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1. Enquadramento 

Este Relatório surge como uma oportunidade para o município de Azambuja, rever e 

atualizar os Planos de Ação inseridos nos documentos que servem de suporte a todo este 

trabalho, o PIAAC-LT (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e 

a EMAAC, dezembro 2018 (Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas) 

da responsabilidade do consórcio vencedor do concurso público, constituído pela 

PROCESL, Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A. e Matos, Fonseca & Associados, 

Estudos e Projetos, Lda, o qual teve  a duração de 17 meses (início de agosto de 2017 e 

fim de dezembro de 2018).  

A CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo) constituída por 11 

municípios, candidatou-se ao aviso POSEUR -08-2016-57, para a elaboração do PIAAC-

LT, cuja candidatura foi aprovada. 

Os intervenientes do município de Azambuja, que colaboraram ao contribuírem com os 

inputs, para a elaboração dos Planos de Ação e suporte teórico relativo ao concelho, 

incluídos nos documentos referidos no parágrafo anterior, foram os seguintes: 

 Representantes do Município de Azambuja: 

 Luís de Sousa (Presidente da Câmara); 

 Paulo Natário (Urbanismo); 

 Sandra Costa (SIG); 

 Pedro Cardoso (Proteção Civil); 

 José Pedro Fragoeiro (Ambiente). 

Como nota, a constituição dos representantes manter-se-á, à exceção do elemento Pedro 

Cardoso, que será substituído por um novo elemento, Nuno Fonseca (Coordenador  

Municipal de Proteção Civil), assim como, a integração de um novo elemento na 

equipa, o Vereador Silvino Lúcio, que substituirá o Presidente da Câmara, na sua 

ausência. Considerar a nova constituição dos Representantes do Município de 

Azambuja, a partir da data da conclusão do presente relatório de acompanhamento, 

abril 2020. 

Constituição da nova equipa, em vigor, Representantes do Município de Azambuja: 

 Luís de Sousa (Presidente da Câmara); 

 Silvino Lúcio (Vereador); 

 Paulo Natário (Urbanismo); 

 Sandra Costa (SIG); 

 Nuno Fonseca (Proteção Civil); 

 José Pedro Fragoeiro (Ambiente). 

A reter da EMAAC, algumas notas breves de suporte ao desenvolvimento do presente 

Relatório de Acompanhamento, para as tomadas de decisão e avaliação, dos Planos de 

Ação identificados e propostos, referidos seguidamente nos capítulos 2. e 3. 
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2. Introdução 

O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPIC (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta política e institucional aos 

desafios das alterações climáticas e inclui o PNAC (Plano Nacional para as Alterações 

Climáticas) e a ENACC (Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas) 

como os principais instrumentos da política nacional nas vertentes de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas respetivamente. 

O PNAC 2020/2030 pretende promover uma transição para uma economia de baixo 

carbono e assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de 

GEE (Gases com Efeito de Estufa), de forma a alcançar uma meta de redução de 

emissões, em relação a 2005, de: 

 18% a 23%, em 2020 

 30% a 40%, em 2030   

As projeções climáticas para o município de Azambuja apontam para a diminuição da 

precipitação média anual e um aumento da temperatura média anual, em especial das 

máximas no verão e outono. 

É assim expectável o aumento da frequência de ondas de calor e da ocorrência de 

fenómenos extremos, em particular, de precipitação intensa. 

A adaptação municipal às Alterações Climáticas é fundamental e prioritária face à 

inevitabilidade que os seus impactes irão ter sobre o território – componente física. 

No quotidiano da população – componente socio económica. 

No ambiente e na gestão local – componente ambiental e política. 

 

Figura 1 - Componentes do município afetas a impactes das Alterações Climáticas (adaptado da EMAAC 
Azambuja, 2018) 

Alterações

Climáticas

Componente 

Física

Componente 
SocioEconómica

Componentes 
Ambiental e Política
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Em relação ao Emprego/setor, atribuíram-se as seguintes classificações de acordo com 

as percentagens obtidas: 

 Primário – 3%; 

 Secundário – 14%; 

 Terciário – 26%. 

Destaca-se o setor terciário, representando o pilar económico da região, ou seja: 

 comércio por retalho grosso; 

 transportes e armazenagem; 

 construção. 

As principais atividades económicas são: 

 

 agricultura (trigo, milho, arroz, tomate, olival); 

 viticultura; 

 suinicultura; 

 produção de gado; 

 indústria; 

 comércio. 

