantis, uma vocacionada para a faixa etária dos 6 aos 
10 anos e outra com elementos destinados a crianças 
entre os 2 e os 6 anos. 

O projeto integra, ainda, áreas de estacionamento, um 
circuito de manutenção com aparelhos para a prática de 
exercício físico, bem como zonas arborizadas e ajardi-
nadas. A obra contemplará a construção de um passa-
diço sobre a Ribeira da Milhariça, valorizando este re-
curso natural ribeirinho com os objetivos de ampliar os 
acessos ao parque e promover a sua plena integração no 
contexto urbano da Vila de Aveiras de Cima.
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O município de Azambuja pretender dar uma nova vida 
ao Jardim de S. Sebastião e está a desenvolver o processo 
nesse sentido. Este equipamento urbano, localiza-se jun-
to à Avenida dos Condes de Azambuja, integrado numa 
área residencial na zona nascente da vila de Azambuja.

O Jardim de S. Sebastião foi construído, há largos anos, 
com a arquitetura típica do “Estado Novo”, apresentava 
sinais de desgaste e uma consequente necessidade de 
intervenção. Refira-se, que esta intervenção irá respei-
tar e valorizar as qualidades arquitetónicas do conceito 
original.

O espaço será totalmente requalificado, quer a nível de 
pavimentos, quer na melhoria das condições gerais de 
acessibilidade ao recinto. O projeto contempla, igual-
mente, a instalação de novos equipamentos de recreio 
para crianças, de aparelhos de fitness e de diverso mo-
biliário urbano. 

Na intervenção, serão também requalificados os muros, 
as guardas existentes e toda a iluminação pública do es-
paço.

A concretização do projeto rondará os 158 000 euros.

REQUALIFICAÇÃO 
DO JARDIM DE S. SEBASTIÃO 
EM AZAMBUJA

O Município de Azambuja beneficiou, recentemente, a 
paisagem urbana na freguesia de Vila Nova da Rainha 
com a concretização em obra do projeto “Arranjos pai-
sagísticos na Urbanização da Socasa”.

Esta intervenção consistiu na reabilitação da zona ajardi-
nada na referida área residencial. Os trabalhos incluíram 
a colocação de sistema de rega gota-a-gota, plantações 
diversas e revestimento com tela preventiva de espécies 
invasivas. 

Alguns espaços, receberam o acabamento com a colo-
cação de brita, apresentando uma mensagem de boas-
-vindas a quem entra em Vila Nova da Rainha pelo lado 
nascente.

A obra representou um investimento municipal aproxi-
mado de 55 000 euros.

ARRANJOS PAISAGÍSTICOS 
NA URBANIZAÇÃO SOCASA 
EM VILA NOVA DA RAINHA
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Com o projeto de “Requalificação e Reabilitação de Ar-
ruamentos na Rua Eng.º Moniz da Maia e na Rua Vitor 
Córdon”, pretende-se melhorar a rede de escoamento de 
águas na vila de Azambuja tendo como horizonte tem-
poral o médio prazo.

De acordo com as projeções climáticas para o municí-
pio, as mesmas apontam para a diminuição da precipi-
tação média anual e um aumento da temperatura média 
anual, em especial das máximas no verão e outono. É, 
igualmente, expectável o aumento da frequência de on-
das de calor e da ocorrência de fenómenos extremos, 
em particular, de precipitação intensa.

Esta intervenção enquadra-se com o referencial estra-
tégico fixado no âmbito dos diferentes instrumentos de 
planeamento em vigor no território, em particular a EDU 
(Estratégia de Desenvolvimento Urbano) e o PARU, que 
destacam a reabilitação do espaço público como um 
domínio de intervenção essencial à promoção do desen-
volvimento urbano no concelho.

Englobando vários objetivos, sublinha-se a remodelação 
do sistema de drenagem de águas pluviais, compatibili-
zando-o obrigatoriamente com os novos perfis, tornan-
do-o também mais eficiente.

O projeto está concluído e a empreitada encontra-se ad-
judicada, estando para breve o início dos trabalhos. Esta 
“Requalificação e Reabilitação de Arruamentos na Rua 
Eng.º Moniz da Maia e na Rua Vitor Córdon”, integra-
da no PARU-Plano de Ação de Regeneração Urbana, foi 
objeto de uma candidatura a fundos comunitários, tendo 
o Município de Azambuja obtido um cofinanciamento 
pelo FEDER em 85%. O valor total da intervenção as-
cende a 769 411,64 euros.

MELHORAMENTO 
DA REDE DE DRENAGEM 
NA VILA DE AZAMBUJA

O espaço público urbano, na localidade de Virtudes, fre-
guesia de Aveiras de Baixo, foi melhorado, com um novo 
equipamento como elemento de qualidade, o Parque In-
fantil e de Lazer.

A concretização deste projeto incluiu a construção de 
um parque para recreio das crianças, duas pérgulas com 
mesas e bancos e, ainda, a instalação de uma pequena 
churrasqueira.

Todo o espaço está enquadrado por uma área verde e de 
lazer, pretendendo-se que seja desfrutado pela popula-
ção de todas as idades.

Importa realçar, que este equipamento social era dese-
jado há muito, pela população local, e constituía uma 
promessa assumida pela Câmara Municipal, e agora 
cumprida, num investimento de cerca de 100 000 euros.

PARQUE INFANTIL 
E DE LAZER EM VIRTUDES 
(AVEIRAS DE BAIXO)
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A Vila de Azambuja já tem disponível um posto de car-
regamento de veículos elétricos. O equipamento está 
instalado numa área de estacionamento entre a Praça de 
Toiros e o Páteo do Valverde e encontra-se em funciona-
mento 24 horas por dia.

Este investimento foi objeto de uma candidatura da em-
presa Mobi.E, S.A. ao POSEUR - Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, do 
projeto P2Rede+MOBI.E (bii.), no âmbito da promoção 
de estratégias de baixo teor de carbono (Eixo Prioritário 
I). Esta medida, bem como todo o programa, visam o 
incentivo, a nível nacional, à utilização de viaturas elé-
tricas e à promoção de novas soluções de mobilidade, 
sempre com o objetivo da redução de emissões de CO2. 

É consensual que os veículos elétricos são um impor-
tante contributo para uma mobilidade mais sustentável 
e para o aumento da eficiência energética dos meios de 
transporte. É neste contexto, que a autarquia pretende 
divulgar e promover a mobilidade sustentável, baseada 
na utilização de transportes com baixos impactos am-
bientais.

A instalação de postos de carregamento elétricos é mais 
uma medida associada ao objetivo Neutralidade Carbó-
nica de Azambuja para 2050.

INSTALAÇÃO DE
POSTO DE CARREGAMENTO 
DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

O Município de Azambuja procedeu à instalação de um 
serviço de monitorização da qualidade do ar, que irá 
percorrer todas as freguesias do concelho, ao longo de 
três anos. 

A referida monitorização prevê controlar e medir a qua-
lidade do ar, através dos parâmetros de Monóxido de 
Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3) e 
partículas em suspensão (PM10). 

Em simultâneo, serão avaliados parâmetros meteorológi-
cos como a temperatura, a pressão atmosférica, a humi-
dade relativa, a precipitação, a direção e velocidade do 
vento e a radiação ultravioleta. A duração de cada ponto 
de monitorização é semestral, com apresentação mensal 
dos resultados.

O fornecimento deste serviço prevê a alteração do local 
de monitorização de cada estação semestralmente, to-
talizando dezoito locais de monotorização, ao final dos 
36 meses do processo. 

Os pontos de monitorização irão contemplar as sete fre-
guesias do município. Na fase de arranque do projeto, 
os locais escolhidos foram a Escola Básica Vale Aveiras, 
a Escola Básica de Manique do Intendente e o Centro de 
Inspeções Automóveis da Zona Industrial Azambuja/Vila 
Nova da Rainha. 

Refira-se que, paralelamente às estações fixas, são reali-
zados ensaios acreditados de qualidade do ar, recorren-
do a uma estação móvel de monitorização. Estes ensaios 
móveis são efetuados com o objetivo de caracterizar a 
qualidade do ar do Concelho de Azambuja, através da 
utilização de métodos de referência, assim como, ser-
virem para base de comparação e validação dos dados 
medidos pelas estações de monitorização instaladas. 

Num balanço genérico dos primeiros meses, foi observa-
do nos registos das quatro estações que, na maior parte 
dos dias, a qualidade do ar apresentou os níveis “Bom” 
e “Muito Bom”. 

Os relatórios mensais poderão ser consultados no site 
cm-azambuja.pt.

IMPLEMENTAÇÃO DE 
REDE PARA MONITORIZAÇÃO 
DA QUALIDADE DO AR
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Neutralidade 
Carbónica

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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As alterações climáticas são atualmente uma das nossas 
maiores ameaças na dimensão ambiental, social e eco-
nómica. Assistiremos com maior frequência a fenóme-
nos meteorológicos extremos, tais como precipitações 
intensas que provocam alagamentos, ou ondas de calor 
que colocam em perigo os nossos idosos; testemunhare-
mos, em maior escala, a ocorrência de secas que cau-
sam sérios danos na agricultura e agravam o flagelo dos 
incêndios. 

Sem falar na perda irreparável de inúmeras espécies, ou 
na ameaça de uma subida do nível do mar, com inun-
dações das áreas costeiras e muitas zonas ribeirinhas. 
As nossas vidas serão afetadas e este será um planeta 
diferente para as gerações vindouras. 

O Acordo de Paris, traçado a nível internacional em 
2015, no âmbito da Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas, reforçou a urgência 
da redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa 
(GEE) para minimizar os impactes das alterações climá-
ticas. 

Portugal comprometeu-se a atingir a neutralidade car-
bónica em 2050, ou seja, um balanço neutro entre as 
emissões de GEE e o sequestro de carbono (principal-
mente por parte da floresta). Tal promessa foi anunciada 
na Conferência do Clima, em Marraquexe, em 2016. No 
ano seguinte, foi decidido avançar com o desenvolvi-
mento de um Roteiro Nacional para a Neutralidade Car-
bónica em 2050 (RNC2050) no sentido de se alcançar 
esta meta. O Roteiro Nacional foi aprovado em 2019. 

Já no ano de 2020, considerado um ano singular, foi 
também adotado um outro instrumento de política ener-
gética e climática, o Plano Nacional Energia e Clima 
(PNEC), que, entre muitas e variadas ações, incentiva os 
municípios a intervir. 

A situação pandémica que vivemos atualmente está a 
mostrar-nos o quão decisiva pode ser a mudança de 
comportamentos e estilos de vida e, pelos piores mo-
tivos, estamos e teremos de continuar a adaptar-nos a 
esta realidade. As alterações climáticas exigem, também 
elas, uma grande transformação e cada cidadão terá que 
adaptá-la à sua realidade.

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica engloba as se-
guintes etapas de trabalho:

ROTEIRO PARA A 
NEUTRALIDADE CARBÓNICA DE AZAMBUJA PARA 2050

Etapa 1 – Analisar Políticas e Avaliar o Esforço: através de 
uma avaliação da resiliência dos planos e instrumentos 
de âmbito municipal em matéria da neutralidade carbó-
nica;

Etapa 2 – Avaliar Opções: identificação e realização de 
uma avaliação das opções de descarbonização neces-
sárias para se atingir a neutralidade carbónica a nível 
municipal;

Etapa 3 – Estabelecer Mecanismos de Suporte: estabele-
cimento de um sistema de monitorização e de um plano 
de financiamento para implementar as opções.

Foi neste sentido que o Município de Azambuja, em 
parceria com a empresa Get2C, decidiu avançar com o 
Estudo de Base para o Desenvolvimento do Roteiro para 
Neutralidade Carbónica de Azambuja para 2050.

Sendo esta a primeira etapa de um compromisso assu-
mido: traçar o caminho para a neutralidade carbónica! 
Pretendemos ser um dos primeiros municípios a ter um 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica, que identifique 
ações e projetos concretos a desenvolver ao nível da 
energia, transportes, resíduos e agricultura, floresta e 
outros usos do solo e que torne o nosso concelho mais 
sustentável e competitivo. 

O Município de Azambuja entendeu que tinha um pa-
pel a desempenhar nesta mudança e decidiu assumir o 
desafio. O de Agir. Passar à Ação. Ser uma Azambuja 
Inovadora!

A identificação da origem das suas emissões e sua quan-
tificação das mesmas, foi o primeiro passo, de acordo 
com a Etapa 1, já concluída em dezembro de 2020, para 
que o município compreendesse o seu potencial de atu-
ação.

