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RESUMO 

Pretende-se dar a conhecer a atualidade progressiva dos projetos que têm sido 

desenvolvidos no âmbito das ações identificadas na Estratégia Municipal para as 

Alterações Climáticas, município de Azambuja, 2018, ao contribuir de uma forma ativa 

para a sua mitigação/adaptação das mesmas, no concelho. Alinhado com este propósito, 

a apresentação de novas ações, acompanhadas de planos estratégicos, de médio e longo 

prazo, como resposta à situação pandémica vivenciada, atuando proativamente no 

caminho futuro, com apostas diferenciadoras, relativamente às de outros municípios. 

Destaques para o Estudo de Base para o desenvolvimento do Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica de Azambuja para 2050, compromissos com os objetivos da Agenda 2030, 

para o Desenvolvimento Sustentável com grandes enfoques na área da Educação 

Ambiental, Sensibilização, Pessoas e várias participações em contextos de divulgação, 

não só a nível municipal, mas através dos seus parceiros, stakeholders, sublinhando o 

papel desempenhado para o sucesso dos mesmos.  
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1. Enquadramento 
 

No seguimento do reporte, do Relatório de Acompanhamento da EMAAC de 

Azambuja (abril 2020), pretende-se com este novo documento, facultar uma atualização 

do anterior, ao seguir as mesmas metodologias, das medidas que foram apresentadas 

previamente, aos planos evidenciados, por meio de suporte adequado e fundamentos 

esclarecedores, sempre que os mesmos se justifiquem. 

Sendo o documento EMAAC (Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas, 2018) um instrumento dinâmico, em que através dos seus Relatórios de 

Acompanhamento, surge a oportunidade de relatar e demonstrar os investimentos 

realizados, os projetos planeados e os que se encontram em fase de estudo, para o 

concelho. Adicionalmente, introduzimos novos projetos que se enquadram nas 

temáticas dos Planos de Ação, identificados nos trabalhos anteriores, ao contribuírem 

positivamente para o desafio das Alterações Climáticas, como forma de adaptação 

/mitigação, das mesmas. 

De referir que a equipa dos Representantes do Município de Azambuja, divulgada 

anteriormente, mantém-se, sendo constituída por: 

 Luís de Sousa (Presidente da Câmara); 

 Silvino Lúcio (Vice-Presidente); 

 Paulo Natário (Urbanismo); 

 Sandra Costa (SIG); 

 Nuno Fonseca (Proteção Civil); 

 José Pedro Fragoeiro (Ambiente). 

 

2. Desenvolvimentos Atuais 
 

2.1 Pandemia COVID-19 

 

A situação pandémica que vivemos atualmente está a mostrar-nos o quão decisiva pode 

ser a mudança de comportamentos e estilos de vida, para nos adaptarmos a esta “nova 

realidade”. As alterações climáticas exigem também uma grande transformação e cada 

um de nós irá ter um papel decisivo de adaptá-la à sua realidade, ao dar o seu contributo, 

para que seja possível acompanhar essa transformação. 

 Ao desenharmos as novas soluções para o concelho, baseadas na experiência ímpar 

vivida no período de março a julho, de forma intensa, continuámos a progredir com o 

investimento no teletrabalho, o qual continua a fazer parte do dia a dia do município, 

solução esta adotada para o futuro, desde que devidamente enquadrada aos serviços em 

que se justifique essa adequabilidade e exequibilidade. 
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A aposta nas plataformas digitais, para delinear futuros acompanhados de planos 

estratégicos a serem elaborados, não como apostas presentes para colmatar lacunas 

urgentes, como o business as usual, mas com projeções futuras, reforçadas, alicerçadas 

em planeamentos a médio e longo prazo, com o objetivo de preparar e distinguir o 

município, ao apostar na Diferenciação, ao agirmos e anteciparmo-nos de acordo com as 

tendências e preocupações atuais, que nos permitirão obter resultados impactantes no 

futuro. 

A revista Smart Cities, endereçou convite ao Presidente Luís de Sousa, para contribuir 

com um pequeno texto, acerca da experiência vivida pelo município, no grande desafio 

de resposta à COVID-19. Texto infra (edição nº 28, julho, agosto, setembro, 2020).  

 

 

 

 

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4141-azambuja-presente-na-revista-

smart-cities-28-inovacao-vs-covid-19/ 
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2.2 Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 
 

Perante este contexto, referido no ponto 2.1, o município entendeu que seria a altura certa 

para Azambuja se posicionar na linha da frente ao abraçar o desafio de avançar para o 

Estudo de Base para o Desenvolvimento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 

da Azambuja para 2050, ao tomar esta decisão em julho de 2020, cujo projeto teve início 

no final de setembro, tendo a clara consciência dos impactes que as Alterações 

Climáticas têm tido no nosso município, desde períodos de secas extremas e 

agravamento de incêndios, bem como chuvas intensas afetando a agricultura, com 

exemplos na cultura do tomate de indústria, importante para a região, saúde da população 

em especial mais envelhecida, destruição de habitats e bens materiais. 

Pretendemos ser um dos primeiros municípios a obter um Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica, que nos permita identificar ações e projetos concretos a serem desenvolvidos, 

em setores determinantes como o da Energia, Mobilidade, Resíduos e Águas Residuais, 

Agricultura Floresta e outros usos do solo, fortalecendo o município ao nível da 

sustentabilidade e competitividade. 

Existe um compromisso nacional para se atingir a neutralidade carbónica em 2050 e 

todos teremos de dar o nosso contributo, para alcançar esse objetivo, no qual acreditamos 

que irá fazer a diferença. Foi por isso que Azambuja decidiu avançar com este desafio 

ao querer dar o exemplo. 

Esta abordagem para o Estudo de Base para o Desenvolvimento do Roteiro Municipal de 

Neutralidade Carbónica é constituída por três etapas: 

 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 carbónica; 

 Etapa 2 – Avaliar Opções: identificação e realização de uma avaliação das opções 

de descarbonização necessárias para se atingir a neutralidade carbónica a nível 

municipal; 

 Etapa 3 – Estabelecer Mecanismos de Suporte: estabelecimento de um sistema 

de monitorização e de um plano de financiamento para implementar as opções 

Encontra-se a decorrer a Etapa 1, com o consórcio vencedor, a GET2C, que tem como 

propósito o de analisar a situação atual ao calcular as emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE) do município, abrangendo os seguintes setores Energia, Mobilidade, 

Resíduos e Águas Residuais, Agricultura, Floresta e outros usos do solo. Quantificar o 

potencial desvio para atingirmos a neutralidade carbónica, para possibilitar a 

identificação de projetos e ações concretas, para cada um dos setores mencionados 

anteriormente. 

Prevê-se que a Etapa 1 esteja terminada em dezembro 2020, com a apresentação do 

relatório final ao executivo da câmara, bem como, aos stakeholders e empresas com 

representação no município. 



 

4 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

Será dado como concluído o roteiro, após a concretização das Etapas 2 e 3, idealmente 

em julho de 2021. Após esta conclusão, terá de ser traçado o melhor caminho, pensado e 

integrado em estratégias exequíveis, para que todos possamos usufruir deste trabalho, no 

sentido de contribuir para o objetivo das metas nacionais ao nível da reciclagem, 

apostas na compostagem doméstica, ter o foco nos Verdes e Biorresíduos, entre outros, 

porque a tendência futura será o de caminharmos para uma Economia Circular como 

Desafio para o município de Azambuja. 

Informações adicionais, em consulta no link: 

 https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4485-municipio-ja-trabalha-com-vista-

a-neutralidade-carbonica-de-azambuja-para-2050 incluindo a Comunicação Social, referente 

ao projeto, assinada pelo Presidente da Câmara, Luís de Sousa. 

Com notoriedade, surgiu a oportunidade de o município de Azambuja ser referenciado 

em evento internacional, no Planetiers World Gathering (PWG), no passado mês de 

outubro, que decorreu no Altice Arena, em Lisboa. 

Figura 1. Agenda Planetiers World Gathering   (http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/planetiers- 

world-gathering.aspx) 

O PWG é o maior evento mundial para inovação sustentável, conectando as startups de 

impacto social e ambiental mais inovadoras, comunidades e cidades, soluções 

sustentáveis do dia-a-dia e os mais inspiradores agentes de mudança do mundo. 

Azambuja foi indicada na intervenção de Luís Costa – da Get2C – a par de Cascais, 

Salamanca e Valladolid, como uma autarquia na linha da frente das preocupações 

ambientais e de sustentabilidade. 

A intervenção pode ser visualizada no link infra: 

https://www.youtube.com/watch?v=BP89HRZCKIc&feature=youtu.be/ 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4485-municipio-ja-trabalha-com-vista-a-neutralidade-carbonica-de-azambuja-para-2050
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4485-municipio-ja-trabalha-com-vista-a-neutralidade-carbonica-de-azambuja-para-2050
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/planetiers-%20world-gathering.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Agenda/Paginas/planetiers-%20world-gathering.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=BP89HRZCKIc&feature=youtu.be/
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2.3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -  Agenda 2030  

 

Segundo o Relatório Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 a “incorporação 

da Agenda 2030, nas estratégias, planos e políticas nacionais articula-se por áreas 

temáticas, identificadas enquanto 5P” (figura 2.). 

 

Figura 2. Os 5 P's Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Relatório nacional sobre a implementação da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável em Portugal) 

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14966Portugal (Portuguese)2.pdf) 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) adotados 

em 2015, apresentam 169 objetivos ambiciosos, ao exigir o envolvimento de todos. 

Voltamos de novo a destacar esta agenda, no seguimento do último Relatório de abril 

2020, onde foi enquadrado no ponto 5.2.19 Ação de Sensibilização (NE1.13) na p. 71, 

com enfoque no ODS 15 – Proteger a Vida Terrestre, mais propriamente o ponto 15.8 

“Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o 

impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar 

ou erradicar as espécies prioritárias”. 

O município continua a ter presente os objetivos da Agenda 2030 e por isso, tem 

contribuído para o seu alcance, através de ações enquadradas em cada um deles, e quando 

se fala em Pessoas, é muito assertivo ao evidenciar “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. 
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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, 

ter 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, referimos apoios a famílias necessitadas, apoios através de bolsas a estudantes, 

apoios a instituições sociais, IPSS. Apostas contínuas na Inovação, nos Investimentos 

desenhados, a médio e longo prazo, para que o concelho beneficie das tomadas de decisão.  

A Sensibilização tem sido extremamente importante, dispomos atualmente de fortes 

meios de comunicação, como nossos aliados (TV, facebook, Twitter, etc) tendo as escolas 

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 Ambiental. Os 

jovens deverão ter um papel ativo na sociedade, na passagem da mensagem aos pais e 

avós. 

O município de Azambuja marcou presença no evento Greenfest 2020, participando no 

painel da conferência dedicada ao tema “Smart Cities: Soluções Low-tech para a 

descarbonização”, no passado dia 20 de novembro. 

 

                              Figura 3. Cartaz Greenfest A GET2C à Conversa com ..... 
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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 primeira linha por um ambiente melhor, 

nomeadamente, partilhando a sua experiência e opiniões, rumo a uma descarbonização. 

O Vice-Presidente, Silvino Lúcio, responsável pelos pelouros da área do Ambiente, 

foi o representante da Câmara Municipal de Azambuja neste momento de debate 

promovido pela empresa Get2C, especializada em questões ligadas à energia e às 

alterações climáticas. Para o painel de conversa foram, igualmente, convidados Joana 

Balsemão e Miguel Salvado, respetivamente vereadores dos municípios de Cascais e de 

Almada, bem como, Luísa Ferreira Nunes, professora e ilustradora da natureza, e Susana 

Carvalho, da agência Earthwatchers. O debate foi moderado por Pedro Barata, da Get2C. 

 

 

Figura 4. Greenfest - Painel com os intervenientes - Destaque Vice-Presidente Silvino Lúcio – Azambuja 

(https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4560-municipio-participou-no-evento-greenfest-2020-em-

conferencia-sobre-descarbonizacao) 

O Vice-Presidente, Silvino Lúcio, 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 Alterações Climáticas, 

mais uma intervenção promovida pelo município de Azambuja e cofinanciada pelo 

Fundo Ambiental, com os objetivos de reabilitar o traçado ribeirinho e fomentar a 

criação de refúgios e corredores ecológicos para espécies vulneráveis. 
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Este projeto, foi abordado através de uma descrição pormenorizada, no Relatório de 

Acompanhamento EMAAC, (abril 2020) nas Ações de Requalificação das Linhas de 

Água (V1.3; V1.12) (p.14-16), e também na Ação de Sensibilização (NE1.13) (p.73-74). 

No presente Relatório, (dezembro 2020) ir-se-á de novo referenciar este projeto nos 

mesmos Planos de Ação mencionados anteriormente, com o propósito de seguir a sua 

evolução. 