 

Os principais Acessos são: 

 

 A1; 

 EN3; 

 EN366; 

 IC2. 

 

Aspetos Naturais 

 

 Lezíria; 

 Charneca; 

 Áreas de Floresta. 

 

Rios e Cursos de Água 

 

 Rio Tejo; 

 Rio Alenquer; 

 Rio Ota; 

 Rio Valverde; 

 Ribeira de Aveiras; 

 Vala Real de Azambuja; 

 Canal de Azambuja. 
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3. Alterações Climáticas 

O município de Azambuja reconhece a importância da sustentabilidade e das alterações 

climáticas, tendo ao longo dos anos elaborado planos estratégicos e integrado 

iniciativas, que permitiram contribuir para estas abordagens. 

 A documentação relevante mencionada no capítulo 2 da Introdução, do presente 

Relatório, serviu de orientação e apoio à redação dos documentos já mencionados, 

PIAAC LT e EMAAC de Azambuja, destacando-se a Gestão dos Recursos Hídricos 

considerada na ENAAC 2020 como uma das temáticas prioritárias, dado o seu caráter 

estratégico e transversal em termos de adaptação às Alterações Climáticas em Portugal. 

A considerar o seguinte: 

Escala Regional 

 redução da precipitação nas regiões secas; 

 aumento da precipitação nas regiões húmidas;  

 aumento da variabilidade e intensidade da precipitação. 

Em Portugal 

 redução da precipitação durante a primavera, verão e outono; 

 eventos de precipitação mais concentrados; 

 aumento da variação sazonal do escoamento; 

 aumento do risco de cheias. 

De forma a identificar as potenciais alterações (anomalias) projetadas entre o clima atual 

e futuro, foram simulados três períodos de trinta anos (normais climáticas): 

 1971 – 2000 (clima atual) 

 2041 - 2070 (médio prazo) 

 2071 – 2100 (longo prazo) 

No caso dos modelos utilizados, para a elaboração da Estratégia, foram obtidos os 

valores diários das seguintes variáveis climáticas analisadas até ao final do século, 

para os seus valores médios anuais e anomalias (potenciais alterações) relativamente ao 

clima atual: 

 Temperatura (máxima, média e mínima); 

 Precipitação (acumulada); 

 Velocidade do vento (média); 

 Humidade Relativa. 

Para cada uma destas variáveis climáticas, foram analisadas médias mensais, sazonais e 

anuais, assim como, alguns indicadores relativos a eventos extremos. 
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A definição do termo anomalia climática, consiste na diferença entre o valor de uma 

variável climática num período de 30 anos relativamente ao período de referência (neste 

caso os dados simulados para 1971-2000). 

3.1 EVENTOS CLIMÁTICOS 

Baseado nas projeções identificadas no documento EMAAC de Azambuja, os eventos 

climáticos possíveis de afetar o município de Azambuja, estão resumidos na tabela 1. 

Tabela 1 - Tipo de eventos climáticos (adaptado da EMAAC de Azambuja, 2018) 

Tipo de evento 

Precipitação excessiva 

Vento forte 

Secas 

Temperaturas elevadas/ondas de calor 

Gelo/Geada/Neve 

Tempestade/Tornados 

Trovoadas/Raios 

 

 

3.2 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PROJETADAS PARA 

A LEZÍRIA DO TEJO 

Destacam-se as principais alterações, como sendo: 

 Aumento da Temperatura média anual e em especial das máximas; 

 Diminuição da Precipitação média anual; 

 Aumento dos fenómenos extremos de Precipitação; 

 Diminuição do número de dias de Geada. 
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4. Impactes e Vulnerabilidades atuais 

Síntese dos principais impactes associados aos eventos climáticos no município de 

Azambuja, apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 -  Eventos e principais impactes (adaptado da EMAAC de Azambuja, 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realçar, que nos últimos anos, a seca tem vindo a ter um efeito cada vez mais nefasto 

na agricultura na Lezíria do Tejo, sem exceção do município de Azambuja. 

Como exemplo, as temperaturas foram responsáveis pelo amadurecimento prematuro 

do tomate (2 meses antes da época), impossibilitando o crescimento do fruto. 

Adicionalmente, constatou-se um aumento do número de pragas (mosca branca) tendo 

como consequência, a geração de um menor rendimento económico da atividade 

agrícola. 