Estimam-se as emissões de CO2e do Município de 
Azambuja sem contabilização das emissões do Uso do 
Solo, Alteração do Uso do Solo e Florestas (LULUCF), 
em 612 kt CO2e e com a sua inclusão, em 535 kt CO2e. 
O subsetor LULUCF foi então um sequestrador líquido 
de GEE (Gases com Efeito de Estufa), estimado em 78 kt 
CO2e.

No presente estudo, também se efetuou uma avaliação 
do esforço necessário com vista à transição para uma 
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descarbonização à luz de dois cenários no período 
2015-2050: o cenário Business-as-Usual (BaU), um ce-
nário conservador em que se considera que são imple-
mentadas apenas as medidas já previstas, não conside-
rando medidas adicionais e o cenário Camisola Amarela 
ou cenário de Neutralidade Carbónica que equivale a 
uma adaptação do cenário Camisola Amarela do roteiro 
nacional RNC2050 à realidade municipal. 

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

No cenário BaU, verificou-se que o desvio para a neutra-
lidade carbónica é de 373 kt CO2e enquanto no cenário 
Camisola Amarela consegue-se chegar a um resultado 
de -53 kt CO2e. Tal resultado neste cenário, significa 
que Azambuja pode ser menos agressiva nas medidas a 
implementar.

Infografia com resumo dos principais resultados alcançados no estudo
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Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS) adotados em 2015, apresentam 
169 objetivos ambiciosos, ao exigir o envolvimento de 
todos.

O município continua a ter presente as metas da Agen-
da 2030 e por isso, tem contribuído para o seu alcan-
ce, através de ações enquadradas em cada um deles, e 
quando se fala em Pessoas, é muito assertivo ao eviden-
ciar “não podemos deixar ninguém para trás”. Por esta 
forma, o reconhecimento será da maior importância, o 
do envolvimento das pessoas e dos nossos parceiros, 
stakeholders, nos processos de decisão. Consultá-los, 
saber quais são as suas expetativas para o município, 
o que esperam de nós nesta missão, contribuindo com 
opiniões credíveis e viáveis.

Envolver e reconhecer o trabalho das nossas equipas, 
colaboradores, como fazendo parte dos processos de 
decisão ao participarem nos planos estratégicos e rumos 
que o município quer adotar/implementar, tendo sempre 
a base na Sustentabilidade. O município percebe que 
as ações só serão sustentáveis, se estiverem em sintonia 
com as 3 vertentes, social, ambiental e económica.

O foco nas pessoas, no nosso cidadão, a preocupação 
com o seu futuro, as suas famílias, a preocupação nas 
Alterações Climáticas, como ponto de ordem e atuar no 
sentido da prevenção, em vez da reação, quando já nada 
se pode fazer ou apenas, remediar. Como exemplos, re-
ferimos apoios a famílias necessitadas, apoios através de 
bolsas a estudantes, apoios a instituições sociais e IPSS. 
Apostas contínuas na Inovação, nos Investimentos de-
senhados, a médio e longo prazo, para que o concelho 
beneficie das tomadas de decisão. 

A sensibilização tem sido extremamente importante, e 
dispomos atualmente de fortes meios de comunicação, 
como nossos aliados (TV, redes sociais, etc) tendo as es-
colas um papel fundamental, na passagem da mensagem 
certa, aqueles que vão ser o nosso futuro, por exemplo, 
o município tem tido uma forte aposta na Educação Am-
biental. Os jovens deverão ter um papel ativo na socie-
dade, na passagem da mensagem aos pais e avós.

Neste âmbito, o Município de Azambuja marcou pre-
sença no evento Greenfest 2020, participando no painel 
da conferência dedicada ao tema “Smart Cities: Solu-
ções Low-tech para a descarbonização”, no dia 20 de 
novembro 2020.

AZAMBUJA NO CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Refira-se que a iniciativa Greenfest, apresenta-se como 
o maior movimento de sustentabilidade do país e, com a 
sua participação neste evento, o município de Azambuja 
deu mais uma prova do seu empenho, em estar na pri-
meira linha por um ambiente melhor, nomeadamente, 
partilhando a sua experiência e opiniões, rumo a uma 
descarbonização.

O Vice-Presidente, Silvino Lúcio, responsável pelos pe-
louros da área do Ambiente, foi o representante da Câ-
mara Municipal de Azambuja neste momento de debate 
promovido pela empresa Get2C, especializada em ques-
tões ligadas à energia e às alterações climáticas.

O nosso autarca aproveitou a oportunidade para dar a 
conhecer o projeto da criação do Parque Biológico e 
Ambiental de Azambuja, já em desenvolvimento nos 
antigos viveiros do ICNF em Aveiras de Baixo, o qual 
será um importante espaço de promoção da defesa da 
natureza. Neste enquadramento, destacamos o Projeto 
Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Al-
terações Climáticas, mais uma intervenção promovida 
pelo município de Azambuja e cofinanciada pelo Fundo 
Ambiental, com os objetivos de reabilitar o traçado ri-
beirinho e fomentar a criação de refúgios e corredores 
ecológicos para espécies vulneráveis.
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O Município de Azambuja iniciou, em 2020, a imple-
mentação de um programa de formação destinado aos 
trabalhadores em funções públicas. Será desenvolvido 
ao longo de 24 meses e compreende a realização de 29 
ações de formação em diversas áreas, prevendo-se um 
total superior a 700 horas.

O programa tem o apoio da União Europeia, através de 
uma candidatura submetida no âmbito do sistema de 
incentivo à transformação digital (SAMA 2020). A mes-
ma foi aprovada, ao abrigo do Portugal 2020 / Alentejo 
2020, e o custo total de 90.591,53 euros será cofinan-
ciado a 85% pelo Fundo Social Europeu.

Este programa de formação pretende ser um comple-
mento à criação do Hubslisbon Azambuja, e enquadra-
-se nos objetivos do Município de Azambuja de promo-
ver a inovação nos seus serviços, bem como alargar as 
competências dos seus recursos humanos.

Já tiveram lugar várias ações de formação, envolvendo 
mais de 130 funcionários, que desenvolveram os seus 
conhecimentos em temas como “Team Building”, Excel, 
Atendimento ao público, “Coaching” e desenvolvimento 
de equipas, e Gestão do tempo e organização pessoal.

No contexto da pandemia, e numa ótica de inovação, 
o projeto tem privilegiado a formação online em “live 
training”, totalmente síncrona, possibilitando uma inte-
ração permanente entre formador, formandos e equipas 
técnica e pedagógica. 

SAMA - FORMAÇÃO 
DE TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em outubro de 2020, reforçaram-se os laços entre os 
Municípios de Azambuja e Alenquer com a celebração 
de um protocolo nos domínios da inovação e do empre-
endedorismo. Esta parceria tem como objetivo a submis-
são de uma candidatura conjunta ao programa “Sistema 
de apoio a ações coletivas - Promoção do Espírito Em-
presarial”, cofinanciado pelos fundos “Portugal 2020” 
através do programa operacional “Compete 2020”.

Ambas as autarquias, desenvolvendo os seus projetos 
“Hubslisbon Azambuja” e “Alenquer Inovar”, estão em 
plena sintonia no objetivo de incrementarem as suas po-
líticas de promoção do empreendedorismo e de valori-
zação da criatividade e das iniciativas inovadoras.

A candidatura, que os dois municípios vizinhos esperam 
ver aprovada, visa dinamizar ainda mais aqueles centros 
de inovação na cedência de espaços e serviços partilha-
dos, bem como na prestação de mentoria e consultoria 
especializada que atraiam investidores e empreendedo-
res, desenvolvendo as economias locais.

AZAMBUJA E ALENQUER: 
PARCEIROS NA INOVAÇÃO
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A plataforma AZB+ é uma ferramenta digital criada e de-
senvolvida pelo Município de Azambuja, no âmbito do 
projeto “HubsLisbon Azambuja”. Tem como assinatura 
promocional o slogan “Uma Comunidade, Um Futuro” 
e assume-se como uma estrutura inteiramente focada na 
dinamização empresarial, social e cultural deste conce-
lho.

Os municípios são, cada vez mais, estruturas orgânicas 
que pretendem atrair pessoas para trabalhar, mas tam-
bém para viver e estar. Seguem o objetivo de permane-
cer competitivos e com fatores de atratividade, dinami-
zando e potenciando as suas comunidades.

É este o caminho que a Câmara Municipal de Azambu-
ja tem trilhado. Ser um concelho moderno e dinâmico, 
capaz de reter talento e de criar oportunidades, com res-
postas à conjuntura de cada momento.

PLATAFORMA DIGITAL ‘AZBMAIS.PT’

Foi com estas finalidades que a autarquia criou o AZB+, 
uma plataforma digital comunitária com espaços de re-
flexão, partilha e divulgação de atividades, que facilitem 
a busca de soluções diferenciadas, colaborativas, criati-
vas e inovadoras. 

O AZB+ chegou para criar mais valor e oportunidades 
de negócio, apoiar os empreendedores, as empresas e o 
comércio local, bem como dinamizar a sociedade civil 
e os seus agentes.

Numa altura de desafios exigentes, o município procura 
abrir a porta a novas soluções, congregando e reforçan-
do sinergias, numa visão estratégica de comunidade.

A plataforma está aberta à participação de todos: ins-
tituições, empresas e cidadãos. Faça parte deste movi-
mento. Visite o site e registe-se!

azbmais.pt 
inovaempre@cm-azambuja.pt 

917 690 978
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BARCO VARINO “VALA REAL” 
DE REGRESSO 
ÀS ÁGUAS DO TEJO

A embarcação “Vala Real”, propriedade do município, 
regressou em julho de 2020 às águas do Tejo, para pas-
seios à descoberta do património natural e cultural da 
região. 

O nosso barco varino foi alvo de recuperação, através 
de uma candidatura a fundos comunitários no valor de 
total de 120 540 euros, que obteve um financiamento 
da União Europeia aprovado pelo FEADER - PDR 2020 
Programa de Desenvolvimento Rural, no montante de 
60 270 euros.

Esta candidatura teve por objetivo restaurar a embarca-
ção e, com ela, retomar a realização da Rota dos Mou-
chões, um passeio fluvial pelas águas da Vala Real e  
Vala D’Azambuja e deste belo troço do Rio Tejo, águas 
que cruzam este território e contribuem para a riqueza 
natural do Concelho de Azambuja.

Este passeio fluvial, numa embarcação típica, assume 
um papel diferenciador constituindo um património de 
excelência. É composto por uma Rota dos Mouchões 
que assenta na observação dos mouchões que são pe-
quenas ilhas que emergem das águas do Rio Tejo, re-
pletas de vegetação, onde se pode observar as águias, 
as garças, os patos bravos, os corvos marinhos e outras 
espécies que encontram aqui as condições perfeitas para 
o seu habitat.

Infelizmente, a evolução da pandemia inviabilizou a sua 
plena utilização e a conjuntura relacionada com a Co-
vid-19 continua a condicionar fortemente toda a ativida-
de cultural e turística. Aguarda-se que a situação venha 
a melhorar e, logo que possível e cumprindo todas as 
normas de segurança, o varino “Vala Real” possa voltar 
a navegar e a desvendar todas as belezas da Rota dos 
Mouchões.

O novo Posto de Turismo de Azambuja abriu as portas ao 
público no dia 11 de setembro de 2020, com a presença 
do Executivo Municipal e do então presidente da Enti-
dade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo - Dr. 
António Ceia da Silva.

Neste renovado edifício, no nº 29 da Rua Engº Moniz da 
Maia, a autarquia promove a oferta turística disponível 
nas sete freguesias do concelho evidenciando as poten-
cialidades do seu território. Vários painéis marcam pon-
tos fortes, como a ligação ao rio Tejo, a diversidade do 
património religioso, o legado do Intendente Pina Ma-
nique, ou a passagem por aqui do navegador Cristóvão 
Colombo. Prosseguindo a viagem, o visitante fica a co-
nhecer outros traços da identidade local, como as tradi-
ções taurinas, os excelentes vinhos e produtos locais e a 
grande bandeira gastronómica do concelho, “Azambuja 
Terras do Torricado”.

Além de obter informações no serviço de atendimento, 
o visitante poderá levar consigo algumas brochuras in-
formativas com a divulgação dos produtos locais, dos 
vinhos, dos restaurantes e do alojamento, bem como do 
património religioso, do famoso Torricado, ou ainda de 
um conjunto de experiências turísticas à sua disposição. 
Estando Azambuja na rota do “Caminho de Fátima” e do 
“Caminho de Santiago”, o posto de turismo é também 
um ponto de apoio e de divulgação do município aos 
muitos peregrinos que por aqui passam regularmente.