3. Planos de Ação 
 

Os Planos de Ação identificados no documento EMAAC de Azambuja, (2018) 

considerados como um guia, ao desenvolvimento e estudo para possíveis projetos a serem 

realizados de acordo com o âmbito proposto, aliados ao espaço temporal para a sua 

concretização. Torna-se por isso, a alavanca para fortalecer o enquadramento de projetos 

e estudos a serem desenvolvidos, no enquadramento do âmbito de cada um desses Planos 

de Ação, identificados pelas equipas participantes. Contudo, com o aprofundamento dos 

estudos, alguns deles podem não surtir o efeito inicialmente previsto dentro da adaptação 

às Alterações Climáticas, quer em termos de viabilidade económica e ambiental, ou até 

mesmo, por não fazerem sentido. 

O que não invalida, que se criem novas soluções para outros projetos, completamente 

diferentes que não se encontravam previstos no documento original da EMAAC (2018), 

permitindo um enquadramento no âmbito proposto e por essa via, estamos a contemplar 

novos rearranjos, de outros modelos de projetos, como uma forma de atualização dos 

Planos de Ação que se querem dinâmicos, contribuindo de uma forma sustentável, para o 

fim em vista. 

Consideramos por isso, este documento como uma ferramenta de trabalho, de elevado 

contributo a ser utilizada pelos municípios, como forma orientadora aos trabalhos que 

acrescentem valor, ao cumprimento das metas estabelecidas, o que efetivamente resultará 

num benefício para toda a comunidade.  

Como referenciado no ponto anterior, o município continuou a apostar nas ações 

descritas, seguindo os seus planos de uma forma abrangente, tendo sempre como foco 

quais os que se manteriam, ou quais os considerados prioritários, de acordo com os 

espaços temporais estabelecidos, cujo fator determinante, a atualidade pandémica, veio 

alterar algumas decisões, em detrimento de outras, na capacidade de resposta. 

É apresentada a tabela 1, (p.9-10) atualizada à data de 9 de dezembro 2020. 
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Tabela 1. Resumo das Ações de adaptação/mitigação de âmbito municipal e intermunicipal (adaptado da EMAAC 

Azambuja, 2018) 

Código 

Ação 
Nome Âmbito 

Entidade 

responsável 
Prazo 

Valor 

global (€) 

Estado de 

Implementação 

V1.3 
Requalificação de 

Linhas de água 
Municipal CMA + APA Médio 3 706 600 Em curso 

V1.12 
Requalificação de 

Linhas de água 

Regional/ 

Intermunicipal 

Proprietários 

Privados 
Médio 54 000 000 Em curso 

V2.5 
Arborização de 

eixos urbanos 
Municipal CMA Médio 506 650 Concluída 

V2.6 
Novos Espaços 

Verdes 
Municipal CMA Médio 5 445 250 Em curso  

V4.7 
Manutenção da 

Mata Nacional 
Regional ICNF   Curto 368 000 Em curso 

C1.3 

Sistema de 

armazenamento de 

água de piscinas 

Municipal CMA Médio 315 000 
Em estudo e 

avaliação 

C1.16 
Açude na Vala Real 

de Azambuja 
Municipal 

Associação de 

Proprietários do 

Campo da 

Azambuja e 

Valada 

Médio 5 375 000 Em curso 

C2.1 

Expansão do 

CICLOPE - Rede de 

Vigilância aos 

Incêndios 

Intermunicipal CIMLT Curto 186 400 Em curso 

C3.3 
Melhoramento da 

Rede de Drenagem 
Municipal CMA Médio 

2% do valor 

da obra 

120€/m de 

rede 

Em curso 

C4.1 

Reabilitação 

Estrutural de 

Diques 

Municipal CMA Médio 1 100 000 Em avaliação 

C6.3 
Eficiência Hídrica 

em Espaços Verdes 
Municipal CMA Curto 28 000 Em estudo 

C6.11 

Equipamento para 

Postos de Vigia e 

Ações de Campo 

Regional GNR Médio 39 750 GNR 

C6.13 

Drone para 

monitorização da 

natureza e floresta 

Regional ICNF Curto 8 500 Concluída 

C6.17 
Monitorização da 

qualidade do ar 

Regional / 

Intermunicipal 
CIMLT Curto 111 000 

Concluída e 

implementada 

C6.18 
Monitorização da 

qualidade da água 

Regional / 

Intermunicipal 
CIMLT Curto 198 000 Em avaliação 
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Código 

Ação 
Nome Âmbito 

Entidade 

responsável 
Prazo 

Valor 

global (€) 

Estado de 

Implementação 

C6.19 

Eficiência hídrica 

nos edifícios 

municipais 

Regional / 

Intermunicipal 
CIMLT Curto 70 000 

Em avaliação 

CIMLT 

NE1.1 

Ação de formação 

em Sistemas de 

Informação 

Geográfica 

Intermunicipal CIMLT Curto 3 000 

A aguardar 

agenda da 

formação 

NE1.2 
Ação de 

sensibilização 
Intermunicipal CIMLT Curto 220 000 Realizada 

NE1.5 
Ação de 

sensibilização 
Municipal CMA Curto 25 000 Realizada 

NE1.13 
Ação de 

sensibilização 
Regional ICNF Curto 25 000 Realizada 

NE2.1 

Relatório de 

Avaliação da 

necessidade de 

adaptação dos 

PMOT em vigor ao 

PIAAC-LT 

Regional CIMLT Curto 50 000 Em curso 

NE3.1 

Promoção de 

conhecimentos em 

Grupos de 

Trabalho 

Intermunicipal CIMLT Curto Sem custo - 

NE4.1 

Estudo para 

melhoria da gestão 

da água e 

promover a 

eficiência da sua 

utilização para 

regadio na Lezíria 

do Tejo 

Nacional / 

Regional 

Associação 

Agricultores do 

Ribatejo e 

Associação 

Beneficiários da 

Lezíria Grande de 

Vila Franca de 

Xira e Federação 

Nacional dos 

Regantes - 

FENAREG 

Médio 1 250 000 Em avaliação 

M1.3 

Eficiência 

energética em 

edifícios municipais 

Municipal CMA Médio 1 912 000 
Concluída  

99% 

M2.6 Veículos elétricos 
Regional / 

Intermunicipal 
CIMLT Curto 70 000 

Concluída 

A aguardar 

resultado da 

candidatura 
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3.1 Requalificação das Linhas de água (V1.3; V1.12) 
 

O enquadramento dos projetos para estas duas ações identificadas como V1.3 e V1.12, 

foram analisadas e interpretadas como uma Ação Única, dando continuidade ao 

desenvolvimento apresentado no Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, 

p.13-18). Estas requalificações das linhas de água, pretendem contribuir para a mitigação 

dos efeitos dos eventos climáticos com cheias e secas, ao nível da qualidade do meio 

aquático e da capacidade de escoamento cujas áreas a intervir encontram-se localizadas 

no troço da Vala Real, afluente da margem direita do Rio Tejo, integrando a Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras de Oeste (RH5). 

Os projetos que vamos apresentar, seguirão a mesma ordem sequencial, pretendendo dar 

cumprimento aos objetivos, ao contribuírem com o de: 

1) fomentar o aumento da biodiversidade ao criar a heterogeneidade de habitats; 

2) reduzir focos de infestações eliminando espécies com carácter infestante; 

3) constituir uma formação florística ribeirinha que evite fenómenos de erosão das 

margens e minimize a lixiviação para o meio aquático de nutrientes, pesticidas e 

outros poluentes provenientes das áreas adjacentes ao corredor ribeirinho (filtro 

biológico); 

4) reduzir a velocidade da corrente, diminuindo os efeitos negativos das cheias; 

5) eliminar descargas diretas de efluentes; 

6) melhorar a qualidade da água. 

Seguem-se, os projetos cofinanciados, quer pela União Europeia (EU), quer por outros 

tipos de financiamentos, preenchendo os objetivos, previstos: 

Projeto “Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Esteiro de 

Azambuja” 

Estado da Ação: em curso. 

Este projeto apresenta uma evolução, em relação ao anteriormente reportado, através da 

adjudicação da proposta apresentada, pelo concorrente Construções Pragosa - S.A., no 

valor de 1 872 000,00 €, acrescido de IVA, com um prazo de execução previsto, de 365 

dias. 

Recorde-se, que este projeto prevê criar um espaço público de lazer reabilitando a zona 

adjacente à estação ferroviária. Serão criadas áreas de estacionamento, uma ciclovia, 

zonas de piquenique e equipamentos para atividade física ao ar livre. Serão igualmente 

instaladas estruturas de acesso ao Esteiro para a prática de pesca desportiva, bem como, 

a colocação de uma rampa, de acesso aos equipamentos náuticos. A intervenção 

contempla, ainda, a construção de um bar com esplanada para fruição de toda a beleza 

daquele espaço natural. Esta informação, encontra-se disponibilizada no link: 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4116-executivo-municipal-aprovou-a-

criacao-de-uma-equipa-de-projeto-cidadania-inovacao-e-participacao 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4116-executivo-municipal-aprovou-a-criacao-de-uma-equipa-de-projeto-cidadania-inovacao-e-participacao
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4116-executivo-municipal-aprovou-a-criacao-de-uma-equipa-de-projeto-cidadania-inovacao-e-participacao
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A previsão de financiamento inicial, está apurada na tabela 2. 

Tabela 2. Projeto Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Esteiro de Azambuja (https://www.cm-

azambuja.pt/component/k2/item/3773-requalificacao-da-zona-ribeirinha-da-vala-do-esteiro-da-azambuja) 

 

Nome do Projeto 

 

Cofinanciamento (€) CMA (€) Valor Total (€) 

Requalificação da Zona 

Ribeirinha da Vala do 

Esteiro de Azambuja 

643 370,00 548 644,26 1 192 014,26 

 

Na tabela 3., após adjudicação da proposta para a realização da empreitada, esta 

candidatura irá ser objeto de reprogramação, relativamente ao valor do projeto inicial. 

Tabela 3. Valores adjudicados ao Projeto Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Esteiro de Azambuja 

(https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4116-executivo-municipal-aprovou-a-criacao-de-uma-

equipa-de-projeto-cidadania-inovacao-e-participacao) 

 

Requalificação da Zona 

Ribeirinha da Vala do 

Esteiro de Azambuja 

 

Valor da Adjudicação* (€) 

Projeto 79 704,00 

Empreitada 1 984 320,00  

*valores apresentados com IVA 

 

Projeto “Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Alterações 

Climáticas” 

Estado da Ação: em curso. 

No trabalho de abril 2020, já tinha sido dado o destaque e respetivo suporte teórico, para 

a grande mais valia, pretendida com a aprovação deste projeto para o município de 

Azambuja, após candidatura submetida ao Fundo Ambiental. 

De referir, que a concretização desta “Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras 

às Alterações Climáticas” irá tornar toda a área envolvente à intervenção mais resiliente 

e preparada para os riscos associados a fenómenos de cheias e de inundações, bem como 

recuperará o corredor ribeirinho ao longo da linha de água, fomentando a criação de 

refúgios e corredores ecológicos para espécies vulneráveis. Com este projeto, Azambuja 

terá, também, o primeiro Laboratório de Rio funcional na zona sul do país. 

Neste propósito, o município de Azambuja, promoveu uma sessão de apresentação do 

projeto no dia 6 de outubro de 2020, no espaço do futuro Parque Biológico e 

Ambiental de Azambuja, nos antigos viveiros do ICNF, em Aveiras de Baixo. 
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A sessão de apresentação, contou com a presença do Presidente e Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Azambuja, bem como, de dirigentes e técnicos da empresa 
Engenho e Rio, ERIO, responsável pela elaboração do projeto e especializada em 

reabilitação fluvial com recurso a “Engenharia Natural” e a empresa Floponor, ligada às 

áreas do ambiente e da floresta, tendo a seu cargo, a execução da empreitada. 

  

 

A adicionar ao currículo desta obra, destacamos a equipa técnica do município, Eng.º 

Nelson Santos, Eng.ª Diana Loureiro e Eng.º Pedro Fragoeiro, demonstrando um forte 

compromisso dinamizador, nestas temáticas, na área do Ambiente, os quais integram o 

Departamento de Infraestruturas, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos 

(DIOMASU). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sessão de Apresentação do Projeto Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Alterações 

Climáticas - município de Azambuja, equipa municipal e parceiros (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4355-municipio-de-azambuja-apresentou-projeto-de-adaptacao-do-ribeiro-

de-aveiras-as-alteracoes-climaticas) 
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Figura 6. Sessão de apresentação do Projeto, Presidente Luís de Sousa, Vice Presidente Silvino Lúcio, Dr Pedro 

Teiga - ERIO (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4355-municipio-de-azambuja-apresentou-

projeto-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas) 

 

Esta intervenção, já iniciada, após aprovação da candidatura pelo Fundo Ambiental 

enquadrada no objetivo “Adaptar o território às alterações climáticas – concretizar o 

P3AC”, cujo resumo do financiamento, está na tabela 4. 