   

Eventos Principais Impactes 

 

Vento forte 

Danos para a vegetação e culturas 

Alterações no uso de equipamentos/serviços 

Danos em edifícios 

Danos para as infraestruturas 

Secas Danos para a vegetação e culturas 

 

 

Precipitação excessiva 

Alterações no uso de equipamentos e serviços 

Cheias/inundações 

Danos para a vegetação e culturas 

Danos para as infraestruturas 

Deslizamento de vertentes 

Temperaturas 
elevadas/ondas de calor 

Incêndios – no total dos 6 incêndios houve a 
queima de cerca de 1956 ha de povoamento, 822 
ha de mato, 71 ha de área agrícola. 
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5. Opções de Adaptação e Mitigação 

O processo de identificação de medidas de adaptação e mitigação, assentou em 4 eixos 

estratégicos comuns para todos os municípios da Lezíria do Tejo, resultando para 

Azambuja, numa matriz composta por 15 medidas (opções) de adaptação e 

mitigação, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 3 -  Identificação das medidas de adaptação e mitigação (adaptado da EMAAC de Azambuja, 2018) 

Medidas (opções) de adaptação e 
mitigação 

Número de medidas 

Infraestruturas verdes 3 

Infraestruturas cinzentas 6 

Opções não estruturais 3 

Medidas de mitigação 3 

 

5.1 MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE 

Apresenta-se na tabela 4, para o município de Azambuja, o número de medidas por setor 

de atividade, resultante da avaliação realizada e incluída no documento EMAAC. Os 

setores prioritários com maior destaque nas medidas propostas, são: a Segurança de 

Pessoas e Bens (com 8 medidas) e Riscos Naturais e Tecnológicos (com 7 medidas). 

A área temática do Ordenamento do Território é a que apresenta maior número de 

medidas associadas (11 medidas). 

Tabela 4 -  Número de medidas de adaptação/mitigação por setor de atividade (adaptado da EMAAC de  
Azambuja, 2018) 

Setores Número de medidas 

Recursos Hídricos 6 

Ordenamento do Território 11 

Agricultura 5 

Florestas 5 

Biodiversidade e Paisagem 6 

Saúde 4 

Riscos Naturais e Tecnológicos 7 

Segurança de Pessoas e Bens 8 

Transportes e Telecomunicações 5 

Energia e Indústria 6 

Turismo e Lazer 4 

Economia 6 
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Tabela 5 - 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 
Realizada 

V2.6 
Novos Espaços 

Verdes 
Municipal CMA Médio 5 445 250 Em estudo 

V4.7 
Manutenção da 
Mata Nacional 

Regional ICNF   Curto 368 000 
Em estudo e 

avaliação 

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 estudo e 

avaliação 

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 avaliação 

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 
Em estudo e 

avaliação 

C6.17 
Monitorização da 
qualidade do ar 

Regional / 
Intermunicipal 

CIMLT Curto 111 000 Em curso 

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 

NE1.1 

Ação de formação 
em Sistemas de 

Informação 
Geográfica 

Intermunicipal CIMLT Curto 3 000 Em avaliação 

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 estudo e 

Avaliação 

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 Em curso 

M2.6 Veículos elétricos 
Regional / 

Intermunicipal 
CIMLT Curto 70 000 

Em curso 
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5.2 PLANOS DE AÇÃO 

Apresentam-se nas páginas seguintes os respetivos planos de ação, para as áreas 

identificadas como sendo prioritárias para o município, de acordo com o trabalho 

desenvolvido pela equipa que contribuiu para a elaboração da Estratégia Municipal de 

Azambuja, resultando no documento que serve de apoio a todo este relatório de 

acompanhamento, a EMAAC (Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas para o município de Azambuja). 

Estes Planos foram analisados ao detalhe, como forma de avaliar a sua aplicabilidade no 

espaço temporal definido para cada um deles, bem como, as ações consideradas 

prioritárias/urgentes, atendendo às vulnerabilidades atuais e futuras, perante a avaliação 

do risco para o município de Azambuja.  

Algumas avançaram e foram implementadas, de acordo com a disponibilidade 

financeira e enquadramento com outros projetos atualmente em curso.  

Outras, encontram-se em fase de estudo e reformulação, no sentido de as adaptar à 

situação real do município. 

As que carecem de aprovação, bem como, as que poderão ser submetidas a candidaturas 

a fundos de financiamento, umas já em curso e outras, passíveis de candidatura, poderá 

ser considerada a necessidade do envolvimento da CIMLT, sempre que tal se justifique. 
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5.2.1 REQUALIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA (V1.3; V1.12) 

Estas duas ações apresentadas nas figuras 3 e 4, páginas 17-18, foram analisadas e 

interpretadas como uma ação única, ou seja, a área de intervenção encontra-se 

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

Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras de Oeste (RH5). 