Refira-se que este imóvel foi alvo de requalificação, cofi-
nanciada pela União Europeia através do FEDER - Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, numa candida-
tura ao programa Alentejo 2020 aprovada com um apoio 
de 116 646,58 euros, permitiu a criação de um posto de 
apoio a todos os que visitam o nosso concelho. Nota, 
ainda, para a construção de uma rampa que torna as ins-
talações acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. 
O conjunto de obras no edifício e de instalação do servi-
ço representou um investimento global do Município de 
Azambuja de cerca de 340 000 euros. 

É mais uma prova da aposta da autarquia na qualidade 
do serviço público, mas também no esforço de captação 
de novos turistas como fator de dinamização da econo-
mia local e de afirmação, nacional e internacional, da 
identidade do Concelho de Azambuja. No contexto da 
pandemia, destacar que o posto cumpre todas as normas 
de segurança sanitária, tendo recebido o selo “Clean & 
Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal.

POSTO DE TURISMO 
DE AZAMBUJA INAUGURADO E 
COM SELO “CLEAN & SAFE”
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Aveiras de Cima viu-se também impedida de receber   
em 2020, entre 17 e 19 de abril, aquela que é uma das 
maiores festas do vinho e das adegas, a Ávinho. Evento 
que consagra a etnografia como mais-valia comunitária, 
dando corpo e alma àquilo que foram, e voltam a ser as 
atividades ligadas à vitivinicultura no nosso concelho.

Como forma de assinalar a data, o município lançou à 
comunidade o desafio intitulado “Ávinho em Casa” que 
consistiu em incentivar a criatividade, promovendo a 
comemoração de uma Ávinho totalmente reinventada, 
com a publicação de uma fotografia ou vídeo nas re-
des sociais partilhando com todos a forma como cada 
um celebrou esta festa, ainda que na segurança das suas 
casas.

ÁVINHO

Para assinalar o mês de maio e o significado cultural que 
tem para o concelho, o município lançou à comunidade 
o desafio intitulado “Maio à Janela”, que consistiu em 
decorar as janelas, varandas e montras, com vários ade-
reços, de forma a engalanar a vila e manter a tradição 
que se assinala anualmente no mês de maio.

Foi um mês dedicado à cultura tauromáquica, com um 
conjunto de publicações diárias, dedicadas a todas as 
áreas da tauromaquia nacional e das tradições culturais 
que estão na alma dos azambujenses.

Todos os conteúdos foram partilhados nos canais digitais 
do município, nomeadamente Facebook e Instagram, 
com a hashtag #maioàjanela.

MÊS DA CULTURA 
TAUROMÁQUICA

A Bicentenária Feira de Maio de Azambuja, a mais cas-
tiça das Festas Ribatejanas, foi também assinalada em 
formato online em 2020.

Entre os dias 28 de maio e 01 de junho de 2020, foram 
inúmeras as publicações com conteúdos dedicados à 
festa brava, partilhando e relembrando experiências vi-
vidas noutras edições, nomeadamente atividades eques-
tres, taurinas, momentos de animação, transmissão de 
showcooking em direto, focando aqui a gastronomia do 
concelho.

FEIRA DE MAIO 

Devido à pandemia que assola o país e o mundo, houve 
necessidade de elaborar novas estratégias, de forma a 
possibilitar que determinadas datas fossem assinaladas, 
mantendo acesa a chama que envolve alguns dos maio-
res eventos do Concelho de Azambuja.

Assim, o município optou por recorrer ao formato on-
line, sendo esta a forma possível de celebrar a cultura 
Azambujense.

GRANDES EVENTOS ANUAIS 
CELEBRADOS EM 2020 
EM FORMATO ONLINE
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Azambuja reconquistou o título que já havia ganho em 
2016 e brilhou em Peso da Régua - “Cidade do Vinho 
2019”, com a coroação de Cátia Mateus como Rainha 
das Vindimas de Portugal. A eleição ocorreu num espe-
táculo com representantes de 17 concelhos de todo o 
país, promovido pela AMPV - Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho.

Cátia Mateus reside em Vila Nova da Rainha e está a 
frequentar a licenciatura em Dietética e Nutrição.

O seu desempenho nessa noite mágica arrebatou a pre-
ferência do júri, não só pelos desfiles (traje regional, 
“casual” e vestido de noite), mas sobretudo pela sua 
capacidade de comunicação. A excelente prestação da 
Cátia na entrevista individual, sobre a promoção da vi-
tivinicultura no seu município, e no convite que fez ao 
público, em pleno espetáculo, a visitar o concelho de 
Azambuja, valeu-lhe o título de Rainha das Vindimas de 
Portugal. 

De referir, que a participação da Cátia Mateus, organi-
zada pela Câmara Municipal de Azambuja contou com 
um conjunto de preciosas colaborações: traje regional 
cedido por Carla Russo Costa; vestido de noite da auto-
ria do Atelier Madalena Toscany; cabelo e maquilhagem 
por Flávia Carvalho Cabeleireiros.

Recorde-se que Cátia Mateus foi eleita Rainha das Vin-
dimas do Concelho de Azambuja em representação de 
Vila Nova da Rainha, na última final concelhia, realiza-
da em 2019. Entretanto, com o surgimento da Covid-19 
e o arrastamento da situação pandémica, não foi reali-
zada a edição 2020, mantendo-se até hoje o reinado de 
Cátia Mateus.

Com Cátia Mateus como atual Rainha das Vindimas de 
Portugal, a Associação de Municípios Portugueses do Vi-
nho tem contado com uma excelente embaixadora para 
a sua imagem e ações de promoção do setor. Os vinhos 
do Concelho de Azambuja e todo o bom vinho por-
tuguês têm sido bem representados e defendidos com 
muita simpatia, mas também muita competência, em di-
versas iniciativas onde a nossa rainha Cátia Mateus con-
tinua a prestigiar o nosso território e a nossa identidade. 

AZAMBUJA 
RAINHA DAS VINDIMAS 
DE PORTUGAL
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Desde o seu lançamento, em outubro de 2018, a marca 
Azambuja Terras do Torricado tem sido uma forte aposta 
do Município de Azambuja quer no campo da gastrono-
mia e turismo quer no âmbito mais abrangente da iden-
tidade sociocultural.

Reforça-se o conceito de que este é um projeto verda-
deiramente concelhio, numa parceria alargada entre a 
Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e diversas co-
letividades.

Depois de um entusiástico ano de arranque, recheado 
de momentos de celebração do delicioso Torricado, com 
a chegada da pandemia Covid-19, e até hoje, todo esse 
plano de eventos festivos ficou suspenso.

Com o desejo de que, brevemente, possamos voltar a 
conviver e a homenagear a nossa maior iguaria, recor-
damos - sem datas concretas - o calendário anual Azam-
buja Terras do Torricado:

março / Aveiras de Cima
Do Torricado à Lapardana, Uma Viagem Gastronómica

abril / União das Freguesias de Manique do Intendente, 
Vila Nova de S. Pedro e Maçussa 
Torricado na Praça - Tasquinhas de Manique do Inten-
dente
maio / Alcoentre 
Festa das Tasquinhas e do Torricado
junho / Vila Nova da Rainha 
Cultura, Gastronomia e Torricado
julho / Aveiras de Baixo 
Retiro do Torricado
outubro / Vale do Paraíso 
Paraísabor - Festival do Torricado
outubro
A GULA - à mesa dos restaurantes do concelho
novembro / Azambuja 
Festa do Torricado

“AZAMBUJA 
TERRAS DO TORRICADO”
A NOSSA MARCA 

Agora enquadrado na marca Azambuja Terras do Torri-
cado, o Município de Azambuja continua a promover o 
evento gastronómico “A GULA”, com o qual a autarquia 
colabora com os estabelecimentos aderentes na valori-
zação da gastronomia e na dinamização da economia 
local. 

Nos últimos anos, e em complemento com os eventos 
realizados em todas as freguesias, tem sido consolidado 
o objetivo específico de dignificar e divulgar o Torricado 
e todas as manifestações culturais a ele associadas.

O desafio lançado aos restaurantes é de que as ementas 
coloquem em destaque o Torricado, promovam a utiliza-
ção de produtos locais e, por outro lado, que elas sejam 
acompanhadas pela sugestão dos excelentes vinhos do 
Concelho de Azambuja.

Recorde-se que na edição 2019, “A GULA” contou com 
a adesão de 19 restaurantes, de norte a sul do concelho. 
Para dinamizar o programa, aos fins de semana houve 
alguns momentos de animação em diversos restaurantes 
com propostas variadas de música ao vivo e algumas 
recriações etnográficas.

No ano 2020, e no difícil contexto da pandemia, foram 
12 os restaurantes aderentes. De referir que a iniciativa 
foi realizada com cumprimento de todas recomenda-
ções das autoridades de saúde no combate à Covid-19. 
Devido às limitações de espaço, e não só, desta vez não 
houve condições para realizar os momentos musicais 
que animavam algumas refeições durante o evento. 

“A GULA 
À MESA DOS RESTAURANTES 
DO CONCELHO”
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O Município de Azambuja promoveu uma iniciativa 
intitulada Dias da Música com o objetivo de trazer as 
bandas filarmónicas e as orquestras para a rua, reaproxi-
mando a música do público e recuperando a dinâmica 
cultural perdida nos tempos de confinamento. 

Cumprindo rigorosamente todas as normas de segurança 
impostas pela Direção-Geral da Saúde, músicos, maes-
tros e dirigentes voltaram a ter oportunidade de mostrar 
os seus talentos e os frutos da sua dedicação à música.

A estreia aconteceu no Dia Mundial da Música, 01 de 
outubro, com uma atuação da Orquestra Lusitanus, no 
adro da Igreja Matriz em Azambuja. No dia 05, feriado 
nacional, uma arruada em Vale do Paraíso pela Banda da 
Escola de Música da ADR “O Paraíso”; um concerto pela 
Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, no Largo 
da República, e outro com a Banda do Centro Cultural 
Azambujense no Jardim Urbano, em Azambuja.

A iniciativa contou, ainda, com uma exibição da banda 
de Azambuja, no dia 09, no largo frente à Junta de Fre-
guesia de Vila Nova da Rainha, e uma arruada em Alco-
entre, no dia 18, pela Banda da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.

MÊS DE OUTUBRO 
ANIMADO COM 
“DIAS DA MÚSICA”

O Município de Azambuja organizou uma memorável 
festa de Passagem de Ano, nas boas-vindas a 2020. O 
evento revelou-se um enorme sucesso ao atrair alguns 
milhares de pessoas, que encheram a Praça do Municí-
pio de Azambuja para festejar a entrada no Novo Ano.

A iniciativa teve várias horas de animação musical com 
o Grupo Republika e, à meia-noite, contou com um belo 
espetáculo de fogo de artificio sugerido como o Maior 
Festival de Pirotecnia do Ribatejo. 

O momento foi, ainda, assinalado com a oferta de pas-
sas e espumante a todos os presentes, com acesso livre 
e gratuito.

MEMORÁVEL 
PASSAGEM DE ANO 2019/2020



Nos últimos dois anos, o Município de Azambuja levou 
a magia da quadra de Natal até ao Jardim Urbano Dr. 
Joaquim A. Ramos, promovendo em 2019 a iniciativa 
“Natal Aqui!” e, em 2020, o “Jardim do Natal”.

O evento de 2019 foi recheado de atividades direcio-
nadas a toda a comunidade, com espetáculos de teatro, 
ateliers diversos, animação musical pelas ruas, a Casa do 
Pai Natal, o tradicional artesanato, uma feira do livro e o 
carrossel e a pista de gelo como grandes atrações.

O “Jardim do Natal” de 2020 teve atividades e horários 
reduzidos, devido ao estado de emergência motivado 
pela pandemia Covid-19, mas encheu-se de luz e deco-
rações natalícias. E não faltaram as Feiras do Livro Usado 
e de Artesanato e uma Mercearia de Produtos Locais e 
Doçaria, abertas ao público e cumprindo todas as regras 
da Direção-Geral da Saúde.

Em ambas as edições, a autarquia em colaboração com 
a ACISMA - Associação de Comércio, Indústria e Servi-
ços do Município de Azambuja, procurou dinamizar a 
economia local criando incentivos à realização de com-
pras no comércio do concelho. 

Na edição 2019, as compras convertiam-se em entra-
das gratuitas na pista de gelo e no carrossel. Em 2020, a 
Câmara Municipal reforçou a parceria e o apoio com a 
iniciativa “Natal no Comércio Local”, que se materiali-
zou no sorteio de 5 vales de 100 euros cada, a utilizar de 
novo no comércio do concelho.