 

Tabela 4. Projeto Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Alterações Climáticas, Fundo Ambiental 

(https://www.cm-azambuja.pt/autarquia/projetos-cofinanciados/outros-financiamentos) 

 

Nome do Projeto 

 

Cofinanciamento (€) CMA (€) Valor Total (€) 

Valorização e Adaptação do 

Ribeiro de Aveiras às 

Alterações Climáticas – 

Município de Azambuja 

 

 

170 000,00 

 

 

30 000,00 

 

 

200 000,00 

 

 

 

O decurso dos trabalhos de limpeza do Ribeiro de Aveiras, da responsabilidade do 

município de Azambuja, pode ser visualizado, nas fig.7-8 (p.15). 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4355-municipio-de-azambuja-

apresentou-projeto-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas) 

 



 

15 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

      

 

Figura 8. Limpeza da área do Ribeiro de Aveiras (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-

comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas/ 

 

As iniciativas contempladas para este projeto, ao nível das Ações de Sensibilização, irão 

ser apresentadas detalhadamente, no ponto 3.19, (NE1.13), no atual relatório. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Trabalhos de Limpeza da área a ser intervencionada (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-

alteracoes-climaticas/) 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4452-ja-comecaram-os-trabalhos-de-adaptacao-do-ribeiro-de-aveiras-as-alteracoes-climaticas/
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A importância deste projeto foi destacada na revista Smart Cities, (edição nº 27, de abril, 

maio, junho, 2020) (fig. 9), em que o município, prestou a sua colaboração, com o devido 

suporte (fig.10-11) (p.17-18).  

 

 

 

Figura 9. Capa da Revista Smart Cities, edição nº 27, abril, maio, junho, 2020 

(https://www.cmazambuja.pt/images/pdfs/Not%C3%ADcias/2020/Ribeiro_Aveiras_azambuja_revista_Smart_Cities_

abril2020.pdf?_t=1595591787/) 
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Figura 10. Azambuja: Intervenção no Ribeiro de Aveiras vai criar um LABRIOS (Revista Smart Cities, edição de 

abril, maio, junho, 2020, p.42) 
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Figura 11. Azambuja: Intervenção no Ribeiro de Aveiras vai criar um LABRIOS (Revista Smart Cities, edição de 

abril, maio, junho, 2020, p.43) 
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“Projeto de Limpeza e Valorização da Vala Real junto ao Palácio da Rainha 

- Azambuja” 

Estado da Ação: em curso. 

A autarquia deliberou favoravelmente a ratificação ao protocolo de colaboração com a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para a realização/execução de “Projeto de 

Limpeza e Valorização da Vala Real junto ao Palácio da Rainha - Azambuja”. 

Refira-se que a intervenção está há muito identificada como necessária e prioritária, não 

só a nível ambiental, mas também pela importância social e cultural que o local representa 

para o município de Azambuja, notícia disponibilizada no link: https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4116-executivo-municipal-aprovou-a-criacao-de-uma-

equipa-de-projeto-cidadania-inovacao-e-participacao). 

A proposta de intervenção já foi assinalada no Relatório de Acompanhamento da 

EMAAC (abril 2020, p.16), no entanto, nunca será demais relembrar a importância dos 

seguintes aspetos: 

 valorização paisagística; 

 biodiversidade do meio hídrico; 

 intervenções de reabilitação de leitos e margens de linhas de água; 

 recursos a técnicas de engenharia natural. 

Atualmente, encontra-se em fase de lançamento, os procedimentos para o projeto e 

execução da obra, respetivamente.  

Está previsto para o mês de maio o arranque dos trabalhos e a sua conclusão, em outubro 

de 2021. 

 

Projeto “Paúl Natura – Conhecer para Proteger” 

 

Estado da Ação: concluída. 

Decorreu no passado dia 30 de outubro, a apresentação do projeto “Paúl Natura – 

Conhecer para Proteger”. Esta sessão deu a conhecer os objetivos do projeto, assim 

como das iniciativas planeadas para os próximos meses no âmbito da Educação 

Ambiental. Este projeto privilegia ações que contemplam a promoção do património 

natural – bio e geodiversidade, e do papel dos serviços prestados pelos ecossistemas, 

abarcando iniciativas de formação e capacitação, de sensibilização ambiental e de 

participação ativa da comunidade. 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-

paul-natura-conhecer-para-proteger 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger
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Figura 12. Vista Panorâmica do Paúl, Manique do Intendente (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger) 

 

Todas as iniciativas integrantes neste projeto, estão apresentadas, nas Ações de 

Sensibilização (NE1.5) no ponto 3.18, deste relatório. 

A equipa responsável pela apresentação foi composta pela coordenadora do projeto, 

Professora Anabela Cruces; pela diretora da Faculdade de Engenharia da Universidade 

Lusófona, Professora Cristina Guerra; pela diretora do Agrupamento de Escolas do Alto 

de Azambuja, professora Sílvia da Purificação; pelo presidente da União de Freguesias 

de Manique do Intendente, V. Nova de S. Pedro e Maçussa, José Avelino; e pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa, Vice-Presidente, Silvino 

Lúcio e Vereadores, Sílvia Vitor, Rui Corça, David Mendes. 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger
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Figura 13. Apresentação do Projeto após aprovação da candidatura Paul Natura - Conhecer para Proteger 

(https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-

para-proteger) 

 

 

Figura 14. Apresentação do Projeto Paúl Natura – Conhecer para Proteger (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4458-azambuja-apresentou-o-projeto-paul-natura-conhecer-para-

proteger) 
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O projeto “Paúl Natura – Conhecer para proteger” viu, recentemente, a sua 

candidatura ao Fundo Ambiental, ser aprovada. Com um investimento total previsto de 

cerca de 68 000,00 euros, o programa será cofinanciado pelo Fundo Ambiental em 

70%. A dar corpo a esta candidatura, ligada à Educação Ambiental, o município de 

Azambuja integra um consórcio em parceria com mais três entidades: a União de 

Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, o 

Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja e a COFAC – Cooperativa de Formação 

e Animação Cultural. As iniciativas propostas nesta candidatura, e de acordo com as 

estratégias da ENEA 2020 (Estratégia Nacional de Educação Ambiental), consistem em 

auscultar a população, a comunidade escolar, os empresários, os agentes de comunicação 

social e os técnicos da administração local sobre o reconhecimento que têm dos valores 

naturais (Bio e Geodiversidade) e da sua importância para a gestão participada do 

território. O projeto terá como fio condutor a criação da futura “Reserva Natural Local 

do Paúl de Manique”, envolvendo a comunidade nessa tomada de decisão e em processo 

de apropriação dos valores da causa. 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4134-paul-natura-um-local-a-conhecer 

 

 

Figura 15. Panorâmica Paúl de Manique (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4134-paul-natura-

um-local-a-conhecer) 
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O Paúl de Manique do Intendente, localizado no Concelho de Azambuja, é uma área 

com cerca de 97 000 m2, constituindo um riquíssimo património natural, de grande 

importância em termos de biodiversidade, nomeadamente em avifauna, já reconhecida a 

nível nacional. É um ecossistema com história e cerca de 18 ha 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 lontra, a cegonha-preta 

e o junco. 

Relembramos que a autarquia, sempre teve como ponto de interesse, apostar na 

valorização e promoção deste espaço, tendo recentemente avançado com a colocação de 

uma infraestrutura de observação da fauna e da flora do Paúl, com o objetivo de estimular 

o conhecimento, a proteção e a preservação deste ecossistema único, tão rico para o 

concelho de Azambuja, extendendo-se a toda a região. Esta infra estrutura já foi 

apresentada em detalhe, no Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p. 

72). 

Sugerimos a consulta do link para informações adicionais, sobre o Paúl Natura, a sua 

história, as suas espécies e projetos em http://paulnatura.pt/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://paulnatura.pt/
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Figura 16. Requalificação de linhas de água (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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Figura 17. Requalificação de linhas de água (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.2 Arborização de Eixos Urbanos (V2.5) 
 

Esta ação já estava concluída e reportada (abril 2020). Considera-se a sua manutenção e 

acompanhamento, como destaque. 

 

Figura 18. Arborização de eixos urbanos (EMACC de Azambuja, 2018) 
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3.3 Novos Espaços Verdes (V2.6) 
 

De acordo com a ficha para esta ação, citamos o anteriormente reportado no Relatório de 

abril 2020, com as duas áreas identificadas para a concretização de futuros espaços 

verdes, com a plantação de árvores autóctones, com o propósito de criar um ambiente 

alinhado com os objetivos especificados na respetiva ficha, o qual se apresentava em 

estudo. 

O Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.21-22), refere o seguinte 

sobre os espaços verdes: 

 Futuro Jardim Urbano de Azambuja – a fotografia que identifica este espaço na 

ficha referente à Ação V2.6, remonta a alguns anos, anterior ao período da 

elaboração da EMAAC, pelo que este espaço, não sendo pertença da CMA e 

através de um acordo entre as partes, foi melhorado. Sendo atualmente utilizado 

para a realização do mercado mensal em Azambuja e feira anual em maio.  

Não está previsto durante o corrente ano, a adaptação do espaço a Jardim 

Urbano. 

 

 Jardim Urbano de Aveiras de Cima – para a adaptação deste espaço, atendendo 

às características propostas, já existe projeto finalizado e adjudicação da obra, 

estando o início dos trabalhos agendadas para julho/agosto, do corrente ano. 

Presentemente, sublinhamos a evolução deste estudo, denominado anteriormente de 

Jardim Urbano de Aveiras de Cima e atualmente “Parque da Milhariça em Aveiras de 

Cima”. 

Estado da Ação: em curso. 

A intervenção consistirá na criação de uma área de recreio e lazer num terreno com cerca 

de 12 000 m2, na margem direita da Ribeira da Milhariça. O local é contíguo ao espaço 

urbano da vila de Aveiras de Cima, e funcionará como equipamento de reforço da 

qualidade de vida e elemento agregador das várias gerações da população local. 

O município de Azambuja estava empenhado, desde longa data, na concretização deste 

projeto, indo ao encontro de uma legítima aspiração, dos habitantes de Aveiras de Cima. 

Trata-se de um investimento municipal no valor de 944 000 €. O contrato prevê o prazo 

de execução de um ano, cujo arranque dos trabalhos foi iniciado no passado mês de 

outubro.  

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-em-outubro-a-obra-

do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-em-outubro-a-obra-do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-em-outubro-a-obra-do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima
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Figura 19. Vista geral Parque da Milhariça (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-

arrancar-em-outubro-a-obra-do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima) 

 

O núcleo central deste parque será o de um campo de jogos polidesportivo descoberto. 

Em redor do campo, edificar-se-á um edifício de apoio, integrando um snack-bar, 

balneários de serviço ao campo e instalações sanitárias públicas. O referido edifício 

disponibilizará um espaço com esplanada, com visibilidade para duas áreas de 

equipamentos infantis. Uma vocacionada para a faixa etária dos 6 aos 10 anos e a outra 

com equipamentos destinados a crianças entre os 2 e os 6 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-em-outubro-a-obra-

do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-em-outubro-a-obra-do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-em-outubro-a-obra-do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima
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Figura 20. Planta Parque da Milhariça (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4327-vai-arrancar-

em-outubro-a-obra-do-parque-da-milharica-em-aveiras-de-cima) 

 

Adicionalmente, o projeto contemplará, áreas de estacionamento, um circuito de 

manutenção envolvendo toda a intervenção, bem como, zonas arborizadas e 

ajardinadas. A obra incluirá a construção de um passadiço sobre a Ribeira da 

Milhariça, valorizando este recurso natural ribeirinho, com o objetivo de ampliar os 

acessos ao parque, promovendo a sua plena integração no contexto urbano da vila de 

Aveiras de Cima. 

 

Figura 21. Movimentações no terreno, obras em curso (@diomcma) 
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Destaque para Projetos Atuais em Curso enquadrados no mesmo 

Âmbito 

 

Complementamos esta Ação com a apresentação de novos projetos com o mesmo 

propósito, resumidos na tabela 5. 

 

Tabela 5. Resumo de Projetos - Investimento Municipal 

Designação do Projeto Objetivo 

Investimento 

Municipal 

aproximado(€) 

S/IVA 

Requalificação do Jardim de 

S. Sebastião em Azambuja 

 

Requalificação global respeitando e 

valorizando as qualidades 

arquitetónicas do conceito original – 

“Estado Novo”. 

 

149 000 

Parque Infantil e de Lazer 

em Virtudes – Aveiras de 

Baixo 

 

Construção de um parque infantil e 

de lazer atribuindo-lhe um 

enquadramento numa área verde. 

 

95 000 

Arranjos paisagísticos na 

Urbanização da Socasa em 

Vila Nova da Rainha 

 

Reabilitação da zona ajardinada.  

Colocação de sistema de rega gota-a-

gota, plantações diversas, 

Revestimento com tela preventiva de 

espécies invasivas. 

 

52 000 

Figura 22. Placa identificativa do espaço considerado, movimentações no terreno (@diomcma) 
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Projeto “Requalificação do Jardim de S. Sebastião em Azambuja” 

 

Estado da Ação: em curso. 

 

Figura 23. Maquete de Requalificação do Jardim S. Sebastião, Azambuja (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/) 
 

O município de Azambuja está a desenvolver o processo, ao pretender dar uma nova vida 

ao Jardim de S. Sebastião. Este equipamento urbano, localiza-se junto 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 respeitar 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, igualmente, a 

instalação de novos equipamentos de recreio para crianças, de aparelhos de fitness e de 

diverso mobiliário urbano. Na intervenção, serão também requalificados os muros, as 

guardas existentes e toda a iluminação pública do espaço. 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-

jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/ 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/


 

32 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

Figura 24. Maquete apresentação geral da Requalificação do Jardim de S. Sebastião, Azambuja (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4525-municipio-vai-requalificar-o-jardim-de-s-sebastiao-em-azambuja/) 

 

O município de Azambuja lançou o concurso para a obra com um valor base de 

aproximadamente 149 000 € (+IVA), estando a decorrer o prazo de apresentação de 

propostas para a realização da empreitada. 