Pretende-se com o desenvolvimento e implementação desta ação/ações o cumprimento 

dos objetivos específicos, mencionados nos descritivos das fichas de ações, sublinhando 

os projetos de acordo com o seguinte: 

 aprovados e em curso; 

 aprovados recentemente; 

 em preparação de candidatura para financiamento. 

Apresentam-se em seguida, os projetos cofinanciados pela União Europeia (EU), 

que podem ser enquadrados nos objetivos, referidos anteriormente: 

Projeto de 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) 

O objetivo principal, deste projeto de integração paisagística, prevê criar um ambiente 

visual agradável para quem se encontra na envolvente próxima, ou dentro da área 

intervencionada. A reorganização paisagística, inclui ainda, a reabilitação da zona 

adjacente à estação ferroviária, zonas de acesso ao esteiro para a prática de pesca 

desportiva, reordenação das áreas de estacionamento, uma ciclovia, zona de piquenique 

e equipamentos de atividade física ao ar livre. O desassoreamento do esteiro, permitirá 

o uso de pequenas embarcações, fora do período de maré baixa. 

Resumo da intervenção: as obras que estão a decorrer, pretendem a valorização de um 

espaço público, embora já seja utilizado por alguns munícipes, apresenta um grande 

potencial de crescimento de utilização, ao serem criadas as condições necessárias. Estas 

intervenções permitirão uma maior ligação à Frente Ribeirinha, prevendo-se para o 

futuro, que seja um dos polos dinamizadores do turismo no concelho. 

Relativamente à estabilidade das margens, considera-se urgente a reconstrução do muro 

junto à estação na margem direita, dado o estado de conservação da estrutura existente. 

Destaca-se, a importância de salvaguardar a segurança dos munícipes, que atualmente 

utilizam a estrada nacional para a prática de corrida, cicloturismo ou simplesmente, para 

caminhar. 
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Tabela 6 – Projeto de Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Esteiro de 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 

 

Estado da Ação:  

 Reprogramação da candidatura, com vista à reformulação do projeto inicial; 

 Em curso. 

O projeto, denominado Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às 

Alterações Climáticas - Município de Azambuja  

Trata-se de um projeto de reabilitação natural de uma linha de água, inédito no 

município, o qual foi submetido a uma candidatura de financiamento ao Fundo 

Ambiental, com recente aprovação, ao destacar-se num 5º lugar, com a classificação de 

4,82, entre 66 candidaturas concorrentes (https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/relatorio-

final-aviso-n-12768_2019-adaptar-o-territorio-as-alteracoes-climaticas-concretizar-o-p-3ac-pdf.aspx). Ver 

tabela 7, onde se encontram os montantes envolvidos na candidatura, sendo a verba a 

ser suportada pela CMA de 30 000,00 €. 

Tabela 7 - Resumo de candidaturas aprovadas para financiamento 
(https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/p3ac-relatorio-preliminar-pdf.aspx) 
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A concretização deste projeto, tornará toda a área envolvente à intervenção mais 

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

bem como, a recuperação do corredor ribeirinho ao longo da linha de água, fomentando 

a criação de refúgios e corredores ecológicos para espécies vulneráveis. 

A área de intervenção corresponde a um troço do ribeiro de Aveiras com uma extensão 

aproximada de 5,3 km, atravessando essencialmente zonas agrícolas. Trata-se de uma 

linha de água com caráter torrencial, em que o escoamento anual é caracterizado por 

corresponder a um regime marcadamente sazonal, alternando um semestre húmido, no 

qual a linha de água tem escoamento, e um semestre seco, onde o caudal do curso de 

água é reduzido. 

 

Figura 2 - Área de intervenção do Ribeiro de Aveiras (Memória descritiva, setembro 2019) 

O Objetivo da intervenção de reabilitação e adaptação às alterações climáticas do 

Ribeiro de Aveiras, caracteriza-se pela criação de condições de melhoria de 

funcionalidade  ecológica, hidrogeomorfológica e de qualidade ambiental que levam a 

um aumento da capacidade adaptativa deste território, em específico. 

O  trabalho a realizar, pretende contribuir com informação relevante no que diz respeito 

às tipologias de ações de intervenção de reabilitação e adaptação às Alterações 

Climáticas e consequente acompanhamento, antes, durante e pós - intervenção, por 

forma a assegurar o processo mais informado, por parte da comunidade. 