JARDIM DO NATAL
E APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

Ainda estão, certamente, na memória de quantos pu-
deram assistir, os dois concertos do Natal 2019, com o 
brilho das vozes do grupo Saint Dominic’s Gospel Choir, 
na Igreja Matriz de Azambuja, e o talento musical do 
grupo Trevo Ensemble, no Convento de Santa Maria das 
Virtudes.

Em 2020, o Município de Azambuja quis manter vivo o 
espírito desta quadra tão simbólica, que tem na música 
um dos ingredientes principais em toda a sua celebra-
ção, recorrendo às novas tecnologias. Adaptando a vida 
cultural à realidade pandémica em que vivemos, e em 
parceria com as quatro bandas filarmónicas e a orques-
tra em atividade no concelho, assim nasceu a iniciativa 
Concertos de Natal Online, sem a presença física do pú-
blico, mas acessível a todos no Facebook.

O primeiro concerto aconteceu no dia 12, interpretado 
pela Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre na Igreja Matriz de Alcoentre. 
No dia 19, foi a vez do concerto da Banda do Centro 
Cultural Azambujense, a partir da sua própria sede. No 
dia 20, transmissão a partir da Igreja Matriz de Manique 
do Intendente da atuação da Orquestra Lusitanus. 

Na noite de Natal, concerto da Banda da Filarmónica 
Recreativa de Aveiras de Cima gravado na Igreja Matriz 
da sua vila. E a finalizar, no dia 25, o último concerto 
foi protagonizado pela Banda da A.D.R. “O Paraíso”, na 
Igreja Matriz de Aveiras de Baixo. 

Grandes momentos musicais a enriquecer, culturalmen-
te, o tempo de Natal no Concelho de Azambuja.

NATAL EM PANDEMIA 
INSPIROU 
“CONCERTOS ONLINE”
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Inaugurado em 2004, o Museu Municipal tem ao longo 
dos anos contribuído, dentro das suas atribuições, para a 
salvaguarda, preservação e valorização da sua coleção, 
mas também do património concelhio tendo em conta a 
sua vocação territorial. 

Para além das obras de requalificação do edifício, que 
contemplam melhoramentos significativos ao nível da 
conservação preventiva do acervo museológico e bem-
-estar dos visitantes, serão também incorporados novos 
suportes expositivos que integram as novas tecnologias 
de informação e realidade aumentada. Deste modo, os 
vários públicos do museu poderão “recordar; conhecer 
e aprender” sobre o Concelho de Azambuja e as suas 
gentes ao longo dos tempos. 

REFORMULAÇÃO 
DO MUSEU MUNICIPAL 
SEBASTIÃO MATEUS ARENQUE

Com o objetivo de proteger quem nos visita, incluindo 
a comunidade escolar, foi colocada, à volta da principal 
cisterna deste povoado pré-histórico, uma estrutura que 
funciona como barreira de sinalização. 

Em estreita colaboração com a Junta da União das Fre-
guesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pe-
dro e Maçussa e o projeto VNSP 3000, tem-se procedi-
do, simultaneamente, ao controlo da vegetação no sítio 
que comemora este ano (2021) o cinquentenário da sua 
classificação como Monumento Nacional, o único no 
Concelho de Azambuja. Estas ações visam a crescente 
preservação e valorização do povoado que também já 
dispõe de um painel informativo.

SINALIZAÇÃO 
DAS CISTERNAS NO “CASTRO” 
DE VILA NOVA DE SÃO PEDRO

Numa lógica de dar a conhecer o património cultural 
concelhio aos munícipes, mas também a quem nos visi-
ta, a aldeia avieira do Porto da Palha volta a ter um pai-
nel informativo. Com textos e fotografias de especialis-
tas desta cultura ribeirinha, o painel foca-se na cultura, 
costumes e tradições desta comunidade, para além de 
abordar o Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. 

Esta peregrinação fluvial, de caráter religioso, percorre 
cerca de 250kms com várias paragens, entre as quais no 
Porto da Palha, de onde a imagem da Nossa Senhora dos 
Avieiros e do Tejo parte em procissão até à Igreja Matriz 
de Azambuja. 

PAINEL INFORMATIVO 
DA ALDEIA AVIEIRA 
PORTO DA PALHA - LEZIRÃO
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A RBMA - Rede de Bibliotecas do Município de Azam-
buja começou o ano letivo de 2019-2020 com uma vas-
ta oferta de atividades. Em parceria com o Museu Mu-
nicipal dinamizámos a Hora do Conto com a Lenda do 
Sardão de 2 Rabos, adaptada de uma recolha efetuada 
pelo Afonso do Paço que escavou o povoado pré-histó-
rico de Vila Nova de São Pedro. Foi contada aos alunos 
do primeiro ciclo dando algumas pistas e um reforço nas 
aprendizagens sobre o «Castro».

Para os alunos do pré-escolar, uma história colorida de 
afetos e beijinhos, foi promovida no projeto Crescer a 
Ler. O projeto Ler por Prazer contou com a sua 3ª edi-
ção, tendo sido oferecidos 69 livros às turmas do 1º e 2º 
ciclo, abrangendo perto de 1500 alunos, para leitura em 
voz alta que culminou com o primeiro encontro deste 
projeto, no dia 10 de março de 2020, com representan-
tes de todas as turmas dos 3 agrupamentos.

Paralelamente às atividades dinamizadas com a comu-
nidade escolar, também o público em geral visitou as 
bibliotecas nas várias iniciativas que decorreram: teatro 
infantil, clubes de leitura, cursos de iniciação à informá-
tica para séniores, mediação de leitura para várias faixas 
etárias começando na tenra idade dos 6 meses, apresen-
tações de livros, entre outros.

No ano de 2019 a RBMA registou 603 novos leitores e 
quase 50 mil empréstimos realizados ao longo do ano, 
dos quais 41.683 foram livros. Ainda em 2019 a RBMA, 
recebeu a visita de 34.799 pessoas nas suas bibliotecas 
e 2.485 pessoas assistiram às atividades dinamizadas ao 
longo do ano.

Em março de 2020, com o surgimento da pandemia e 
o consequente encerramento das escolas e dos serviços 
públicos incluindo as bibliotecas, todo o nosso “modus 
operandi” se alterou. O desafio da reinvenção dos ser-
viços tomou forma e na primeira semana de quarentena 
foi lançado o projeto online #fiqueemcasaeconteumcon-
toquearrasa, que visava a participação das famílias, na 
ótica do combate ao isolamento, mantendo uma mente 
ativa. As leituras seniores tomaram o formato digital e as 
7 instituições aderentes receberam vídeos dinamizando 
a leitura para a faixa etária mais isolada.

Foram várias as iniciativas online, desde formações, di-
namizações de leitura e desafios, e em maio de 2020 

REDE DE BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

materializou-se o projeto Porta a Porta através da BICA 
(Biblioteca Itinerante do Concelho) que permitiu o em-
préstimo domiciliário com serviço de entrega à porta de 
casa dos leitores de todo o concelho. Entre maio e julho 
foram entregues mais de 500 livros neste serviço e até ao 
final do ano de 2020 mais de 1000 documentos foram 
cedidos neste formato. Mesmo após a reabertura das bi-
bliotecas, em setembro, muitos leitores mantiveram os 
pedidos através do Porta a Porta. Este serviço também 
nos permitiu concretizar a entrega dos prémios da 13ª 
edição do Concurso Literário do Concelho de Azambuja 
que, em fevereiro de 2020, bateu um recorde com 90 
trabalhos entregues.

O ano de 2020 terminou com o lançamento da 14ª edi-
ção do Concurso literário, a retoma em formato online 
de algumas atividades de promoção das literacias e com 
a participação na iniciativa Jardim de Natal com a Feira 
do Livro Usado.
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Actividade 
Física e Saúde
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O Complexo de Piscinas viu a sua atividade fortemente 
limitada durante o ano de 2020, fruto da situação pan-
démica, tendo seguido escrupulosamente as orientações 
da DGS para este tipo de infraestrutura desportiva, não 
se tendo verificado qualquer incidente relacionado a 
contágios de Covid-19.

O Plano de Contingência elaborado foi devidamente va-
lidado pela autoridade de saúde, estabelecendo critérios 
rígidos no plano de limpeza e manutenção, redução do 
número de alunos por aula e definição de lotação má-
xima de utentes em permanência no Complexo, entre 
outras medidas preventivas.

Durante o primeiro confinamento, foi implementado o 
projeto “Em casa com o Complexo de Piscinas”, em que 
foram estabelecidos contactos com todos os utentes dis-
ponibilizando planos de treino, vídeos de aulas, painéis 
informativos, mensagens pessoais a incentivar a continu-
ação da prática de exercício físico e de uma alimentação 
saudável.

Entretanto, em outubro, o Complexo de Piscinas de 
Azambuja recebeu do ISN - Instituto de Socorros a Náu-
fragos, entidade competente para o efeito, o “Edital de 
Piscina”. Trata-se de um certificado oficial muito impor-
tante que atesta a conformidade do Dispositivo de Segu-
rança aprovado e implementado nas nossas instalações. 
No mesmo âmbito, foi elaborado o manual de compe-
tências do dispositivo e foi feito o apetrechamento de 
material de primeiros socorros e um posto de vigia.

Referência, igualmente, para a atenção dada aos recur-
sos humanos, com ações de formação em Suporte Bá-
sico de Vida e em Dispositivo de Segurança a todo o 
pessoal afeto ao serviço de Desporto do município, bem 
como no reforço da formação das equipas de limpeza 
de acordo com o Plano Municipal de Higienização e 
Desinfeção.

Alguns números relativos ao Complexo de Piscinas, Gi-
násio e Campos de Ténis:

- 455 utentes ativos (em 31 dez. 2020)
- 96 turmas abertas (nas várias modalidades)
- 4 464 utilizações do ginásio (total 2020)
- 1 356 utilizações das piscinas (jan. a nov. 2020)

COMPLEXO DE PISCINAS 
DE AZAMBUJA RECONHECIDO 
COM O “EDITAL DE PISCINA”

Devido à pandemia e respetivas restrições, o Município 
decidiu manter o Pavilhão Municipal a funcionar, exclu-
sivamente, para as aulas do Agrupamento de Escolas de 
Azambuja. Todas as restantes atividades regulares que lá 
decorriam foram suspensas. Todo o espaço foi adapta-
do às orientações que foram sendo emitidas pela DGS, 
não havendo registo de qualquer incidente associado a 
contágios de Covid-19. O pavilhão tem sido encerrado 
sempre que as diretrizes superiores o determinam.

Entretanto, já no decurso de 2021, e ainda no âmbito do 
combate à pandemia, o Pavilhão Municipal foi pronta-
mente cedido pela autarquia para receber a instalação 
do Centro de Vacinação Covid-19 à população do Con-
celho de Azambuja. O processo de vacinação continua 
a decorrer, gerido pela Administração Regional de Saú-
de com o referido apoio logístico da Câmara Municipal, 
não havendo previsão para quando estará concluído.

PAVILHÃO 
MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Todos os espaços desportivos do Município de Azam-
buja sofreram os efeitos da pandemia que se instalou e 
continua a afetar toda a sociedade. Colocando o valor 
da saúde pública sempre em primeiro lugar, a autarquia 
seguiu todas as indicações do Governo, nomeadamente, 
reforçando o cumprimento das regras de segurança e a 
higiene e desinfeção dos espaços, encerrando as instala-
ções quando assim determinado, bem como elaborando 
e validando junto da autoridade de saúde o Plano de 
Contingência Covid-19 para cada um dos equipamentos 
municipais.

EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS PREPARADOS 
PARA A COVID-19
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O Programa Atividade Física para Todos vertente Fins de 
Semana é uma iniciativa promovida pela Câmara Muni-
cipal de Azambuja em conjunto com várias freguesias 
e associações do concelho. As atividades destinam-se 
a toda a população do concelho que pretenda praticar 
atividade física de uma forma regular e gratuita, quinze-
nalmente, aos domingos. 

As propostas passam por aulas de grupo, dança, pilates, 
hidroginástica, btt, mas também caminhada e corrida, 
modalidades simples de praticar e sem restrição de ida-
de, dinamizadas com os nossos Centro de Marcha e Cor-
rida de Azambuja e de Aveiras de Cima. 

Devido à pandemia, durante o último ano houve muito 
menos atividades presenciais, com cerca de 300 partici-
pantes no seu total. Nos eventos que foi possível realizar, 
contámos com a colaboração dos Alunos de Apolo de 
Azambuja e das Juntas de Freguesia de Aveiras de Cima, 
de Azambuja e da União de Freguesias.