 

Projeto “Parque Infantil e de Lazer em Virtudes (Aveiras de Baixo)” 

 

Estado da Ação: concluída. 

O espaço público urbano, na localidade de Virtudes, freguesia de Aveiras de Baixo, foi 

melhorado, com um projeto como elemento de qualidade, “Parque Infantil e de Lazer 

em Virtudes (Aveiras de Baixo)”. 

A concretização deste projeto incluiu o seguinte: 

 Construção de um parque infantil; 

 Duas pérgulas com mesas e bancos; 

 Uma pequena churrasqueira. 

Todo o espaço está enquadrado por uma área verde e de lazer, pretendendo-se que 

seja desfrutado pela população de todas as idades. 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3952-esta-concluido-o-novo-parque-

infantil-e-de-lazer-em-virtudes-aveiras-de-baixo 
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Figura 25. Parque infantil e de lazer, Virtudes (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3952-esta-

concluido-o-novo-parque-infantil-e-de-lazer-em-virtudes-aveiras-de-baixo) 

Importa realçar, que este equipamento social era desejado há muito, pela população local, 

e constituía uma promessa assumida, e agora cumprida, pela Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Parque infantil e de lazer, Virtudes 

(https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3952-esta-

concluido-o-novo-parque-infantil-e-de-lazer-em-

virtudes-aveiras-de-baixo) 

Figura 27. Parque infantil e de lazer, Virtudes 

(https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3952-esta-

concluido-o-novo-parque-infantil-e-de-lazer-em-virtudes-

aveiras-de-baixo) 
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Projeto “Arranjo paisagístico na Socasa em Vila Nova da Rainha” 

 

Estado da Ação: concluída. 

O município de Azambuja avançou com a realização do projeto “Arranjos paisagísticos 

na Urbanização da Socasa”, na freguesia de Vila Nova da Rainha. 

 

 

Figura 28. Maquete da obra, Vila Nova da Rainha (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4140-

municipio-iniciou-arranjo-paisagistico-na-socasa-em-vila-nova-da-rainha) 

 

Esta intervenção consistiu na reabilitação da zona ajardinada da 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, receberão o acabamento, com a colocação de brita, (fig. 31-32). 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4140-municipio-iniciou-arranjo-

paisagistico-na-socasa-em-vila-nova-da-rainha 
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Figura 29. Vista geral do arranjo paisagístico da obra em execução, Vila Nova da Rainha (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4140-municipio-iniciou-arranjo-paisagistico-na-socasa-em-vila-nova-da-

rainha) 

 

Figura 32. Aspeto geral de finalização da obra (@diomcma) 

Figura 30. Movimentação de terrenos, bra em curso 

(@diomcma) 
Figura 31. Colocação de brita, obra em curso 

(@diomcma) 
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Figura 33. Novos espaços verdes (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.4 Manutenção da Mata Florestal (V4.7) 
 

Estado da Ação: em curso. 

Segundo o Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.23) a urgência de 

um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios, ao avaliar-se esta necessidade como 

prioritária, avançou-se com uma abordagem ao mercado, para a recolha de propostas 

orçamentais. 

Após a consulta, avaliaram-se de acordo com as características apresentadas no suporte, 

quando a ação estava em estudo, estando previsto para o início de 2021, o agendamento 

de reuniões com as empresas auscultadas, com vista à discussão dos seguintes aspetos: 

 vantagens da marca selecionada; 

 adequabilidade ao fim proposto; 

 avaliação das propostas; 

 ponderação da necessidade de submissão de candidaturas a fundos de 

financiamentos, para esta concretização. 
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Figura 34. Manutenção da mata nacional (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.5 Sistema de Armazenamento de Água de Piscinas (C1.3) 
 

Como referido no Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.30), esta 

ação: 

Necessita de uma análise aprofundada, para avaliar a sua adequabilidade e eficácia, 

tendo sido sugerido como hipótese a considerar, garantir um aproveitamento da água 

das piscinas municipais de Azambuja, ao utilizá-la para rega da relva sintética do campo 

de futebol, do Estádio Municipal, através de uma conduta.  

Estado da Ação: estudo e avaliação. 

Pretende-se demonstrar a viabilidade da concretização da nova proposta, tendo em 

consideração, o seguinte: 

 estudos preliminares do projeto; 

 valores globais (€); 

 potenciais suportes financeiros. 

Esta ação poderá ser submetida a uma fonte de financiamento, se o município assim o 

entender, após analisar a documentação, que viabilizará ou não, o avanço da mesma. 
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Figura 35. Sistema de armazenamento de água de piscinas (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.6 Açude na Vala Real de Azambuja (C1.16) 
 

Esta ação tem tido o destaque necessário e o envolvimento das partes, para a prossecução 

dos trabalhos desencadeados e desenvolvidos, como apresentado no Relatório de 

Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.32-34). 

A atual situação pandémica, COVID-19, aliada ao período de confinamento vivido de 

março a maio, demonstraram a não ocorrência de grandes desenvolvimentos nesta ação. 

No entanto, nos meses de junho e julho, foram despoletadas de modo célere uma série de 

reuniões e reativaram-se temas já anteriormente abordados, mas que careciam de 

fundamentação. 

Apresentamos na tabela 6., como forma de breve contextualização e destaque, alguns dos 

temas discutidos em reuniões várias, ou através de trocas de emails, que ocorreram até 

final de julho 2020, que se impõem como peças relevantes para este projeto e para a sua 

continuidade. 

As entidades envolvidas na participação e discussão dos temas mencionados foram CMA 

(Câmara Municipal de Azambuja) a qual tem tido um papel bastante ativo, como forma 

de coordenação na recolha de informação e estabelecimento das pontes entre os restantes 

intervenientes, como a SOGEPOC, CMC (Câmara Municipal do Cartaxo) e DRAPLVT 

(Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo). 

Tabela 6. Resumo dos temas em curso, Relatório de Acompanhamento II, 9 de dezembro 2020 

TEMA RESPONSABILIDADE 

Constituição da Associação de Regantes SOGEPOC 

Definição do Perímetro de Rega SOGEPOC 

Área abrangida campos de Azambuja/ Valada (38 agricultores) ≈ 

4939 ha 

SOGEPOC 

Preenchimento de Declarações: Proprietários e Rendeiros 

abrangidos 

SOGEPOC 

Estabelecimento de Protocolo Constitucional DRAPLVT 

Documentação especifica ser preparada para cada um dos 38 

agricultores, elegível e completa. Importante para sustentar o estudo 

prévio do Projeto 

SOPEPOC 

Escolha do Consultor e Preparação de Procedimento 
DRAPLVT, municípios 

de Azambuja e Cartaxo 

Agendamento de reunião presencial na DRAPLVT – Santarém 

Participantes: CMA, CMC, SOGEPOC 

DRAPLVT (Eng.º Rui 

Hipólito) a aguardar data 

 

A última reunião presencial, decorreu na CMA a 30 de julho, onde ficou acordado como 

próximos passos, o agendamento presencial na sede da DRAPLVT, em Santarém, por 

sugestão do Diretor Regional Adjunto, Eng.º Rui Hipólito, em data a combinar, com o 

envolvimento de todas as partes, ao citar este Projeto não só como uma 

Sustentabilidade importante para a região, bem como, uma Obrigação. 
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Figura 36. Açude na Vala Real de Azambuja (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.7 Expansão do Ciclope – Rede de Vigilância aos Incêndios (C2.1) 
 

Resumo do Estado da Ação: em curso. 

Já tinha sido dado um enfoque especial, anteriormente, em abril 2020, suportado por 

documentação técnica, a qual já evidenciava o que se pretendia para o estudo e apoio ao 

processo de decisão como forma de enquadramento às necessidades do município e assim 

facilitar a consulta ao mercado, com vista à recolha de propostas para o fim em vista.  

Segundo o Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.35-41) é referido o 

seguinte: 

…. a equipa avaliou para a implementação de um sistema de vigilância para a deteção 

precoce de incêndios, como sendo uma ferramenta de elevada utilidade, sendo que, o 

novo paradigma do combate aos incêndios rurais, passa por uma intervenção inicial 

rápida e musculada, situação essa, assente numa deteção dos incêndios na sua fase 

inicial. 

A importância das propostas e discussão e avaliação das mesmas, teriam de reunir um 

conjunto de fatores, que foram destacados pela equipa, para que a sua adaptabilidade no 

terreno, transmitissem um retrato fidedigno do que se pretendia, assim como, o modelo a 

adquirir teria de garantir uma exequibilidade das mesmas face às condições existentes nos 

respetivos terrenos e ângulos de visão. 

Adicionalmente, a equipa reforçou a sua implementação, para a futura Central Municipal 

Operações de Socorro (CMOS) como uma peça fundamental na gestão da informação. 

A considerar no município de Azambuja, a existência de 3 zonas estratégicas: 

 Posto de Vigia do Moinho (Alcoentre): existência de corrente elétrica a ≈ 300 m 

e não existência de internet; 

 Moinho da Maçussa: existência de corrente elétrica a ≈ 100 m e não existência 

de internet; 

 Zona de maior cota a sul do município (sujeita a ponderação): não existência 

de corrente elétrica nas imediações (≈ 1000 m) nem de internet. 
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Figura 37. Torre de vigia, Alcoentre (Google Earth, acedido a 21 de julho, 2020) 

 

 

Figura 38. Torre de vigia, Azambuja (Google Earth, acedido a 21 de julho, 2020) 

 

 

Figura 39. Torre de vigia, Maçussa (Google Earth, acedido a 21 de julho, 2020) 
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Foram efetuadas medições através de Drone, nos locais previamente descritos, para 

avaliação dos seguintes aspetos: 

 raio de ação; 

 altura máxima possível de se atingir para cobertura das áreas; 

 resumo dos valores orçamentais das propostas recolhidas, após as avaliações 

efetuadas no terreno. 

Projeções Futuras: 

Agendamento de reuniões em 2021, para discussão dos seguintes pontos: 

 valores orçamentados nas diferentes propostas; 

 equipamentos propostos; 

 avaliação do abastecimento energético dos equipamentos a instalar, nos 

respetivos locais identificados nas referidas medições. Painéis solares ou rede 

elétrica; 

 consulta da legislação aplicável em vigor; 

 estudar novas alternativas com melhores acessos, como substituição dos pontos 

estratégicos considerados anteriormente, por forma a atingir as coberturas das 

medições o mais fiáveis possíveis, para o fim em vista. 
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Figura 40. Expansão do CICLOPE - rede de vigilância aos incêndios (EMAAC de Azambuja, 2018) 

 



 

47 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

3.8 Melhoramento da Rede de Drenagem (C3.3) 
 

O propósito será o da melhoria da rede de escoamento de águas na vila de Azambuja, 

tendo como espaço temporal, o médio prazo.  

O “Projeto de Requalificação e Reabilitação de Arruamentos na Rua Eng.º Moniz 

da Maia e na Rua Vitor Cordon”, cofinanciado pelo FEDER em 85%, integrado no 

PARU-Plano de Ação de Regeneração Urbana, enquadra-se no objetivo da ação, tendo o 

seu desenvolvimento teórico sido apresentado no Relatório de Acompanhamento da 

EMAAC (abril de 2020, p.42).  

 

Tabela 7. Projeto de Requalificação e Reabilitação na Rua Eng.º Moniz da Maia e Rua Vitor Cordon de Azambuja 

(https://www.cm-azambuja.pt/orcamento-participativo/item/3988-requalificacao-e-reabilitacao-de-arruamentos-na-

rua-eng-moniz-da-maia-e-na-rua-vitor-cordon-em-azambuja) 

Nome do Projeto Cofinanciamento (€) CMA (€) 

 

Valor Total (€) 

 

Requalificação e Reabilitação 

de Arruamentos na Rua Eng.º 

Moniz da Maia e na Rua Vitor 

Cordon de Azambuja 

 

542 836,43 95 794,66 638 631,09 

 

Estado da Ação: em curso. 

 projeto concluído; 

 concurso público a decorrer, para a execução da empreitada. 
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Figura 41. Melhoramento da rede de drenagem (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.9 Reabilitação Estrutural de Diques (C4.1) 
 

Estado da Ação: em avaliação com o objetivo de desenhar novas soluções, atendendo 

à possibilidade de enquadramento em projetos já em curso ou previstos, de realização 

futuras. 

 

Figura 42. Reabilitação estrutural de diques (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.10 Eficiência Hídrica em Espaços Verdes (C6.3) 
 

Estado da Ação: em estudo. 

Não existiram desenvolvimentos acerca desta ação, desde a apresentação do último 

Relatório (abril 2020, p.45) mantendo-se a mesma, em estudo. Reforçamos e destacamos 

a importância da existência de uma solução viável para que se possa substituir a água 

de rega para este espaço identificado na fig.43 (p.51), Jardim Urbano, que utiliza 

atualmente água potável, por outra solução economicamente viável e exequível. 

 

Projeções futuras para a Ação: 

Pretende-se agendar para o ano de 2021 o envolvimento e consulta a empresas 

especializadas em eficiências hídricas, com o objetivo de estudarem este espaço 

específico, para a apresentação de soluções que permitam proceder à alteração existente, 

num enquadramento sustentável.  

Após a apresentação dos estudos e recolhas orçamentais, o município ponderará, de 

acordo com as soluções apresentadas, a necessidade de recorrer a fundos de 

financiamento, ou, se para esta concretização, a mesma poderá ser incluída em 

orçamentos municipais. 
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Figura 43. Eficiência hídrica em espaços verdes (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.11 Equipamento para Postos de Vigia e Ações de Campo (C6.11) 
 

A equipa tomou a devida nota para esta ação descrita cuja responsabilidade dos postos de 

vigia que têm rede nacional, são da responsabilidade da GNR, como já evidenciado no 

Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.47). 

 

Figura 44. Equipamento para posto de vigia e ações de campo (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.12 Drone para Monitorização da Natureza e Floresta (C6.13) 
 

Estado da Ação: concluída. 

A equipa destacou a aquisição de um Drone para a Proteção Civil, como um 

equipamento relevante de apoio à decisão para matas, incêndios, etc. e após consulta ao 

mercado, no sentido de avaliar quais as marcas e modelos, que melhor se enquadrariam 

para o fim em vista, avançou com a sua aquisição na semana 23, de 7.06.2020 a 

12.06.2020. O investimento financeiro, foi municipal. 

Consulta do seguinte link para informações complementares: 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4054-municipio-reforca-meios-de-

prevencao-e-combate-a-incendios 
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Figura 45. Drone para monitorização da natureza e floresta (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.13 Monitorização da Qualidade do Ar (C6.17) 
 

Estado da Ação: concluída. 

Esta ação já se encontrava em curso, com destaque no espaço temporal como uma 

concretização a curto prazo.  

Atualmente, está concluída e implementada. O município de Azambuja instalou um 

serviço de monitorização da qualidade do ar, que percorrerá todas as freguesias do 

concelho, pelo período de três anos. 

A referida Rede de monitorização prevê controlar e medir os parâmetros de qualidade 

do ar, como o Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3) e 

Partículas em Suspensão (PM10). A estação meteorológica permitirá medir os seguintes 

parâmetros meteorológicos, como a temperatura, a pressão atmosférica, a humidade 

relativa, a precipitação, a direção e velocidade do vento e a radiação ultravioleta.  

Este serviço, contempla a alteração dos locais de monitorização de cada estação, 

semestralmente, totalizando dezoito locais de monitorização, ao fim dos 36 meses do 

processo. 

Os pontos de monitorização irão abranger as sete freguesias do município. Neste 

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. 

    

 

 

  Figura 46. Instalação de equipamento - Escola Básica Vale de Aveiras (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4375-municipio-implementou-rede-para-monitorizacao-da-qualidade-do-ar) 
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Figura 47. Instalação de equipamento - Escola Básica de Manique (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4375-municipio-implementou-rede-para-monitorizacao-da-qualidade-do-ar) 

      

 

Paralelamente às estações fixas, serão realizados ensaios acreditados de qualidade do 

ar, recorrendo a uma estação móvel de monitorização. Estes ensaios serão realizados com 

o objetivo de caracterizar a qualidade do ar do Concelho de Azambuja, através da 

utilização de métodos de referência acreditados, assim como, servirem para base de 

comparação e validação dos dados medidos pelas estações de monitorização instaladas. 

Este investimento financeiro a cargo do município, foi de 54 885,36 € S/IVA. 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4375-municipio-implementou-rede-

para-monitorizacao-da-qualidade-do-ar) 

Figura 48. Instalação de equipamento - Centro de Inspeções Automóveis - Zona Industrial de Azambuja, V.N.da 

Rainha (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4375-municipio-implementou-rede-para-

monitorizacao-da-qualidade-do-ar) 



 

57 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

Figura 49. Monitorização da qualidade do ar (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.14 Monitorização da Qualidade da Água (C6.18) 
 

Segundo a EMAAC Relatório de Acompanhamento (abril 2020, p. 53) refere-se o 

seguinte: 

Tal como a importância destacada na ação anterior, o da monitorização da qualidade 

do ar, esta ação de monitorização da qualidade da água no rio Tejo, é-lhe conferida 

idêntica importância pelo histórico que conhecemos em termos de poluição, com 

descargas poluentes em incumprimento com os valores limites de emissão, mencionados 

nas respetivas licenças ambientais dos detentores das mesmas, criando focos de poluição 

com impactes desastrosos, a jusante dessas descargas. 

Para gerir/atuar é preciso monitorizar e para isso, a importância de avançar com este 

sistema, prende-se como uma oportunidade única de aliar e disponibilizar a informação 

em tempo real, contribuindo para a criação de alertas dirigidos às entidades com 

responsabilidades ambientais e de fiscalização, como uma forma de combate às 

alterações climáticas. 

 

Estado da Ação: em avaliação, encontra-se dependente da prossecução dos trabalhos a 

desenvolver com o projeto de Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e Valada, 

caso este não avance, sugerimos o envolvimento da CIMLT, para discussão da melhor 

solução a ser implementada. 
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Figura 50. Monitorização da qualidade da água (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.15 Eficiência Hídrica nos Edifícios Municipais (C6.19) 
 

Estado da Ação: em avaliação. 

Como a entidade responsável por esta ação é a CIMLT, em parceria com as 11 Câmaras 

(fig. 52) reforçamos a necessidade de um esclarecimento, preferencialmente em reunião, 

com recurso a plataformas digitais, para que seja discutida como esta abordagem ao seu 

cumprimento, foi entendida pelos outros municípios. Mantemos a mesma opinião, 

reportada na EMAAC Relatório de Acompanhamento (abril 2020, p. 55) como forma de 

atender à prossecução dos trabalhos de execução, para o cumprimento da mesma, assim 

como, o de uma avaliação ao investimento financeiro e de como o mesmo, irá ser 

suportado, a ser baseado numa análise de custo/benefício, atendendo às reduções de água 

a contemplar e respetiva eficiência. 

Os equipamentos identificados a serem alvo de intervenção, como sendo os maiores 

consumidores de água, foram os seguintes: 

 piscinas Municipais de Azambuja; 

 estabelecimentos de Ensino do concelho; 

 edifícios de Serviço; 

 espaços Desportivos do concelho. 
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Figura 51. Eficiência hídrica nos edifícios municipais (EMAAC de Azambuja, 2018) 

 

 



 

62 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

3.16 Ação de Formação em Sistemas de Informação Geográfica (NE1.1) 
 

A realização desta ação de formação da responsabilidade da CIMLT, está direcionada 

para as equipas do CDOS de Santarém, Bombeiros e outros técnicos, tendo como objetivo 

fundamental, o de providenciar os recursos tecnológicos necessários, com vista a auxiliar 

as operações de socorro num incêndio, no âmbito de adaptação às alterações climáticas. 

Estado da Ação: a aguardar agenda para 2021. 

Sugere-se, informação por parte da CIMLT ao município, quando for agendada uma 

nova data para a realização da ação de formação, por forma a que os elementos da equipa, 

que exerçam funções nesta temática (SIG), possam participar. 
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Figura 52. Ação de formação em sistemas de informação geográfica (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.17 Ação de Sensibilização (NE1.2)  

 

Nota Introdutória  

As Ações de Sensibilização, têm uma importância cada vez mais relevantes, na 

conjuntura atual, na vertente de Educação Ambiental, como um veículo da informação 

a ser disponibilizada, no sentido de promover e ajudar a alterações comportamentais, não 

só aos jovens, como a toda a população em geral. Já foi dado esse enfoque neste trabalho 

no ponto 2.3, no entanto, nunca é demais relembrar, neste enquadramento descritivo de 

ações, o das suas realizações, atendendo às Alterações Climáticas, como uma forma de 

preparação e aprofundamento da importância do mesmo, integrando os assuntos mais 

comentados, através dos canais de comunicação diários.  

Pelo exposto, a Educação Ambiental é objeto de destaque nesta pequena nota introdutória, 

antes de apresentarmos o seu enquadramento em cada uma das três Ações que foram 

identificadas na EMAAC de Azambuja, 2018, com responsabilidades atribuídas a cada 

uma das entidades (CIMLT, CMA e ICNF). 

A ação NE1.2, cuja entidade responsável pela sua concretização é a CIMLT, tem como 

área temática a promoção do conhecimento e sensibilização para as alterações climáticas, 

num âmbito de Educação Ambiental, cujos temas abrangidos, sejam direcionados para 

eficiências, relativamente a: 

 recursos de água; 

 solo; 

 resíduos; 

 energia; 

 qualidade do ar; 

 adaptação/mitigação às Alterações Climáticas. 

Na EMAAC Relatório de Acompanhamento (abril 2020), foram apresentadas, não só para 

esta ação de responsabilidade intermunicipal, bem como, as que abrangiam outras 

responsabilidades quer a nível municipal (CMA) ou a nível do Instituto de Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF), identificadas respetivamente com as seguintes 

atribuições numéricas, NE1.2; NE1.5; NE1.13, desenvolvimentos teóricos detalhados, 

relatando a importância dessas realizações, complementadas com quadros resumo, 

constando a designação do projeto ou ação, os objetivos  e o público alvo a atingir. 

Neste Relatório, iremos apresentar as ações realizadas de acordo com o âmbito de cada 

uma delas, relembrando que desde a elaboração da última versão, até à atual redação, 

passaram unicamente 7 meses, tendo este intervalo sido vivido em contexto pandémico, 

como já abordado no ponto 2.1, contribuindo para um forte impacto na realização de 

muitas ações previstas de carácter presencial, que acabaram por não ter sido possível a 

sua concretização. No entanto, sempre que seja justificável o seu enquadramento, serão 

apresentadas as ações que foram realizadas online. 
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Destacamos, de novo, nesta ação, o Plano integrado e inovador de Combate ao 

insucesso Escolar (PiiCiE LT) desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar de 

Intervenção Comunitária (EMIC) promovido pela Comunidade Intermunicipal da 

Lezíria do Tejo (CIMLT) e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (Portugal 

2020/Alentejo 2020) como sendo de uma importância ímpar a nível intermunicipal e 

particularmente, para o município de Azambuja, cujos objetivos específicos centram-se 

na implementação e desenvolvimento de ações concretas através de um Programa de 

Mentoria; uma Academia de Inteligência Emocional; uma Educação Parental Positiva e 

Consciente; Espaços Municipais de Inovação e Laboratório de Aprendizagens; bem como 

a dinamização de um Clube de Robótica; de Oficinas e Programas de Educação pela Arte 

e pela Natureza. 

Tabela 8. Valores (€) atribuídos ao projeto para o município de Azambuja (https://www.cm-

azambuja.pt/component/k2/item/3338-planos-inovadores-de-combate-ao-insucesso-escolar) 

Nome do Projeto Cofinanciamento (€) CMA (€) 

 

Valor Total (€) 

 

Plano integrado e 

inovador de Combate 

ao insucesso Escolar 

(PiiCiE LT/CIMLT) 

294 028,03 51 887,30 345 915,33 

 

Tabela 9. Resumo dos objetivos do projeto PiiCiE LT (https://www.cm-azambuja.pt/component/k2/item/3338-

planos-inovadores-de-combate-ao-insucesso-escolar) 

Ação/Projeto Objetivo 

 

Público Alvo 

 

Plano integrado e 

inovador de Combate 

ao insucesso Escolar 

(PiiCiE LT/CIMLT) 

 

 Promover o sucesso educativo dos alunos e 

a qualidade e eficiência do sistema de 

educação e formação;  

 

 Reduzir o abandono escolar e combater o 

insucesso, promovendo uma igualdade no 

acesso ao ensino; 

 

 Favorecer o desenvolvimento de 

competências psicossociais, potenciar a 

motivação para a aprendizagem, aquisição 

de conhecimentos; 

 

 Melhorar os resultados de aprendizagem e 

académicos, comunicação escrita e verbal, 

cidadania ativa, criatividade e inovação. 

 

Jovens dos 7º 

e 8º anos dos 

Agrupamentos 

de Escolas de 

Azambuja 

(268 alunos). 
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Neste âmbito, incluímos o “Padlet de Recursos Educativos Digitais”, como um 

excelente contributo disponibilizado a toda a comunidade educativa do concelho de 

Azambuja, para o 3º período letivo, como resultado do trabalho colaborativo entre a 

EMIC - Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária, o professor José Rui Sá 

(Agrupamento de Escolas de Azambuja) e a professora Claudina Quintino 

(Agrupamento Escolas Agualva Mira-Sintra), aos quais o município endereçou um 

merecido agradecimento. Sugerimos a consulta do seguinte link:  

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3946-padlet-de-recursos-educativos-

digitais-ideias-uteis-para-o-3-periodo-letivo/ 

O objetivo deste contributo, atendeu à situação de confinamento, vivida pela comunidade 

escolar, com a adaptação do ensino à distância. O Padlet reúne diversos Recursos 

Educativos Digitais (ferramentas, plataformas e aplicações) muito úteis para a utilização 

nessa fase, com tutoriais de apoio e transmissão de webinares, através do link de acesso: 

https://tinyurl.com/azb-online/. 