Apesar das adversidades, reunimos esforços para man-
ter a população ativa, mesmo que em casa, com aulas 
virtuais para todas as faixas etárias, vídeos de exercícios 
e jogos publicados diariamente na página do Facebook 
do Desporto e Juventude, planos de aulas e sugestão de 
Caminhadas pelo Concelho de Azambuja. 

PAFT FINS DE SEMANA

O Programa Atividade Física para Todos vertente adap-
tado é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal 
de Azambuja em conjunto com a CERCI - Flor da Vida. 

O programa destina-se a todos os utentes desta asso-
ciação, que pretendam praticar atividade física de uma 
forma gratuita, uma vez por semana, em sessões de 45 
minutos.

Na época de 2019/2020, estiveram inscritos no PAFT 
adaptado 26 utentes. Neste ano atípico devido à situ-
ação pandémica, o programa contou com menos ses-
sões e atividades, suspendendo as mesmas em março de 
2020. 

PAFT ADAPTADO
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O Programa Atividade Física para Todos vertente pré-es-
colar é uma iniciativa promovida pela Câmara Munici-
pal de Azambuja em conjunto com os Agrupamentos de 
Escolas do Concelho de Azambuja. 

O programa destina-se a todos os alunos do pré-escolar, 
cujos encarregados de educação pretendam a prática da 
atividade física de uma forma gratuita, duas vezes por 
semana, em sessões de 45 minutos.

Na época de 2019/2020, estiveram inscritos no PAFT 
pré-escolar 248 alunos.

Neste ano atípico de 2020, face à pandemia, o programa 
contou com menos sessões e atividades, tendo estado 
suspensas entre os meses de março e maio.

Durante esta suspensão, foram realizadas sessões de au-
las on-line em simultâneo com as educadoras e publica-
dos vídeos de exercícios e jogos para esta faixa etária na 
página Facebook do Desporto e Juventude.

PAFT PRÉ-ESCOLAR 

O Programa Atividade Física para Todos, na vertente +55 
é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 
Azambuja em conjunto com as juntas de freguesia, as 
associações, as IPSS e as coletividades do concelho. 

O programa destina-se a toda a população do município 
com mais de 55 anos, que pretenda praticar atividade 
física de uma forma gratuita, duas vezes por semana, em 
sessões de 45 minutos.

Na época de 2019/2020, estiveram inscritos no PAFT 
+55 um total de 242 utentes.

Apesar da pandemia, que obrigou a suspender as aulas 
em março, o programa não parou. Após essa paragem, a 
equipa de técnicos PAFT realizou semanalmente contac-
tos telefónicos a todos os inscritos de modo a colmatar 
alguma necessidade.

Não sendo possíveis as aulas presenciais, foram entre-
gues planos de treino e publicados vídeos de exercícios 
todas as semanas no Facebook, onde também foi reali-
zada uma aula online de encerramento. 

PAFT +55
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Ao Centro de Marcha e Corrida de Azambuja, o municí-
pio juntou, em setembro de 2019, um novo polo na fre-
guesia de Aveiras de Cima. Um dos centros encontra-se 
instalado no Pavilhão Municipal e o outro no Campo de 
Jogos 1º de abril, do Aveiras de Cima Sport Club.

Ambos os centros funcionam 3 dias por semana, suge-
rindo 3 percursos possíveis em cada uma das vilas, e 
sempre com o apoio de um técnico de desporto qualifi-
cado. Na época 2019/2020, Azambuja contava com 23 
atletas e Aveiras de Cima com 33 praticantes inscritos. 

Com a chegada da pandemia Covid-19 tudo se alterou 
e vimo-nos obrigados a reinventar rotinas e métodos de 
funcionamento. Apesar das dificuldades do novo con-
texto, estamos a dinamizar treinos online e continuamos 
o nosso trabalho, com o objetivo de promover a prática 
de atividade física acessível a todos e dos seus conse-
quentes benefícios para a saúde das populações.

Com esses mesmos objetivos, inovámos e organizámos 
uma Corrida Virtual Natalícia, na semana de 13 a 20 de 
dezembro. Foi uma iniciativa gratuita e aberta à popu-
lação em geral, disponível nas distâncias de 5 e 10 kms 
para corrida e, no caso da caminhada, a milha (1609 m) 
e os 5 kms. 

CENTROS DE MARCHA E CORRIDA 
DE AZAMBUJA E DE AVEIRAS DE CIMA

Foram 450 inscritos de norte a sul do país, também dos 
Açores e da Madeira, incluindo ainda participações in-
ternacionais do Brasil e Reino Unido. A experiência foi 
muito interessante e, além da oferta de diploma de par-
ticipação e uma t-shirt do PAFT - Programa de Atividade 
Física para Todos, foi divulgado um filme com imagens 
dos participantes como forma de agradecimento.

Participámos em dois eventos organizados pelo Progra-
ma Nacional de Marcha e Corrida.

O “Encontro Nacional de Técnicos de Marcha e Corrida” 
(online), a 6 e 7 de junho, teve o objetivo de propor-
cionar a todos os técnicos um momento de formação 
contínua com novos conteúdos adaptados à situação em 
que nos encontramos.

As “Jornadas Técnicas de Marcha e Corrida” (online) vi-
saram complementar conhecimentos e competências te-
óricos e práticos e, ainda, consolidar o desenvolvimento 
e inovação dos Centros de Marcha e Corrida. Estas jor-
nadas, a 19 de dezembro, foram dinamizadas pelo CMC 
de Odivelas, a Cidade Europeia do Desporto de 2020. 
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O dia 30 de setembro de 2019 foi de boas-vindas aos 
primeiros visitantes da Casa da Juventude, em Azambu-
ja. Este acolhimento foi feito pelo Presidente da Câmara, 
Luís de Sousa, que sublinhou o bom aproveitamento dos 
fundos da União Europeia - através do programa Portu-
gal 2020 - e a recuperação deste imóvel para o serviço 
de toda a juventude do concelho.

Esta obra concretizou a requalificação de um edifício 
municipal muito antigo reconvertendo este património 
num equipamento com as valências de alojamento e de 
apoio a atividades diversas. Além de capacidade de alo-
jamento para 20 pessoas, o edifício conta com espaços 
para atividades de formação e de convívio e um agradá-
vel jardim.

A estreia das instalações fez-se, de imediato, recebendo, 
durante uma semana, os jovens portugueses, espanhóis
e italianos, e os respectivos monitores, integrados no 
projeto “BEMORE - Education through Art”, coordenado 
pelo Município de Azambuja.

Desde então, a Casa da Juventude tem sido palco para 
várias iniciativas destinadas, essencialmente, aos jo-
vens, como por exemplo com a dinamização do projeto 
“TransformArte” na comemoração do Dia das Cidades 
Educadoras, rede da qual Azambuja faz parte.

Entretanto, no contexto da pandemia que nos afeta des-
de março de 2020, a autarquia não hesitou em dispo-
nibilizar esta unidade de alojamento, sempre que foi 
necessário, como instalação de acolhimento a operacio-
nais das forças de proteção e socorro.

CASA DA JUVENTUDE
AO SERVIÇO DE TODO 
O CONCELHO
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Azambuja esteve presente numa semana de formação 
sobre o tema “YouthIN: Youth participation in different 
policy areas”, realizada em Vilnius, capital da Lituânia, 
e que reuniu 20 jovens oriundos de 10 países europeus.
Os participantes representavam instituições e associa-
ções que trabalham diariamente com jovens e foi muito 
proveitosa a partilha das experiências locais, regionais 
e nacionais de cada elemento, desde o meio universi-
tário, o trabalho com minorias, associações juvenis nas 
áreas da educação, desporto, cultura, coordenadores 
de grupos informais, membros de órgãos com poder de 
decisão nas políticas juvenis, ONGs, municípios, entre 
outros.

Os objetivos principais da formação passavam pelo in-
tercâmbio de boas práticas relativamente à participação 
dos jovens ao nível local e nas diferentes áreas, pelo 
treino os especialistas municipais e dos técnicos de ju-
ventude para lidar com as problemáticas da juventude, 
analisar as diferentes realidades e desenvolver propostas 
de políticas locais pensadas para os jovens.

Nesta formação também foram abordadas ferramentas 
para promover a participação e inovação jovem, bem 
como foram discutidas tendências, estratégias e neces-
sidades dos jovens durante todo o processo decisor de 
políticas de juventude e o trabalho jovem no espaço da 
União Europeia. Além do trabalho realizado, todos os 
elementos aproveitaram a oportunidade para encetar 
contactos entre as redes dos diferentes países partici-
pantes tendo em vista possíveis e futuras cooperações 
internacionais.

Ao longo do ano, também participámos em diversos we-
binars e sessões online sobre temas de interesse para os 
jovens; planeámos uma Semana da Juventude, para mar-
ço de 2020, que a situação da pandemia infelizmente 
não permitiu realizar; e temos divulgado um folheto se-
manal com informação sobre ações e serviços úteis para 
os jovens. A fechar o ano, fizemos um pequeno filme 
com jovens das várias freguesias deixando uma mensa-
gem para 2021.

FORMAÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS 
JOVENS NA SOCIEDADE

No âmbito das comemorações do Dia da Europa, o Mu-
nicípio de Azambuja, em parceria com o Centro de Ju-
ventude de Lisboa do IPDJ, organizou, a 11 de maio, 
um webinar dedicado ao projeto “BEMORE - Education 
through Art” que contou com a participação da Direto-
ra Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduarda Marques, 
que falou sobre o Conselho da Europa e a importância 
dos valores europeus para o contexto atual. 

Por parte da autarquia, a Vereadora Sílvia Vítor e a téc-
nica de Juventude Joana Silva fizeram a apresentação 
do projeto e partilharam toda a rica e enriquecedora ex-
periência que ele permitiu vivenciar, quer aos jovens e 
monitores envolvidos quer às comunidades em que as 
atividades de intercâmbio decorreram. 

Interveio, ainda, Hugo Canseiro, da Agência Nacional 
Erasmus+ / JA, que explicou a génese destes programas 
europeus ligados aos jovens e às experiências de mobi-
lidade. Por último, destaque-se ainda o precioso con-
tributo trazido a este webinar pelo testemunho de duas 
jovens participantes diretas no projeto coordenado pelo 
Município de Azambuja.

WEBINAR “BEMORE” 
ASSINALOU O DIA DA EUROPA

DESPORTO E JUVENTUDE



O Concelho de Azambuja recebeu, entre os dias 30 de 
setembro a 6 de outubro de 2019, a primeira experi-
ência transnacional com jovens portugueses, italianos e 
espanhóis, no âmbito do projeto “BEMORE - Education 
through Art”.

Trata-se de um projeto de parceria internacional entre 
os municípios de Azambuja (Portugal), de Villa de Moya 
(Espanha) e Castel Bolognese (Itália) e é cofinanciado 
pela União Europeia através do programa “Erasmus+ / 
Juventude em Ação”.

Nesta semana de atividades em Azambuja, o grupo de 
jovens participantes, e de técnicos que os acompanham, 
exploraram as áreas artísticas da música e da dança, 
contando o município com a colaboração de diversas 
associações culturais do concelho. Ao longo dos cinco 
dias, existiram alguns momentos de enquadramento te-
órico das diferentes artes, mas não faltaram oportunida-
des para um contacto direto e prático com a música e a 
dança.

No primeiro dia, o grupo foi recebido com uma demons-
tração das origens culturais ribatejanas onde houve fan-
dango, jogos tradicionais e um baile à moda antiga. Nos 
restantes dias, os jovens experimentaram as danças de 
salão, as danças sevilhanas, o fado e o folclore genuíno 
do Concelho de Azambuja. 

Do programa, fizeram ainda parte duas oficinas muito 
práticas, uma com a tradicional ‘cana rachada’ e outra 

“BEMORE - EDUCATION THROUGH ART”
AZAMBUJA RECEBEU JOVENS DE ESPANHA E DE ITÁLIA

dedicada a instrumentos de percussão com materiais re-
ciclados. Os participantes realizaram, igualmente, dois 
passeios pela área do município que os levaram a co-
nhecer a lezíria do Tejo e uma aldeia avieira, bem como 
algum património cultural, com destaque para Manique 
do Intendente e o povoado pré-histórico de Vila Nova 
de S. Pedro.

A iniciativa teve alguns momentos abertos ao público, 
em atividades recreativas como um baile à moda antiga, 
na Casa da Juventude; danças de salão e sevilhanas, no 
Jardim Urbano de Azambuja; um ensaio com um rancho 
folclórico na Casa do Povo de Aveiras de Cima; uma de-
monstração de hip-hop, em Alcoentre; e o concerto de 
uma banda rock no convívio de encerramento, em Vale 
do Paraíso.