 

O projeto “BEMORE - Education through Art” é cofinanciada pela União Europeia 

através do programa Erasmus+/Juventude em Ação (KA2), coordenado pelo 

município de Azambuja tendo como parceiros os municípios de Vila de Moya (Grand 

Canaria-Espanha) e Castel Bolognese (Itália). A intervenção de cada parceiro, em 

complementaridade, tem a seu cargo a dinamização de duas áreas, Azambuja na música 

e na dança, Villa de Moya no teatro e no cinema, e Castel Bolognese na fotografia e nas 

artes plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Receção do município de Azambuja na Semana de intercâmbio BEMORE (https://www.cm-       

azambuja.pt/component/k2/item/3232-bemore-education-through-art) 

 

 

https://www.cm-/
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Tabela 10. Resumo dos objetivos do projeto BEMORE- Education through Art (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/2970-be-more-educacao-pela-arte-azambuja-coordena-parceria-com-

municipios-espanhol-e-italiano) 

Ação/Projeto Objetivo 

 

Público Alvo 

 

BEMORE - 

Education through 

Art 

link de acesso: 
https://bit.ly/Webinar-

BeMore   

 Criar; 

 Testar; 

 Disseminar; 

 

Um modelo de educação não formal de 

desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais e emocionais, através da Educação 

pela Arte. 

Técnicos de 

juventude  

e  

Jovens com idades 

dos 14-16 anos 

 

De destacar a realização do Webinar em parceria com o município de Azambuja e o 

IPDJ-Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

A sessão contou com as participações da diretora do Centro de Juventude de Lisboa - 

Dra. Eduarda Marques; pelo município de Azambuja, da Vereadora Sílvia Vítor e da 

jovem Joana Silva; e, ainda, em representação da Agência Nacional de Erasmus+/ 

Juventude em Ação, do Dr. Hugo Canseiro. 

Tabela 11. Webinar Dia da Europa, BEMORE - Education through art - an Erasmus+ Experience (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3973-projeto-bemore-education-through-art-organiza-webinar 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3985-webinar-do-projeto-bemore-assinalou-o-dia-da-europa) 

 

Ação/Projeto 

 

Objetivo Público Alvo 

Webinar 

BEMORE- Education 

through art - an Erasmus+ 

Experience 
link de acesso: 

https://bit.ly/Webinar-BeMore   

(11 maio 2020) 

 

 Divulgação do projeto 

BEMORE e assinalar o Dia 

da Europa; 

 

 Partilhar o testemunho de 

Azambuja nesta sua 

enriquecedora experiência 

internacional. 

Comunidade em 

geral 

(totalizando 40 

participantes) 

 

Este Webinar enquadra-se na campanha do CJL-Centro de Juventude de Lisboa 

#direitoaterdireitos, e também na campanha do IPDJ #serjovememcasa. 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3973-projeto-bemore-education-

through-art-organiza-webinar 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3985-webinar-do-projeto-bemore-

assinalou-o-dia-da-europa 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3973-projeto-bemore-education-through-art-organiza-webinar
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3973-projeto-bemore-education-through-art-organiza-webinar
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3973-projeto-bemore-education-through-art-organiza-webinar
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3973-projeto-bemore-education-through-art-organiza-webinar
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                             Figura 54. Cartaz promocional, Webinar BE MORE, 11 de maio 2020 

Com enquadramento neste ponto 3.17, não poderíamos deixar de sublinhar a 

comparticipação do município de Azambuja, com 22 228,00 € no esforço 

intermunicipal da CIMLT, no “Âmbito do Combate à COVID-19”.  

Esta contrapartida, integra-se no pacote financeiro, já acordado por todos os municípios 

membros da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, através de um compromisso 

entre os respetivos Presidentes, na adoção de medidas conjuntas e solidárias, com vista a 

diminuir o impacto da pandemia. Os valores das comparticipações, refletem 

proporcionalmente o número de habitantes e as verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

de cada autarquia. Este financiamento conjunto, destinou-se à aquisição de diversos bens 

e equipamentos como ventiladores, material de apoio ao diagnóstico e equipamentos de 

proteção individual, como máscaras e fatos. 

O Município de Azambuja promoveu, no dia 2 de setembro, três Ações de 

Sensibilização Covid-19, destinadas às auxiliares de ação educativa e à equipa de 

transportes escolares da CMA. Foram realizadas uma em cada Agrupamento de Escolas, 

envolvendo assim as auxiliares dos estabelecimentos de ensino de todo o concelho. 

contou com a presença da vereadora da Educação, das direções dos agrupamentos, do 

Coordenador Operacional da Proteção Civil Municipal, dos comandantes das corporações 

de bombeiros de Alcoentre e Azambuja e também da delegação de Aveiras de Cima da 

Cruz Vermelha Portuguesa, bem como da enfermeira de Saúde Pública que está a 

acompanhar as questões da pandemia. 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4171-municipio-de-azambuja-aprova-

comparticipacao-de-22-mil-euros-no-esforco-cimlt-contra-a-pandemia 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4243-municipio-realiza-acoes-de-sensibilizacao-

covid-19-para-preparar-inicio-do-ano-letivo 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4171-municipio-de-azambuja-aprova-comparticipacao-de-22-mil-euros-no-esforco-cimlt-contra-a-pandemia
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4171-municipio-de-azambuja-aprova-comparticipacao-de-22-mil-euros-no-esforco-cimlt-contra-a-pandemia
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Figura 55. Ação de sensibilização (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.18 Ação de Sensibilização (NE1.5) 
 

No seguimento da Ação NE1.2, descrita em 3.17, esta Ação NE1.5, mantém os mesmos 

temas na sua abordagem, destacando: a eficiência de recursos da água, solo, resíduos, 

energia e qualidade do ar. Segundo a EMAAC Relatório de Acompanhamento (abril 

2020, p.65) refere o seguinte: 

….. Para o cumprimento desta descrição, apresentamos em continuidade, os projetos 

desenvolvidos pelo município de Azambuja e em parcerias, refletindo a preocupação 

para com estas temáticas, visando sempre a Educação Ambiental, como agente de 

mudança, ao contribuir para práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia. 

O projeto “Paúl Natura – Conhecer para Proteger” já apresentado o seu 

desenvolvimento no enquadramento do ponto 3.1 (Requalificação das linhas de água 

V1.3; V1.12) projeto este, aprovado e cofinanciado pelo Fundo Ambiental. Perspetiva-

se como fio condutor, a criação da futura Reserva Natural Local do Paúl de Manique, 

envolvendo a comunidade nessa tomada de decisão e em processo de apropriação dos 

valores da causa. 

São muitas as atividades que continuam a ser desenvolvidas no âmbito deste projeto, 

alinhadas com as estratégias da ENEA 2020 (Estratégia Nacional de Educação 

Ambiental) que tem como objetivo estimular o conhecimento, a proteção e a preservação 

deste ecossistema único e tão rico para o concelho de Azambuja, estendendo-se a toda a 

região. 

Tabela 12. Resumo dos objetivos das atividades do projeto Paúl Natura-Conhecer para Proteger (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4574-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger-continua-a-dinamizar-

atividades/) 

Ação/Projeto 

 

Objetivos 

 

Público Alvo 

Paúl Natura – 

Conhecer para 

Proteger 

 Auscultar a população; 

 Comunidade escolar; 

 Empresários; 

 Agentes de comunicação social; 

 Técnicos da administração local. 

 

Para o reconhecimento dos valores 

naturais (bio e geodiversidade) e da sua 

importância para a gestão participada do 

território. 

 

Comunidade em 

geral 

 

Realizou-se no dia 21 de novembro, um Seminário Técnico em formato online, 

transmitido em direto na página Facebook do município de Azambuja, subordinado ao 

tema “O Valor das Zonas Húmidas no Ordenamento do Território – Vantagens e 

Dificuldades de Gestão Sustentável de Zonas Húmidas (Exemplos Nacionais)”, no 

âmbito do projeto “Paúl Natura – Conhecer para Proteger”.  



 

71 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

O Seminário contou com a participação de diversos especialistas, que abordaram temas 

relacionados com as zonas húmidas, de acordo com o mencionado no programa (fig.56). 

 
Figura 56.  Programa do Seminário Técnico (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4535-

seminario-o-valor-das-zonas-humidas-no-ordenamento-do-territorio-vantagens-e-dificuldades-de-gestao-sustentavel-

de-zonas-humidas) 

Sendo esta, mais uma iniciativa promovida pelo consórcio que lidera o projeto, no qual 

são parceiros o município de Azambuja, a COFAC – Cooperativa de Formação e 

Animação Cultural, a Universidade Lusófona, o Agrupamento de Escolas do Alto de 

Azambuja e a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 

Maçussa. 

Sugerimos a consulta do seguinte link, para informações complementares: 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4555-seminario-online-debateu-o-

valor-das-zonas-humidas-no-ordenamento-do-territorio 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4555-seminario-online-debateu-o-valor-das-zonas-humidas-no-ordenamento-do-territorio
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4555-seminario-online-debateu-o-valor-das-zonas-humidas-no-ordenamento-do-territorio
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A Universidade de Terceira Idade do concelho de Azambuja – UTICA, em 25 de 

novembro, participou numa Sessão online de “Sensibilização para a Gestão 

Sustentável dos Valores da Bio e Geodiversidade associadas ao Paúl de Manique” e 

uma Sessão de Reflexão sobre as Memórias da Comunidade associadas ao Paúl, 

subordinada ao tema “No meu tempo é que era bom!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Poster de divulgação da Atividade 

(https://www.glunis.com/XX/Unknown/548907065478301/UTICA---Universidade-Terceira-Idade-de-

Azambuja, UTICA - Universidade Terceira Idade de Azambuja - Publicações | Facebook ) 

Figura 58. Poster de divulgação da Ação de sensibilização 

(https://www.facebook.com/events/195085318768263/) 

https://www.glunis.com/XX/Unknown/548907065478301/UTICA---Universidade-Terceira-Idade-de-Azambuja
https://www.glunis.com/XX/Unknown/548907065478301/UTICA---Universidade-Terceira-Idade-de-Azambuja
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No passado dia 26 de novembro, decorreu uma Ação de Sensibilização sobre a 

“Importância de Preservar e Proteger os Espaços Ribeirinhos, com vista à 

Manutenção Sustentável das Zonas Verdes Adjacentes ao Paúl”.  

Esta formação, foi realizada pelo Dr. Pedro Teiga, da empresa Engenho Rios, 

especialista nacional em gestão de zonas ribeirinhas, destinada sobretudo à equipa de 

limpeza da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e 

Maçussa, responsável pela manutenção e limpeza daquele espaço.  

Foram abordadas várias questões, como a contenção das espécies invasoras, 

nomeadamente as canas, os cortes seletivos que devem ser executados quando existem 

espécies autóctones, a manutenção das zonas envolventes ao Paúl (fig. 59-60), retratando 

esse momento.  

 

 

Figura 59. Ação de Sensibilização, importância de preservar e proteger os espaços ribeirinhos (foto: Paulo Rocha e 

Creatina Digital) (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4574-projeto-paul-natura-conhecer-para-

proteger-continua-a-dinamizar-atividades) 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4574-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger-continua-a-dinamizar-atividades
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4574-projeto-paul-natura-conhecer-para-proteger-continua-a-dinamizar-atividades
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A 27 de novembro, foi realizada uma Visita ao Paúl de Manique subordinada ao tema 

o “Valor das Zonas Húmidas no Ordenamento do Território”, enquadrada no 

Seminário, ocorrido a 21 de novembro, pelos seus participantes. 

 

O município de Azambuja assinalou a “Semana Europeia da Prevenção de Resíduos” 

que decorreu de 21 a 29 de novembro, subordinado ao tema “Resíduos Invisíveis”. 

Ao longo dessa semana, foram partilhados um conjunto de conteúdos informativos 

ligados à temática da reciclagem e dos resíduos, em formato online, com a colaboração 

da Sociedade Ponto Verde e da Valor Sul. 

O mote escolhido para este ano, “Resíduos Invisíveis”, na 12ª edição Semana Europeia 

de Prevenção de Resíduos/European Week for Waste Reduction (EWWR) pretendeu 

alertar para a grande quantidade de resíduos que são gerados durante o processo de 

fabricação de produtos, que não podem ser reciclados, pretendendo chamar a atenção para 

áreas de alto impacto, relacionadas com os nossos hábitos de consumo insustentáveis 

enquanto sociedade.  

 

 

https://ewwr.eu/actions-db/ 

http://www.valorsul.pt/pt/noticias/valorsul-promove-acoes-de-prevencao-de-residuos/ 

 

 

 

Figura 60. Ação de Sensibilização importância de preservar e proteger os espaços ribeirinhos (foto: Paulo 

Rocha e Creatina Digital) (https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4574-projeto-paul-

natura-conhecer-para-proteger-continua-a-dinamizar-atividades) 

 

https://ewwr.eu/actions-db/
http://www.valorsul.pt/pt/noticias/valorsul-promove-acoes-de-prevencao-de-residuos/
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O principal objetivo desta iniciativa, foi o de alertar a comunidade em geral, para a 

quantidade de resíduos que são produzidos no fabrico dos produtos que adquirimos, bem 

como, para os resíduos que são produzidos após o consumo desses mesmos produtos. 