Em dezembro de 2019, os jovens viveram uma sema-
na idêntica em Villa de Moya, organizada por aquele 
município espanhol e dedicada ao teatro e ao cinema. 
Entretanto, com o surgimento da pandemia Covid-19, 
teve de ser suspensa a semana dedicada à fotografia e 
às artes plásticas a realizar em Castel Bolognese - Itália, 
encontrando-se a fase de conclusão do projeto adiada 
face às atuais circunstâncias.

Recorde-se que o projeto “BEMORE - Education through 
Art” visa testar e validar um modelo de educação não 
formal, envolvendo um grupo experimental composto 
por quatro jovens, entre os 14 e os 16 anos, e dois técni-
cos de cada município parceiro. 
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Foram disponibilizados computadores portáteis a mais 
de 420 alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário com escalão de Ação Social Escolar, 
bem como de cartões de dados para 271 alunos sem 
acesso à internet. 

Os alunos beneficiários foram indicados pelos agrupa-
mentos de escolas do concelho e esta medida, com ca-
ráter de empréstimo, pretendeu criar a maior igualdade 
possível das condições de acesso ao ensino, em resposta 
à situação da pandemia Covid-19 que condicionou o 
normal funcionamento das atividades letivas.

Além dos três Agrupamentos de Escolas - Azambuja, 
Alto de Azambuja e Vale Aveiras - também as institui-
ções “Casa-Mãe” de Aveiras de Cima e CERCI - Flor da 
Vida de Azambuja receberam dois computadores, cada 
uma, para uso dos seus utentes. 

Esta medida de apoio social, na área da Educação, re-
presentou um investimento de cerca de 100 000 euros.

MUNICÍPIO INVESTIU CERCA 
DE 100 000 EUROS PARA
APOIO AO ENSINO À DISTÂNCIA

No final do ano 2020, a autarquia atribuiu um apoio 
financeiro às quatro Unidades de Ensino Estruturado/
Multideficiência existentes nos Agrupamentos de Esco-
las do Concelho, num total de 20 000 euros destinados 
à aquisição de equipamentos e materiais a incorporar 
nestas unidades.

Recorde-se que, nos 3 agrupamentos escolares do muni-
cípio, está identificado um universo de 184 alunos com 
necessidades de saúde especiais, dos quais aproximada-
mente 3 dezenas são acompanhados com medidas adi-
cionais de suporte de aprendizagem e inclusão. 

As Unidades de Ensino Estruturado/Multideficiência 
existentes estão ao serviço de toda a comunidade edu-
cativa, dando um apoio muito direto às crianças e ado-
lescentes que apresentem défices motores e sensoriais, 
descoordenação motora, atrasos na motricidade, défices 
de equilíbrio e a crianças portadoras de Transtorno do 
Espectro do Autismo.

APOIO ÀS UNIDADES 
DE MULTIDEFICIÊNCIA 
DAS ESCOLAS DO CONCELHO
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Aproveitando a última pausa letiva de Natal, o municí-
pio equipou a Escola Básica de Vale Aveiras com siste-
ma de climatização. Foram instalados 32 aparelhos de 
ar condicionado, distribuídos por todas as 25 salas de 
aula bem como pelos vários serviços, incluindo a sala 
de alunos e o refeitório.

Recorde-se que este estabelecimento é a sede do Agru-
pamento de Escolas Vale Aveiras onde são lecionados os 
2º e 3º ciclos do ensino básico. A comunidade escolar 
tem, agora, mais conforto e melhores condições tendo 
em vista um maior sucesso educativo.

Com este investimento municipal de cerca de 41 000 
euros, todas as escolas do Concelho de Azambuja fica-
ram equipadas com sistema de aquecimento.

INSTALAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO 
NA EB VALE AVEIRAS 

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS 
E SECRETÁRIAS INDIVIDUAIS

O Município de Azambuja investiu uma verba superior 
a 91 000 euros na aquisição de 1258 mesas novas e 
igual quantidade de cadeiras, destinadas a equipar as 
salas de aula que ainda não dispunham de secretárias 
individuais. 

O material foi distribuído por cerca de 50 salas dos 1º, 
2º e 3º ciclos do ensino básico, de acordo com as ne-
cessidades identificadas em cada um dos agrupamentos.

Esta medida, além de substituir algum material que já 
apresentava o desgaste dos anos de utilização, visa pro-
porcionar melhores condições de conforto e concentra-
ção a cada criança no seu espaço de aulas. 

Por outro lado, e no contexto da pandemia, as secretá-
rias individuais permitem cumprir um pouco melhor o 
distanciamento físico entre os alunos, pelo menos den-
tro da sala de aula.
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Uma medida de continuidade da aposta na Educação 
foi a atribuição de um kit escolar a todas as crianças que 
frequentem a rede pública ou a rede privada-solidária 
do ensino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, bem 
como aos alunos do ensino especial da CERCI - Flor da 
Vida. O kit é composto por materiais definidos em arti-
culação com os Agrupamentos de Escolas e as institui-
ções.

No ano letivo 2020/21 foram entregues perto de 1 800 
kits, que representam uma verba aproximada de 20 000 
euros. Desde o início, em 2009, o município já distri-
buiu mais de 8 500 kits de material escolar. 

Outra medida de apoio foi a atribuição dos livros de fi-
chas aos 665 alunos do 1º ciclo, dos 3 Agrupamentos de 
Escolas do concelho.

KITS ESCOLARES 
E LIVROS DE FICHAS

A efeméride celebra-se a 30 de novembro e, no ano 
2020, comemorou o 30º aniversário da Carta das Cida-
des Educadoras sob o lema “30 anos a transformar pes-
soas e cidades para um mundo melhor”, envolvendo um 
total de 86 jovens. 

O Município de Azambuja, apesar das limitações da 
pandemia e cumprindo todas as regras de segurança, 
assinalou este evento dinamizando em conjunto com a 
Escola Secundária várias ações sobre o tema Cidadania 
e participação dos jovens.

Realizou-se, também, um workshop de Arte Urbana, em 
dois dias, que deixou a sua marca para a posteridade 
no jardim da Casa da Juventude, com uma evocação e 
homenagem ao tema desenvolvido nas comemorações 
de 2019, “TransformArte”. 

Recorde-se, ainda, que esse foi o título de um projeto 
multimédia desenvolvido pelos nossos estudantes, de 
identificação e divulgação das escadarias da Vila de 
Azambuja.

O nosso município é membro ativo da Rede Territorial 
Portuguesa e da Associação Internacional das Cidades 
Educadoras, desde o ano 2008.

DIA INTERNACIONAL 
DAS CIDADES EDUCADORAS
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Dados referentes ao ano 2020
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Enquadrada no Plano Integrado e Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo, a EMIC Azam-
buja continua a sua dinâmica nas áreas educacional e 
social.

No ano letivo 2020/2021, foi feita uma grande promo-
ção do Laboratório Móvel de Inovação e Criatividade 
junto dos 3 Agrupamentos de Escolas, com atividades 
de descoberta e exploração, por exemplo, da robótica, 
drones e impressão 3D. 

Houve, também, uma forte dinamização das novas tec-
nologias nas designadas “Salas do Futuro”, e a realiza-
ção de ações de formação para professores sobre cená-
rios inovadores de aprendizagem.

Outras atividades a registar, no âmbito da flexibilização 
curricular decorreram várias sessões de aulas na nature-
za (Paúl de Manique do Intendente), para 60 alunos, e 
sessões de mindfulness (estratégias de meditação) envol-
vendo mais de uma centena de crianças. 

No apoio à parentalidade, nota para a realização de 50 
ações com grupos de pais, nomeadamente, com partilha 
de conteúdos como a importância do brincar e ativida-
des a realizar com os filhos.

Em tempo de pandemia, a equipa reforçou o apoio psi-
cológico de continuidade a famílias e jovens em situa-
ção de risco, realizando, ao longo de 2020, mais de 500 
contactos por telefone, videochamada ou presenciais. A 
estes, juntam-se mais de 250 contactos junto de direto-
res de turma e professores dos alunos acompanhados. 

Recentemente, estavam em acompanhamento psicológi-
co 26 crianças e jovens, e 2 Encarregados de Educação.
Para ampliar a divulgação do trabalho de educação pa-
rental, e não só, foi criada uma página Facebook EMIC 
Azambuja e foram realizados vídeos de algumas ativi-
dades

EMIC - EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR
DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
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UTICA MANTEVE-SE 
ATIVA EM SEGURANÇA 

Com a suspensão das atividades presenciais, devido à 
pandemia, a Universidade da Terceira Idade do Conce-
lho de Azambuja teve de se adaptar e recorrer às novas 
tecnologias, para manter o elo entre os seus alunos e 
professores.

Ao longo deste tempo, foram enviados mais de mil 
emails e foi realizada uma média semanal de cerca de 
100 contactos telefónicos, garantindo desta forma o 
apoio de continuidade ao trabalho desenvolvido. 

No mesmo sentido, foram criados na página Facebook 
da UTICA grupos de disciplina onde são disponibiliza-
dos vários conteúdos, por exemplo, os grupos de Teatro, 
de TIC, de Danças de Salão, de Cultura Geral, de Chi 
Kung, de Bem-estar, entre outros. Os alunos sem acesso 
ao Facebook, recebem as matérias por email.

Foram trabalhadas algumas datas comemorativas, como 
o Dia da Criança, Dia de Portugal, dias dos 3 santos po-
pulares, Dia dos Avós, Dia da Alfabetização, Dia Inter-
nacional do Idoso (em parceria com Rádio Ribatejo) e, 
claro, o 5º aniversário da UTICA.

Em tempo de pandemia, o projeto UticAmiga voltou a 
arregaçar as mangas, com as alunas de Costura a confe-
cionarem muitas máscaras comunitárias, em articulação 
com o atelier de moda Madalena Toscany.

Neste período difícil, e motivados pelo aumento dos 
contágios Covid-19 no concelho, registaram-se 4 cance-
lamentos de matrícula e 12 pedidos de suspensão tem-
porária, uma situação perfeitamente compreensível.

No dia 25 de novembro vários alunos participaram 
numa interessante videoconferência de apresentação do 
projeto “Paul Natura - Conhecer para proteger” com o 
objetivo de dar a conhecer o Paúl de Manique do Inten-
dente e a sua riqueza ambiental.

A fechar 2020, com uma nota de alegria e esperança, 
a UTICA participou na 5ª edição da iniciativa Natal na 
Vila, construindo com materiais reciclados um bonito 
Pai Natal.
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Dias úteis: 09h00 às 16h30 (não encerra para almoço)
Páteo Valverde, 2050-343  |  263400882  |  uap@cm-azambuja.pt

azambuja

aveiras de cima

manique do intendente

Dias úteis: 09h30 às 12h30  |  13h30 às 17h00
Rua Ginestal Santos Quitério, n28 -1º andar -2050-119  |  969241156  |  edc.aveiras@cm-azambuja.pt

Dias úteis: 09h00 às 12h30  |  14h00 às 16h30
Praça dos Imperadores, n24, 2065-338 |  961710565  |  edc.manique@cm-azambuja.pt

Atendimentos 
por marcação
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No difícil cenário social criado pela pandemia, o muni-
cípio deu sempre prioridade à necessidade mais básica, 
desde o primeiro confinamento, em março de 2020, e 
de forma continuada ao longo do tempo colaborando 
no apoio alimentar a cerca de 800 pessoas sinalizadas 
com essa carência.

Neste âmbito, somos parceiros com a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Azambuja na implementação do Programa 
Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas, um 
programa cofinanciado pelo Fundo de Auxílio Europeu 
através do Portugal 2020. 

Para esse fim, o município investiu 33 000 euros na 
aquisição de uma carrinha com caixa de frio, uma câ-
mara frigorífica e duas arcas verticais para conservação 
de congelados. 

O POAPMC tem distribuído alimentos a mais de 130 
agregados familiares, 32 dos quais não tendo condições 
para os recolher são, ainda, apoiados com a entrega do-
miciliária mensal desses bens.

O município atribui, também, mensalmente a mais de 
60 famílias (cerca de 200 pessoas) não abrangidas pelo 
POAPMC, os designados cheques sociais. Durante o ano 
2020, esta ajuda totalizou uma verba superior a 24 000 
euros. 

No contexto da crise pandémica, a Câmara avaliou e va-
lidou a atribuição de cabazes alimentares a pedidos de 
apoio de outras 124 famílias, abrangendo cerca de 350 
pessoas. Foram, igualmente, fornecidas muitas refeições 
pelas cantinas sociais a funcionar nas IPSS.

No Natal, foram ainda entregues pelo município mais 
65 cabazes típicos da quadra. No mesmo período, cola-
borámos, igualmente, com o Agrupamento de Escuteiros 
de Aveiras de Cima na distribuição de alimentos a outras 
28 famílias.

Também na medida designada cheque farmácia, o mu-
nicípio atribuiu mais de 9 000 euros de apoio. No final 
de 2020, estavam a beneficiar de subsídio à compra de 
medicamentos 88 pessoas.

PRIORIDADE: 
APOIO ALIMENTAR 
A QUEM MAIS PRECISA
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O dia 20 de fevereiro de 2020 marcou a adesão formal 
do Município de Azambuja ao movimento Cidade dos 
Afetos. O protocolo foi assinado pelo presidente da au-
tarquia - Luís de Sousa, pela diretora executiva do Agru-
pamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo 
- Dra. Sofia Theriaga, e pelo coordenador da respetiva 
Unidade de Saúde Pública - Dr. João Pedro Machado. 

Pela parte do grupo fundador do movimento, testemu-
nharam esta adesão o Dr. Mário Durval - Delegado Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e o Dr. Jorge 
Nunes - Delegado Coordenador do ACES Oeste Norte.

No Dia Mundial dos Afetos, 11 de fevereiro, o município 
tem assinalado a efeméride disponibilizando à comuni-
dade postais alusivos à causa e convidando cada pessoa 
a enviar uma mensagem de afeto a quem quisesse.

O objetivo geral do movimento é estimular na comuni-
dade o desenvolvimento da afetividade entre os cida-
dãos e entre as instituições, promovendo o respeito e 
trabalhando de forma positiva e construtiva.

ADESÃO AO MOVIMENTO 
CIDADES DOS AFETOS 

O programa “Azambuja Integra” prosseguiu o seu tra-
balho no terreno no âmbito da saúde, nomeadamente, 
no campo da terapia da fala. Ao longo do ano, foram 
realizados mais de 300 contactos com crianças, pais e 
professores relativamente a esta questão, quer em reuni-
ões presenciais quer em videochamadas.

Já no ano letivo 2020/2021, os técnicos municipais de-
senvolveram cerca de 40 avaliações e rastreios, neste 
domínio da terapia da fala, a crianças do pré-escolar e 
dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, na faixa etária 
compreendida entre os 4 e os 13 anos de idade.

Outro trabalho de grande relevo, continuam a ser os 
apoios psicológicos de continuidade. Mais de 340 con-
tactos telefónicos, reforçados com largas dezenas de 
emails e mais de 100 sessões presenciais ou online com 
jovens, famílias e professores permitiram partilhar in-
formação técnica bem como estratégias e rotinas para 
apoio dos encarregados de educação aos seus educan-
dos.

No contexto de pandemia que se instalou, as linhas tele-
fónicas de apoio registaram um grande aumento de uti-
lização, recebendo centenas de chamadas com pedidos 
de informações referentes a apoios sociais, questões de 
saúde, pedidos de apoio, mentoria e transporte escolar, 
plano de contingência das escolas, esclarecimentos so-
bre procura de emprego e para apoio psicológico.

Referência, ainda, para a realização de 20 visitas do-
miciliárias a agregados familiares residentes em diversas 
freguesias do concelho, para o respetivo acompanha-
mento.  

“AZAMBUJA INTEGRA” 
REFORÇOU LINHAS DE APOIO
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No contexto da crise pandémica, e numa colaboração 
Ação Social/Juventude, foi dinamizado o Banco Local de 
Voluntariado, que conta com 3 dezenas de voluntários 
oriundos de várias freguesias do concelho. Neste campo, 
houve uma articulação com o grupo de voluntários do 
Alto Concelho, através da Associação ADL - Alcoentre.

Esta bolsa de voluntários tem como objetivo apoiar mu-
nícipes e famílias, por exemplo em situação de isola-
mento profilático ou com dificuldades de mobilidade, 
que necessitem de aceder a medicamentos, alimentos 
e outros bens de primeira necessidade, ou ainda para 
passeio de animais de estimação e idas ao veterinário.

Podem fazer parte desta bolsa os cidadãos maiores de 18 
anos, que reúnam condições e se disponibilizem para 
colaborar. 

DINAMIZAÇÃO 
DO BANCO LOCAL 
DE VOLUNTARIADO

O Gabinete de Inserção Profissional de Azambuja, insta-
lado no Páteo do Valverde em cooperação entre o muni-
cípio e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
continua a dar apoio de proximidade à população à pro-
cura de emprego ou de ofertas de qualificação profis-
sional. 

Em novembro de 2020, segundo os dados do IEFP, con-
tavam-se 605 pessoas à procura de emprego. No balan-
ço total do ano, o trabalho de apoio personalizado do 
GIP de Azambuja registou a realização de 3483 atendi-
mentos. 

Além desses atendimentos individuais, também foram 
realizadas cerca de 100 sessões, à distância devido à 
pandemia, em parceria com o IEFP. Estas sessões desti-
naram-se a prestar informação e esclarecimentos às pes-
soas em situação de desemprego sobre os seus direitos 
e os seus deveres.

GABINETE 
DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL (GIP)

w GIP
tel. 263 400 444

gip@cm-azambuja.pt

O Município de Azambuja, através de uma candidatura 
ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, e em 
articulação com a Segurança Social, recrutou uma equi-
pa de emergência destinada a apoiar as instituições do 
concelho com ERPI - Estruturas Residenciais para Pes-
soas Idosas, nomeadamente, em situações de surto de 
Covid-19.

A equipa foi constituída por 5 pessoas que, numa fase 
crítica da pandemia, deram um importante contributo 
prestando serviço, nomeadamente, na Santa Casa da 
Misericórdia de Azambuja e na CERCI - Flor da Vida, 
duas instituições onde, como é do conhecimento públi-
co, ocorreram focos ativos de infeção pelo novo coro-
navírus Sars-Cov 2, que acabaram por atingir diversos 
funcionários.

Esta candidatura, que permitiu dar resposta à necessida-
de urgente de reforço de recursos humanos, foi aprova-
da pelo IEFP no âmbito da MAREES - Medida de Apoio 
ao Reforço de Emergência a Equipamentos Sociais e de 
Saúde.

CRIAÇÃO 
DE EQUIPA DE EMERGÊNCIA 
PARA APOIO ÀS ERPI
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•

•
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PROTEÇÃO CIVIL

A Câmara Municipal de Azambuja, consciente das suas 
responsabilidades na área da Proteção Civil, continua a 
manter um forte investimento indo muito além das suas 
obrigações legais. Durante o ano 2020, foi atribuído às 
forças de socorro do concelho um total de apoios finan-
ceiros a rondar os 521 000 euros. 

O objetivo deste investimento é reforçar a capacidade 
de resposta operacional das corporações de Bombeiros 
Voluntários de Alcoentre e de Azambuja e da Delegação 
de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa.

Os apoios contemplam verbas para fazer face à aquisi-
ção e à contratação de meios técnicos e humanos, assim 
como equipamentos de autoproteção e viaturas, essen-
ciais ao desempenho competente e eficaz da meritória 
missão destas forças na salvaguarda da segurança do ter-
ritório e de toda a população.

Como suporte aos Grupos de Intervenção Permanente, 
cada associação humanitária de bombeiros do concelho 
recebeu uma verba anual de 152 440 euros. Por sua vez, 
a Cruz Vermelha de Aveiras de Cima recebeu em subsí-
dio anual da mesma natureza, o valor de 28 266 euros.

No âmbito dos protocolos de cooperação com vista à 
instalação e funcionamento da Central Municipal de 
Operações de Socorro, quer os Bombeiros Voluntários 
de Alcoentre quer os Bombeiros Voluntários de Azam-
buja foram contemplados com idêntica transferência de 
35 000 euros.

Relativamente a veículos, refira-se a atribuição Delega-
ção de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa 
de um apoio de 10 000 euros para a aquisição de uma 
viatura de transporte de doentes. Ainda em 2020, uma 
transferência no montante de 70 000 euros para os Bom-
beiros Voluntários de Alcoentre, destinado a comparti-
cipar a compra de uma viatura tanque e também uma 
verba de 394,83 euros destinada à aquisição de duas 
unidades UPS para assegurar a alimentação permanente 
de equipamentos.

No âmbito dos apoios anuais às atividades sociocultu-
rais, os bombeiros de Alcoentre receberam 1 067,58 eu-
ros e aos bombeiros de Azambuja coube um subsídio de 
3 626,10 euros.

INVESTIMENTO EM PROTEÇÃO CIVIL 
COM MAIS DE 500 000 EUROS DE APOIOS EM 2020

O Município de Azambuja continuará a apoiar as nossas 
forças de proteção civil e serviços envolvidos no socor-
ro e transporte de doentes, com a atribuição de apoios 
financeiros para aquisição de equipamentos/materiais/
veículos, sempre que possível e necessário através de 
protocolos de colaboração. 

Numa fase tão complexa da vida global provocada pela 
pandemia, de enorme exigência e novos desafios para 
todas as instituições, a autarquia presta publicamente o 
reconhecimento e a homenagem aos inúmeros profis-
sionais e voluntários que, todos os dias, põem em risco 
a própria saúde para manter a segurança e o socorro em 
toda a área do Concelho de Azambuja
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Numa iniciativa do Município de Azambuja, em articu-
lação com as duas Associações Humanitárias de Bom-
beiros Voluntários existentes no concelho, irá nascer, 
brevemente, uma Central Municipal de Operações de 
Socorro (CMOS).

A CMOS, que funcionará 24h por dia, sete dias por se-
mana, permitirá uma maior rentabilidade dos recursos e 
uma resposta mais eficaz às ocorrências, de forma a que 
os cidadãos tenham o socorro mais rápido possível, mais 
eficiente e adequado. 

A Câmara Municipal está a fazer um investimento su-
perior a 100 000 euros, nas instalações e na aquisição 
dos equipamentos indispensáveis a este novo serviço. O 
funcionamento da central será regulado pela autarquia, 
através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em arti-
culação com as direções e os comandos dos Bombeiros 
de Azambuja e de Alcoentre, bem como em articulação 
com o INEM.

Os protocolos de cooperação já assinados definem que 
as corporações de bombeiros cedem à central os recur-
sos humanos qualificados para o serviço e, em contra-
partida, o município garante o financiamento de 35 000 
euros anuais a cada associação.

Está prevista, ainda, a possibilidade da criação de um 
número único de emergência municipal.

CENTRAL MUNICIPAL
DE OPERAÇÕES DE SOCORRO

No âmbito da sua política de investimento na área da 
Proteção Civil, o Município de Azambuja criou, recen-
temente, um sistema de captação de água destinado ao 
abastecimento das forças de socorro, em especial para 
combate aos incêndios florestais.

A infraestrutura está instalada nos terrenos municipais 
do Vale Gerardo, na Freguesia de Aveiras de Baixo, e já 
está totalmente operacional. Consiste num furo de cap-
tação de água, equipado com um sistema de bombagem 
de alto débito, onde os bombeiros poderão abastecer os 
seus veículos de uma forma rápida constituindo, assim, 
mais um ponto de apoio, sobretudo, no período crítico 
de incêndios.

Por outro lado, evitando o recurso dos “soldados da paz” 
à rede de abastecimento público, o Município de Azam-
buja continua a promover a utilização racional e o com-
bate ao desperdício de água, especialmente a água para 
consumo humano.

A execução deste furo e a instalação das bombas repre-
sentam um investimento da autarquia na ordem dos 45 
000 euros, que será uma grande mais-valia, nomeada-
mente, para as corporações de Bombeiros Voluntários de 
Azambuja e de Alcoentre.