Atualmente, vivemos numa sociedade consumista, apoiada por campanhas de marketing, 

apelativas, direcionadas aos incentivos de consumo progressivo, tornando-se importante, 

através desta forma de evento, alertar para a necessidade da mudança de hábitos, bem 

como, a da procura de alternativas e comportamentos, ambientalmente mais sustentáveis.  

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4536-municipio-assinala-semana-

europeia-da-prevencao-de-residuos-em-formato-online-e-lanca-desafio 

Um conjunto de ações práticas, para a vida diária sustentável, desenvolvido pela ONU 

Meio Ambiente e pela UnSchool, um kit de ferramentas de Anatomia da Ação inclui 

vídeos e infográficos em cinco áreas de ação que podem ajudar a atingir a Meta de 

Desenvolvimento Sustentável: Alimentos, Mercadorias, Mobilidade, Dinheiro e 

Lazer. As ações encontram-se no link  STUFF e são elucidativas para se iniciar a redução 

do desperdício invisível. Podem ser usadas todas as ferramentas para apoiar a ação 

EWWR e/ou compartilhá-las nas redes sociais, com as hashtags #anatomyofaction 

#EWWR. 

https://ewwr.eu/thematic_focus/2020-invisible-waste/ 

Figura 61. Cartaz Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (https://ewwr.eu/actions-db/) 

 

https://anatomyofaction.org/stuff/
https://ewwr.eu/actions-db/
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Decorreu simultaneamente, uma Ação de Sensibilização para a redução e prevenção de 

resíduos junto dos utentes inscritos no Complexo de Piscinas de Azambuja e nos 

suportes de divulgação das instalações.  

 

Ligado ao tema da prevenção de resíduos, a autarquia lançou o desafio à população para 

a prática da modalidade de "Plogging" pelas localidades do concelho de Azambuja. Esta 

modalidade, combina a atividade física com a recolha do lixo durante o seu trajeto. O 

desafio consistiu na partilha com a comunidade em geral, através de fotografias, durante 

a semana de 21 a 29 de novembro. Aceder ao link facebook Desporto e Juventude, para a 

visualização das fotografias do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Poster Anatomy of Action (https://ewwr.eu/thematic_focus/2020-invisible-waste/) 

https://www.facebook.com/desportomunicipioazambuja/
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O município de Azambuja voltou a associar-se à comemoração da “Semana Europeia 

da Mobilidade 2020”, que decorreu de 16 a 22 de setembro. Neste ano, devido à 

situação de pandemia, a iniciativa foi assinalada em formato digital, Ações de 

Sensibilização disponibilizadas durante este período, na página de facebook do 

município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Cartaz da Semana Europeia da Mobilidade 2020 (https://mobilityweek.eu/theme-2020/) 

Resumo das Ações de Sensibilização, através das publicações nos links 

disponibilizados, infra, para consulta. 

 Publicação 16/set – Vídeo da SEM 2020 

https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3300274726714755 

 Publicação 17/set – Desafio Mobilidade 

 https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3303983976343830 

 Publicação 18/set – Dica #1 

https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3306933269382234 

 Publicação 19/set – Dica #2 

https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3307004872708407 

 Publicação 20/set – Dica #3 

https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3307006309374930 

 Publicação 21/set – Dica #4 

https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3307020099373551 

 Publicação 22/set – Dicas que fazem a diferença… 

 https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3318623424879885 

 

https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3300274726714755
https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3303983976343830
https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3306933269382234
https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3307004872708407
https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3307006309374930
https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3307020099373551
https://www.facebook.com/municipioazambuja/posts/3318623424879885
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A referida iniciativa baseou-se na oportunidade de sensibilizar a população para a 

Mobilidade Sustentável, com o objetivo de se facilitar um debate alargado sobre a 

necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular, 

no que toca à utilização do automóvel particular.  

Inserido no tema da edição 2020 “Mobilidade com Emissões Zero para Todos”, o 

município de Azambuja lançou como desafio, o da partilha de fotografias alusivas ao 

tema, apelando ao contributo para a redução de CO₂ no ambiente. As fotografias da 

participação foram partilhadas no facebook com a hashtag #mobilityweek e 

#mobilidadeazambuja  

Na página seguinte, é apresentado um resumo das 10 lições aprendidas, durante o 

confinamento para uma melhor mobilidade urbana (2020_EMW_Lessons_Learnt_PT_ PDF) 

que se tornam bastante úteis, contribuindo para comportamentos, que ajudarão no 

combate à redução de emissões de gases com efeito de estufa, particularmente o CO2. 
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Figura 64. Resumo das 10 lições aprendidas durante o confinamento para uma melhor mobilidade urbana 

(2020_EMW_Lessons_Learnt_PT_ PDF) 
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O município de Azambuja comemorou o “Dia Internacional da Cidade Educadora”, 

efeméride que se assinalou a 30 de novembro, e em 2020, associado à comemoração do 

30º aniversário da Proclamação da Carta das Cidades Educadoras, subordinado ao tema 

“30 anos a Transformar Pessoas e Cidades para um Mundo Melhor”. 

O Dia Internacional da Cidade Educadora é uma celebração internacional, que tem 

como objetivo desenvolver a consciência sobre a importância da educação e dar 

visibilidade ao compromisso dos governos locais, para a destacar como vetor gerador de 

Bem-Estar, Convivência, Prosperidade e Coesão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As iniciativas consistiram num projeto conjunto entre a Escola Secundária de 

Azambuja e o município de Azambuja. 

Os alunos envolvidos participaram num conjunto de quatro sessões de um “Workshop 

de Arte Urbana” e a pintura de um mural, com o artista convidado SprayLover e 

sofia.tha.original. A iniciativa decorreu nos dias 23 e 24 de novembro, no pátio da Casa 

da Juventude, com a partilha dos projetos de Arte Urbana ligados à história de 

Azambuja - o Fado, o Tejo, os Avieiros, personalidades da Terra, com destaque à 

Tauromaquia, desenvolvidos pelo Ensino Profissional de Informática, Fotografia e 

Multimédia. 

 

Figura 65. Poster “30 Anos a Transformar Pessoas e Cidades para um Mundo 

Melhor”, Dia Internacional da Cidade Educadora (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-o-

dia-internacional-da-cidade-educadora/ 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-o-dia-internacional-da-cidade-educadora/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-o-dia-internacional-da-cidade-educadora/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-o-dia-internacional-da-cidade-educadora/


 

81 
Relatório de Acompanhamento II - EMAAC de Azambuja, dezembro 2020 

 

Esteve, ainda, patente uma reposição da exposição de fotografias e vídeos dos alunos do 

Curso Profissional de Fotografia e Multimédia da Escola Secundária de Azambuja, 

intitulada de “TransformARTE – As escadarias da Vila”, que esteve agora acessível à 

comunidade escolar. Recorde-se que em 2019 a exposição passou por vários 

equipamentos municipais e esteve aberta à população em geral. 

O município de Azambuja é membro da Associação Internacional de Cidades 

Educadoras, desde o ano de 2008. A adesão a este organismo tem enquadramento no facto 

da autarquia assumir os princípios da "Carta das Cidades Educadoras" como orientadores 

da ação municipal neste setor tão importante e estruturante para a vida de todo o concelho 

enquanto comunidade. 

Consulta do link onde se encontram disponibilizados vídeos e informação adicional.  

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-

o-dia-internacional-da-cidade-educadora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-o-dia-internacional-da-cidade-educadora/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4570-municipio-de-azambuja-assinala-o-dia-internacional-da-cidade-educadora/
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Figura 66. Ação de sensibilização (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.19 Ação de Sensibilização (NE1.13) 
 

O descritivo desta ação de sensibilização, da responsabilidade do ICNF, em linha com as 

anteriormente desenvolvidas, com enfoque na abordagem de temas, como a salvaguarda 

de: 

 áreas protegidas; 

 matas; 

 recursos naturais (água e solo). 

Sendo o seu principal objetivo, o de providenciar informação e conhecimento, no sentido 

de entender de que forma as ações e alterações de comportamentos, a nível individual e 

coletivo, podem ter impacto na adaptação/mitigação às Alterações Climáticas, podendo 

ter como suporte, a utilização de algumas ferramentas didáticas. 

O município de Azambuja, continua ativamente a promover ações com vista a este 

objetivo. 

Destacamos algumas: 

O Município de Azambuja assinalou, o “Dia Internacional da Biodiversidade”, numa 

parceria com a Plataforma Biodiversity4all, através da realização de um desafio a todos 

os munícipes, que consistiu em registos fotográficos de diversas espécies. 

Nesta fase de pandemia, o município de Azambuja e a Biodiversity4all, assinalaram 

esta efeméride, através do registo de fotografias e identificação do maior número de 

espécies possível, entre os dias 22 a 31 de maio. Não sendo este o período aconselhável 

para as atividades ao ar livre, será o momento ideal, para nos recordarmos da importância 

como este tema, contribui para o nosso bem-estar. Pretendendo-se, portanto, com esta 

participação, colocar cada município no mapa! 

Sugeriu-se por isso, fazer os registos fotográficos em locais, como por ex, varandas, 

quintais, espaços públicos (durante passeios permitidos nesta fase) colocando-os na 

página de Azambuja e plataforma Biodiversity4all. 

Todas as indicações de participação, assim como, suporte adicional relacionado com este 

evento, estão no link infra: 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3991-azambuja-comemora-o-dia-

internacional-da-biodiversidade 

https://www.biodiversity4all.org/projects/azambuja-dia-da-biodiversidade-2020
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Dos 11 municípios participantes neste desafio, Azambuja foi o terceiro município com 

mais registos de espécies. Foram contabilizadas 528 observações registadas e 295 

espécies registadas (p. 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4008-azambuja-foi-o-3-municipio-com-

mais-registos-de-especies-na-comemoracao-do-dia-da-biodiversidade 

 

 

Figura 67. Poster “Dia da Biodiversidade” 

Figura 68. Capa do Relatório “Dia da Biodiversidade” (2 junho, 2020) 
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Figura 69. Total de Observações por município (Relatório Dia da Biodiversidade, 2020, p.3, https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4008-azambuja-foi-o-3-municipio-com-mais-registos-de-especies-na-

comemoracao-do-dia-da-biodiversidade) 

 

AZAMBUJA 
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Figura 70. Estatísticas da Azambuja, Observações, Espécies, Identificações (Relatório Dia da Biodiversidade, 2020, 

p.7, https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4008-azambuja-foi-o-3-municipio-com-mais-registos-de-

especies-na-comemoracao-do-dia-da-biodiversidade) 
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As Ações de Sensibilização sobre a importância de preservar e proteger os espaços 

ribeirinhos, continuam a ser realizadas no âmbito do Projeto de “Valorização e 

adaptação do Ribeiro de Aveiras às alterações climáticas”, financiado pelo Fundo 

Ambiental 

O município de Azambuja em conjunto com a empresa ERios, responsável pelo projeto, 

realizaram duas sessões de sensibilização sobre a importância de preservar e proteger os 

espaços ribeirinhos, como o Ribeiro de Aveiras. As sessões tiveram lugar no dia 26 de 

novembro de 2020, no espaço do futuro Parque Biológico e Ambiental de Azambuja, 

nos antigos viveiros do ICNF, em Aveiras de Baixo. 

Nesta iniciativa estiveram presentes alunos dos cursos de “Turismo Rural e Ambiente” e 

de “Multimédia” e a turma 10ºA, da Escola Secundária de Azambuja, bem como a equipa 

dos jardins e alguns técnicos da CMA. 

Como já referido anteriormente, este ribeiro está a ser intervencionado utilizando várias 

técnicas de engenharia natural, fazendo um controle das espécies invasoras e respeitando 

as espécies nativas já existentes. A área atravessa os terrenos dos antigos viveiros do 

ICNF, em Aveiras de Baixo, onde a autarquia visa criar o futuro Parque Biológico e 

Ambiental de Azambuja. Com este projeto, Azambuja terá, também, o primeiro 

Laboratório de Rio funcional na zona sul do país, onde poderá ser observada a 

intervenção realizada e as diversas técnicas utilizadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-

promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-

ribeirinhos/ 

Figura 71. Ação de Sensibilização, Importância de preserver e proteger os espaços ribeirinhos, Ribeiro 

de Aveiras, Parque Biológico e Ambiental,  (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-

sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/ 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
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Figura 72. Ação de Sensibilização, Importância de preserver e proteger os espaços ribeirinhos, 

Ribeiro de Aveiras, Parque Biológico e Ambiental,  (https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-

sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/ 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4568-municipio-de-azambuja-promoveu-sessoes-de-sensibilizacao-sobre-a-importancia-de-preservar-e-proteger-os-espacos-ribeirinhos/
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Figura 73. Ação de sensibilização (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.20 Relatório de Avaliação da Necessidade de Adaptação dos PMOT 

em vigor ao PIAAC – LT (NE2.1) 

 

Ação identificada no espaço temporal de curto prazo, cuja entidade responsável é a 

CIMLT, sugerindo parcerias com as Câmaras Municipais destacando como 

oportunidade o momento de revisão e de alteração por adaptação ao RJIGT (Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) da maioria dos PDM (Plano Diretor 

Municipal), para incorporar as opções de adaptação/mitigação e operacionalizar as 

alterações dos PU (Plano de Urbanização) e PP (Plano de Pormenor).  

Estado da Ação: em curso 

Para a execução desta ação, a equipa irá elaborar um plano de trabalho, que seguirá as 

orientações preconizadas no Anexo V, do documento EMAAC de Azambuja, 2018, 

tendo como suporte os elementos dos IGT (Instrumentos de Gestão Territorial). 

Como suporte ao desenvolvimento da ação, considerar a seguinte documentação: 

Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima (PPZNAC) 

 Proposta n.º 86/P/2019 -  Informação técnica; Termos de Referência; Minuta 

Contrato de Planeamento – Início do processo 

 Edital n.º 1264/2019 - Início do procedimento de elaboração do Plano de 

Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima 

  

 

Figura 74. Sumário Início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Av. Cima 

(https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3623-inicio-do-procedimento-para-elaboracao-do-plano-de-

pormenor-da-zona-nascente-de-aveiras-de-cima-ppznac/) 

Plano de Pormenor da Frente Urbana de Azambuja (PPFUA) 

 Proposta n.º 18/P/2020 - Informação técnica; Termos de Referência; Minuta 

Contrato de Planeamento; 

 Edital n.º 836/2020 - Início procedimento de elaboração do Plano de Pormenor 

da Frente Urbana de Azambuja. 
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Figura 75. Sumário Início do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Frente Urbana de Azambuja 

(https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4109-procedimento-para-elaboracao-do-plano-de-pormenor-

da-frente-urbana-de-azambuja-ppfua/) 
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Figura 76. Relatório de avaliação da necessidade de adaptação dos PMOT em vigor ao PIAAC-LT (EMAAC de 

Azambuja, 2018) 
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3.21 Promoção de Conhecimentos em Grupos de Trabalho (NE.3.1) 
 

Segundo a EMAAC de Azambuja (2018, p.82) referiu-se o seguinte: 

Azambuja não identificou a NE3 como uma medida a contemplar na sua estratégia de 

adaptação/mitigação. Contudo, a ação desenvolvida no PIAAC ao abrigo desta medida 

é de âmbito intermunicipal, abrangendo todos os municípios da Lezíria do Tejo, pelo que 

esta medida é contemplada no Plano de Ação de Azambuja. 
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Figura 77. Promoção de conhecimento em grupos de trabalho (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.22 Estudo para Melhoria da Gestão da Água e Promover a Eficiência 

da sua Utilização para Regadio na Lezíria do Tejo (NE4.1) 

 

Estado da Ação: em avaliação 

Esta Ação, como reportado no Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, 

p.80) está muito dependente da concretização e avanço dos trabalhos a serem 

desenvolvidos com o projeto de Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e 

Valada, cujos desenvolvimentos atuais, encontram-se resumidos na Ação já 

anteriormente identificada, como C1.16.  Após progressos futuros, pretende-se identificar 

a interligação dos objetivos mencionados nesta ação, com o de outras, para possível 

enquadramento e com um destaque a ser avaliado, para um apoio à decisão, caso o mesmo 

seja justificável. 
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Figura 78. Estudo para melhoria da gestão da água e promover a eficiência da sua utilização para regadio na Lezíria 

do Tejo (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.23 Eficiência Energética em Edifícios Municipais (M1.3) 
 

Apresentamos o resumo dos 2 projetos cofinanciados na tabela 13, como um tema da 

atualidade, a da Eficiência Energética. No Relatório, abril 2020, salvaguardamos o 

enfoque dado a estes projetos ao enumerar os objetivos dos mesmos, que podem ser 

consultados nos links mencionados no fim da página. Os valores na tabela 13, mantêm-

se em relação ao anteriormente reportado, salvaguardando desde já, uma atualização dos 

mesmos, após concretização final, a disponibilizar no próximo Relatório de 

Acompanhamento. 

Tabela 13. Projetos cofinanciados Eficiência Energética Fase I e Fase II (https://www.cm-

azambuja.pt/component/k2/item/3339-eficiencia-energetica-iluminacao-publica-eficiente-no-municipio-de-azambuja 

e https://www.cm-azambuja.pt/component/k2/item/3986-eficiencia-energetica-iluminacao-publica-eficiente-no-

municipio-de-azambuja-fase-ii) 

Nome do Projeto Cofinanciamento (€) CMA (€) Valor Total (€) 

Eficiência Energética – 

Iluminação Pública Eficiente 

no município de Azambuja – 

Fase I 

632 874,35 33 309,18 666 183,53 

Eficiência Energética – 

Iluminação Pública Eficiente 

no município de Azambuja – 

Fase II 

464 459,23 24 445,22 488 904,45 

 

Estado da Ação:  

 Foram realizadas medições por parte da CIMLT, a 1 de julho, no município, para 

confirmação das reduções dos consumos energéticos de acordo com o objetivo 

proposto para esta ação.  

 Consulta da tabela 14. do descritivo nos edifícios municipais. 

Fase I – concluída 

Fase II – 99% concluída 

 

https://www.cm-azambuja.pt/component/k2/item/3339-eficiencia-energetica-iluminacao-

publica-eficiente-no-municipio-de-azambuja  

https://www.cm-azambuja.pt/component/k2/item/3986-eficiencia-energetica-iluminacao-

publica-eficiente-no-municipio-de-azambuja-fase-ii 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/component/k2/item/3339-eficiencia-energetica-iluminacao-publica-eficiente-no-municipio-de-azambuja
https://www.cm-azambuja.pt/component/k2/item/3339-eficiencia-energetica-iluminacao-publica-eficiente-no-municipio-de-azambuja
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Tabela 14. Eficiência Energética em Edifícios Municipais 

Descrição dos edifícios 

Painéis fotovoltaicos/ 

Isolamento térmico nas 

fachadas dos edifícios 

Lâmpadas LED 

Piscinas Municipais ausência de ambos programação faseada -5% 

Pavilhão Desportivo ausência de ambos em curso 

Centro Escolar Boavida 

Canada 

painéis de aquecimento de 

água/sem isolamento 

substituição em curso, 

sempre justificada com a 

queima das lâmpadas 

existentes 

Centro Escolar de Alcoentre ausência de ambos 
em curso - 80% já 

finalizado 

Paços de Concelho ausência de ambos 100% 

Biblioteca de Azambuja ausência de ambos 80% 

Casa da Juventude sem painéis/com isolamento 100% 

Auditório Páteo Valverde ausência de ambos 

90% (em falta a sala de 

arquivo, cuja passagem 

se encontra inviabilizada) 

Edifício DIOM (Divisão de 

Infraestruturas e Obras 

Municipais) 

ausência de ambos 100% 

Jardim de Infância de Manique ausência de ambos 

intervenção programada 

para substituição LED 

em: corredores e casas de 

banho. No entanto, as 

lâmpadas existentes já 

são de baixo consumo. 

 

Biblioteca de Alcoentre 

ausência de ambos 100% 

 

Museu de Azambuja 

 

ausência de ambos 100% 
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Figura 79. Eficiência energética em edifícios municipais (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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3.24 Veículos Elétricos (M2.6) 
 

Segundo o Relatório de Acompanhamento da EMAAC (abril 2020, p.85) o município de 

Azambuja submeteu uma candidatura ao Fundo Ambiental, em maio de 2020, ao abrigo 

da 3ª Fase Mobilidade Elétrica na Administração Pública, com vista à aquisição de 

dois veículos elétricos com o objetivo da 

substituição de duas viaturas poluentes, já com 

largos anos no ativo, ao serviço do município. 

Além das viaturas, está contemplada nesta 

candidatura, a aquisição dos respetivos postos de 

carregamento. 

Esta candidatura enquadrou-se no Programa de 

Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração 

Pública (PAMEAP), promovida pelo Fundo 

Ambiental, sendo mais uma iniciativa no esforço 

para a descarbonização da atividade da autarquia. 

Considerando a substituição das viaturas consideradas 

poluentes, que integram a sua frota, como uma das 

prioridades deste executivo municipal, destacando como objetivos, a redução de custos 

de utilização (diretos e indiretos) contribuindo para a redução das emissões de Gases com 

Efeito de Estufa (GEE), o ruído em meio urbano,  em soluções de mobilidade mais limpa, 

com menor impacto ambiental e ao mesmo tempo, na requalificação de uma frota 

automóvel que proporcione o aumento da capacidade de resposta dos serviços e melhor 

qualidade de vida a todos os habitantes deste concelho. 

O Centro de Saúde de Azambuja, possui uma Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC), na qual está integrada uma equipa de cuidados integrados (ECCI) vocacionada 

para a prestação de cuidados de saúde de âmbito social na Comunidade, deslocando-se a 

todas as freguesias do Concelho, para a prestação desses cuidados à população. 

De referir que a elaboração da candidatura por parte do município contou com o suporte 

técnico da Central Nacional de Compras Municipais CONNECT, uma estrutura 

vocacionada para o apoio às autarquias locais, e cuja experiência, neste campo, o 

Município de Azambuja pode testemunhar que constituiu uma verdadeira mais-valia na 

agilização de todo o processo. 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4514-municipio-de-azambuja-

apresenta-candidatura-no-ambito-da-mobilidade-eletrica 

Ver testemunho fig.81, Newsletter, CONNECT, outubro 2020. 

 

 

 

Figura 80. Veículo elétrico 

(https://www.cm-

azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4514

-municipio-de-azambuja-apresenta-

candidatura-no-ambito-da-mobilidade-

eletrica) 
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Resumo: 

O município pretende, com esta candidatura, aumentar a frota já existente, de 4 híbridos 

e um veículo elétrico, através de: 

 aquisição de um veículo elétrico para o Centro de Saúde em Azambuja;  

 aquisição de um veículo elétrico para a CMA; 

 aquisição de dois postos de carregamentos para os respetivos veículos, com 

localizações previstas para, Centro de Saúde de Azambuja e Oficinas Municipais 

(POM), por forma a contemplar com eficácia, as necessidades dos carregamentos 

a realizar. 

Estado da Ação: concluída a aguardar o resultado da candidatura! 

 

Atualidade: 

O município de Azambuja já tem disponível um posto de carregamento para veículos 

elétricos. O equipamento encontra-se instalado junto à Praça de Toiros e está em 

funcionamento todos os dias da semana, 24h por dia. 

Figura 81. Testemunho do Vice-Presidente Silvino Lúcio (Newsletter Connect, outubro 2020) 
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Figura 82. Localização do atual posto de carregamento 

(https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4362-municipio-disponibiliza-posto-de-carregamento-de-

veiculos-eletricos) 
 

Este investimento foi objeto de uma candidatura da empresa 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).  

O projeto visa a promoção, a nível nacional, da utilização de viaturas elétricas, ao 

contribuir para a redução de emissões de CO2, aliada a soluções de mobilidade menos 

poluentes. 

Projeções Futuras: 

A autarquia ao considerar a mobilidade elétrica um forte contributo para a mobilidade 

sustentável e para o aumento da eficiência energética do transporte, assumindo grande 

relevância futura. Neste contexto, pretende promover cada vez mais a mobilidade 

sustentável, através da utilização de transportes com baixos impactes ambientais 

prevendo alargar a instalação dos postos de carregamento a todo o concelho, totalizando 

mais cinco (5), através do seguinte planeamento, na tabela 15:  

 

Tabela 15. Resumo provisional - futuras localizações dos postos de carregamento no concelho 

Localidade Localização 

Azambuja Estação da CP 

Aveiras de Baixo Local a definir 

Aveiras de Cima Local a definir 

Alcoentre Local a definir 

Manique do Intendente Local a definir 
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Figura 83. Veículo elétrico (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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4. Conclusões 
 

Pretendemos dar uma continuidade ao Relatório de Acompanhamento da EMAAC de 

Azambuja, (abril 2020), demonstrando a evolução do município nas temáticas da ordem 

do dia, a das Alterações Climáticas. Com o planeta a manifestar-se sob ameaças de efeitos 

severos é preciso entender esta mudança de paradigma, particularmente, a fazer-se sentir 

nas cidades e áreas metropolitanas. Para as próximas três décadas estão previstas 

mudanças profundas nos estilos de vida e nas sociedades e o alerta dado por esta situação 

pandémica vivenciada, alertamos para a necessidade dessa mudança, por isso o município 

de Azambuja, antecipou-se ao entender a importância da sua contribuição, para essa 

mudança, ou seja, o seu papel para atingir a descarbonização. 

O presente trabalho, como instrumento dinâmico, pretende que os decisores com 

responsabilidades em várias áreas fulcrais, determinantes para a decisão, encontrem aqui 

espelhadas, os suportes documentais, bem como, projeções futuras importantes nesse 

apoio, ou sujeitas a ponderação, para o avanço de próximas candidaturas a fundos de 

financiamento ou orçamentos municipais, com o foco na mitigação/adaptação das 

alterações climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