NOVO PONTO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  



REUNIÃO ORDINÁRIA / 12 JANEIRO 2021
________________________________________________

Ponto 1
Fundo de Maneiro DAF e CPCJ
Proposta 01/P/2021
Aprovada por maioria

Ponto 2
Fundo Fixo de Caixa DAF – UAP/EdC e DDS - Desporto
Proposta 02/P/2021
Aprovada por maioria

Ponto 3
Reconhecimento de Interesse Público para a Instalação 
de Central Solar Fotovoltaica – Proc. Nº 18/20 PIP – 
IBERDROLA, Renewables Portugal, S.A. – Revogação da 
Proposta 77/P/2020
Proposta 03/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Abertura do Procedimento tendente à elaboração de re-
gulamento que estabeleça critérios e condições para o 
reconhecimento de Isenções totais ou parciais, relativa-
mente aos impostos e outros tributos próprios do muni-
cípio
Proposta 04/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Código de Conduta do Município de Azambuja
Proposta 05/P/2021
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 26 JANEIRO 2021
________________________________________________

Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Marques 
aprovado por unanimidade

Ponto 1
Medidas de Apoio face à atual Situação Epidemiológica
Proposta 07/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Regulamento de Apoio às IPSS e Equiparadas do Conce-
lho de Azambuja
Proposta 01/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
Quinzenais / terça-feira / transmissões no facebook

DELIBERAÇÕES  (informação completa em cm-azambuja.pt)

Ponto 3
Normas de Utilização da Embarcação Tradicional «Vala 
Real»
Proposta 06/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Adesão do Município de Azambuja à Rede de Autar-
quias Participativas
Proposta 08/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Casa da Câmara de Alcoentre – Monumento de Interesse 
Municipal 
Proposta 01/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 6
Abertura de Procedimento Concursal – 1 Técnico Supe-
rior – Marketing/Publicidade
Proposta 02/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 7
Abertura de Procedimento Concursal – 1 Técnico Supe-
rior – Comunicação Organizacional
Proposta 03/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 2 FEVEREIRO 2021
________________________________________________

Ponto 1
Mapa de Fluxos de Caixa 2020 e Modificação ao Orça-
mento – (1.ª revisão ao PPI, PAM e aos orçamentos da 
receita e da despesa)
Proposta 09/P/2021
Aprovada por maioria

REUNIÃO ORDINÁRIA / 9 FEVEREIRO 2021
________________________________________________

Ponto 1
Regras de Operacionalização do Orçamento Participati-
vo 2021/2022
Proposta 11/P/2021
Aprovada por unanimidade
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Ponto 2
Medidas de Apoio – Creche Municipal 
Proposta 05/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Projeto de Regulamento de Passatempos e Desafios 
Online do Município de Azambuja
Proposta 02/V-AJM/2021
Aprovada por maioria

Ponto 4
Apoio Financeiro – Centro Social e Paroquial de 
Alcoentre - Fogão
Proposta 04/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Empréstimo de Viatura – Ratificação de Despacho
Proposta 10/P/2021
Aprovada por maioria

REUNIÃO ORDINÁRIA / 23 FEVEREIRO 2021
________________________________________________

Ponto 1
Acordo de Mutação Dominial com a Infraestruturas 
de Portugal
Proposta 13/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
Municipal de Azambuja
Proposta 14/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 3
Abertura do Procedimento – Regulamento e Tabela de 
Taxas, Licenças e Preços do Município de Azambuja
Proposta 15/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Protocolo de Colaboração – EDP Gestão de Produção 
de Energia S.A.
Proposta 06/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 5
Apoios Financeiros

Centro Social e Paroquial de Azambuja
Proposta 07/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

CERCI - Flor da Vida
Proposta 08/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Casa do Pombal “A Mãe”
Proposta 09/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade (Vereador António José 
Matos não participou na votação)

Centro Social e Paroquial de Alcoentre
Proposta 10/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade (Vereadora Catarina Lamas 
não participou na votação)

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima
Proposta 11/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja
Proposta 12/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Casa do Povo de Manique do Intendente
Proposta 13/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Associação Nª Sª do Paraíso
Proposta 14/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo
Proposta 15/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

Fábrica da Igreja Paroquial 
de Nª Sª da Purificação de Alcoentre
Proposta 12/P/2021
Aprovada por unanimidade

Associação Nª Sª do Paraíso
Proposta 16/V-SV/2021
Aprovada por unanimidade

BOLETIM MUNICIPAL DE AZAMBUJA
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DELIBERAÇÕES

Aveiras de Cima Sport Clube
Proposta 04/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade

Casa do Povo de Manique do Intendente
Proposta 05/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 6
Doação de Livros – Bibliotecas Escolares
Proposta 03/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 7
Auto de Transferência – CIMLT - BiblioTICs
Proposta 06/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 8
Oferta do Livro “O coelho que sabia ouvir”
Proposta 07/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade

REUNIÃO ORDINÁRIA / 09 MARÇO 2021
________________________________________________

Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Joaquim António 
Ramos aprovado por unanimidade

Ponto 1
Requalificação e Refuncionalização da Escola Básica, 
Jardim de Infância e Espaços Exteriores de Vila Nova 
da Rainha – E30-2019 – Trabalhos Complementares – 
Adenda ao Contrato
Proposta 16/P/2021
Aprovada por maioria

Ponto 2
Projeto de Regulamento do Programa de Captura, Este-
rilização e Devolução de Gatos (CED) do Município de 
Azambuja
Proposta 17/P/2021
Aprovada por maioria

Ponto 3
Bolsas de Estudo e de Mérito
Proposta 17/V-SV/2020
Aprovada por unanimidade 

Ponto 4
Protocolo com a Associação das Rotas dos Vinhos de 
Portugal - Ratificação
Proposta 20/P/2021
Aprovada por unanimidade 

Ponto 5
Apoios Financeiros

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Azambuja – Cobertura do Quartel
Proposta 18/P/2021
Aprovada por unanimidade (Vereador António José 
Matos não participou na votação)

Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Desfibrilhador
Proposta 19/P/2021
Aprovada por unanimidade 

Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha 
Portuguesa – Reparação de Viatura
Proposta 21/P/2021
Aprovada por unanimidade 

REUNIÃO ORDINÁRIA / 23 MARÇO 2021
________________________________________________

Ponto 1
Contratação para a Prestação do Serviço de Auditoria 
Externa às Contas do Município de Azambuja – Pão Alvo 
e Associdados, SROC, Lda.
Proposta 22/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Comparticipações Financeiras – Mês da Cultura 
Tauromáquica 2021
Proposta 8/V-AJM/2021
Aprovada por unanimidade
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÁRIA / 11 DE FEVEREIRO 2021
________________________________________________

Realizada por videoconferência 

Ponto 1
Informação do Senhor Presidente da Câmara acerca 
da Atividade Municipal

Ponto 2
Mapa e Fluxos de Caixa 2020 modificação ao 
orçamento – (1ª. Revisão ao PPI, PAM e aos 
orçamentos da receita e da despesa)
Proposta 9/P/2021
Aprovada por maioria

Ponto 3
Adesão do Município de Azambuja à Rede de 
Autarquias Participativas
Proposta 8/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 4
Abertura de procedimentos concursais 

Direção Intermédia 2º. Grau – Chefe de Divisão de 
Gestão Urbanística
Proposta 60/P/2021
Aprovada por maioria

Direção Intermédia 2º. Grau – Chefe de Divisão 
Jurídica e Administrativa
Proposta 61/P/2021
Aprovada por maioria

Ponto 5
Informações – Apresentação de relatórios de comissões 
da Assembleia Municipal

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA / 19 MARÇO 2021
________________________________________________

Realizada por videoconferência 

Ponto 1
Acordo de mutação dominial – Infraestruturas de 
Portugal
Proposta 13/P/2021
Aprovada por unanimidade

Ponto 2
Projeto de Regulamento do Programa de Captura, Este-
rilização e Devolução de Gatos (CED) do Município de 
Azambuja
Proposta 17/P/2021
Aprovada por maioria



CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA
___________________________________________________________________________________

CÂMARA MUNICIPAL - GERAL 
263 400 400
geral@cm-azambuja.pt
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
263 400 410
assembleiamunicipal@cm-azambuja.pt 

GAP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
263 400 404 / 263 400 406
gap@cm-azambuja.pt 

GAV - GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO
263 400 401 / 263 400 403
gav@cm-azambuja.pt

UAP - UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
263 400 882
uap@cm-azambuja.pt 

GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
263 400 444
gip@cm-azambuja.pt 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
263 403 720
protcivil@cm-azambuja.pt 

HUBSLISBON AZAMBUJA
917 690 978
inovaempre@cm-azambuja.pt

GABINETE DE COMUNICAÇÃO
263 400 431 / 263 400 435
comunicacao@cm-azambuja.pt 

POSTO DE TURISMO
263 400 476
turismo@cm-azambuja.pt 

GABINETE DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
263 400 491
associal@cm-azambuja.pt 

CPCJ 
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO
263 400 472
cpcj.azambuja@sapo.pt 

CENTRO LOCAL DE APOIO AO IMIGRANTE
263 400 491
claii@cm-azambuja.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL - AZAMBUJA
263 400 485
biblioazb@cm-azambuja.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL - ALCOENTRE
263 487 196
biblioalcoentre@cm-azambuja.pt 

BIBLIOTECA MUNICIPAL - AVEIRAS DE CIMA 
263 474 114
biblioaveiras@cm-azambuja.pt 

MUSEU MUNICIPAL DE AZAMBUJA
263 400 884
museu@cm-azambuja.pt 

GABINETE DE APOIO ÀS COLETIVIDADES
263 400 401
ncarapinha@cm-azambuja.pt 

EDUCAÇÃO
263 400 496
educacao@cm-azambuja.pt 

DESPORTO
263 400 475
desporto@cm-azambuja.pt 

COMPLEXO DE PISCINAS DE AZAMBUJA
263 400 490 / 961 890 278
desporto@cm-azambuja.pt 

PAVILHÃO MUNICIPAL / CENTRO DE MARCHA E CORRIDA
263 400 457
desporto@cm-azambuja.pt

INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS
263 400 860
diom@cm-azambuja.pt 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
263 400 877
ambiente@cm-azambuja.pt 

URBANISMO
263 400 448
urbanismo@cm-azambuja.pt 

JUNTAS DE FREGUESIA
___________________________________________________________________________________

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCOENTRE
263 485 092
jfalcoentre@gmail.com 

JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO
263 475 626
geral@jfaveirasdebaixo.pt  

JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA
263 475 264
secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt   

JUNTA DE FREGUESIA DE AZAMBUJA
263 402 647
geralsecretariajfazb@jfazambuja.pt

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA 
NOVA DE S. PEDRO E MAÇUSSA
263 486 679
fmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt 

JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DO PARAÍSO
263 475 360
geral@jfparaiso.pt

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA
263 853 360
geral@freguesia-vnrainha.pt

CONTACTOS
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ESCOLAS
____________________________________________________________ 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AZAMBUJA
263 409 330

ESCOLA BÁSICA DE AZAMBUJA
263 406 520 / 263 406 521

ESCOLA BÁSICA DE MANIQUE DO INTENDENTE
263 485 366

ESCOLA BÁSICA VALE AVEIRAS
263 470 170

CENTRO ESCOLAR BOAVIDA CANADA
263 407 650

CENTRO ESCOLAR DE ALCOENTRE
263 485 555

E.B.1 AVEIRAS DE CIMA
263 474 011

E.B.1 PROF. INOCÊNCIO CARRILHO LOPES
263 418 630

E.B.1 BAIRRO DA SOCASA
263 408 284

E.B.1 VALE DO BREJO
263 474 016

E.B.1 VALE DO PARAÍSO
263 474 010

E.B.1 VILA NOVA DA RAINHA
263 861 105

JARDIM DE INFÂNCIA DE MANIQUE DO INTENDENTE
263 487 132

JARDIM DE INFÂNCIA DE VALE DO PARAÍSO
263 476 873

JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA NOVA DA RAINHA
263 853 332

ÚTEIS
____________________________________________________________

ÁGUAS DA AZAMBUJA, S.A.
263 001 920 / Piquete 926 754 942

RECOLHA DE MONSTROS/MONOS (ECOAMBIENTE)
800 204 505  

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOENTRE
263 480 130 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AZAMBUJA
263 401 144 / 5

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - AVEIRAS DE CIMA
263 470 470 

G.N.R. AVEIRAS DE CIMA
263 470 220

G.N.R. AZAMBUJA
263 418 841

G.N.R. ESCOLA SEGURA
961 192 325

G.N.R. IDOSOS EM SEGURANÇA
961 192 326

CENTRO DE SAÚDE DE AZAMBUJA
263 407 600

DELEGAÇÃO DE SAÚDE
263 407 617

CONSERVATÓRIAS DOS REGISTOS CIVIL E PREDIAL
263 401 661

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS
263 406 440

SEGURANÇA SOCIAL
300 511 191

FARMÁCIA PERALTA - ALCOENTRE
263 487 052 / 3

FARMÁCIA CENTRAL - AZAMBUJA
263 418 743

FARMÁCIA DIAS DA SILVA - AZAMBUJA
263 400 350

FARMÁCIA MIRANDA - AVEIRAS DE CIMA
263 475 124

FARMÁCIA NOVA - AVEIRAS DE CIMA
263 475 103

FARMÁCIA FERREIRA E CAMILO - MANIQUE DO INTENDENTE
263 485 359

PRAÇA DE TÁXIS DE AZAMBUJA
263 402 661

RODOVIÁRIA DO TEJO - AZAMBUJA
263 418 935

RODOVIÁRIA DO TEJO - ALCOENTRE
263 486 126

CP - COMBOIOS DE PORTUGAL
808 208 208
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