Este projeto torna a ser referenciado no ponto 5.2.19 Ação de Sensibilização (NE 1.13) na 

página 71 , como forte componente na área da sensibilização ao providenciar informação 
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e conhecimento científico adaptado a grupos específicos e ao público em geral, no 

sentido de perceberem de que forma as ações e alterações de comportamentos, a nível 

individual e coletivo, podem ter impacto na adaptação/mitigação às alterações 

climáticas. 

Estado da Ação: trabalhos a decorrer. 

Por último, apresentamos o projeto denominado  Limpeza e Valorização da Vala Real 

Junto ao Palácio, cuja intervenção de reabilitação e valorização ecológica do troço final 

da Vala Real, afluente da margem direita do Rio Tejo, numa extensão aproximada de 

3,25 km, na foz da Vala Real, junto ao Palácio da Rainha no município de Azambuja. 

Pretende-se por esta via, criar como oportunidade de usufruto do espaço ribeirinho pela 

população, nomeadamente, junto ao Palácio da Rainha, com a valorização paisagística e 

a biodiversidade do meio hídrico, com o aumento da interligação homem-rio, tornando 

este espaço como um local de convívio e partilha de vivências antigas, fomentando uma 

zona de interesse pedagógico. 

Resumidamente este projeta visa englobar três componentes: 

 componente hidráulica; 

 componente ecológica; 

 componente de engenharia natural. 

complementado por Ações de participação pública e Sensibilização ambiental, a serem 

realizadas de acordo com cronograma proposto para o projeto. 

Estado da Ação: 

Para a execução deste projeto, pondera-se avançar com uma candidatura de 

financiamento adequada, para o fim em vista. 
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Figura 3 - Requalificação de linhas de água (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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Figura 4 - Requalificação de linhas de água (EMAAC de Azambuja, 2018)  
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5.2.2 ARBORIZAÇÃO DE EIXOS URBANOS (V2.5) 

A ação apresentada na figura 5, página 20, foi realizada seguindo uma avaliação 

criteriosa, atendendo aos espaços descritos na tabela 8.  

 

Estado da Ação: 

concluída de acordo com o objetivo proposto. Futuramente será alvo de manutenção e 

acompanhamento.  

 

Tabela 8 -  Resumo dos espaços arborizados 

Descrição Ponto de situação 

Azambuja: 

Av. Valverde  

e  

Rua Cândido Abreu 

A não existência de árvores na faixa central prende-
se com a inviabilização na circulação rodoviária. No 
entanto, já existem árvores nas laterais da Avenida; 

Rua Cândido Abreu inviabilizamos o 
estacionamento que já é escasso, logo, não aplicável 
nesta zona. 

Aveiras de Cima 
existência de 5 árvores (chães) no largo, 5 árvores na 
Rua 25 de Abril. 

Aveiras de Baixo 
três zonas com arborização em parque de 
estacionamento, jardim da Nora e largo da 
feira/Junta. 

Manique do Intendente área classificada. Não está planeada nenhuma 
intervenção. 

Alcoentre Existência de 3 árvores no largo. 

Vila Nova de S. Pedro Existência de espaços verdes e árvores. 

Maçussa: 

Rua 25 de abril 

Devido à inexistência de passeios não é aplicável o 
ensombramento nesta área designada. 
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Figura 5 - Arborização de eixos urbanos (EMAAC de Azambuja, 2018)  
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5.2.3 NOVOS ESPAÇOS VERDES (V2.6) 

De acordo com a ficha para esta ação, apresentada na figura 6, página 22, encontram-se 

identificadas duas áreas 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. 

Estado da Ação: 

Identificação das áreas: 

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

(ver figura 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. 
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Figura 6 -  Novos espaços verdes (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.4 MANUTENÇÃO DA MATA FLORESTAL (V4.7) 

A equipa avaliou a concretização desta ação apresentada na figura 7, como prioritária. 

Ao serem avaliados os objetivos específicos, o Comandante da Proteção Civil, Nuno 

Fonseca, destacou como necessidade, a considerar, a aquisição de uma carrinha para 

a Proteção Civil de Azambuja, com o objetivo de substituir a já existente, pois a mesma 

já não oferece garantias para o fim em vista. 

Estado da Ação: 

Evidencia-se a urgência na aquisição de um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios em 

espaços naturais, cujas especificações técnicas para aquisição, são as sugeridas na tabela 

9, páginas 25-29.  

Partilha de conhecimentos técnicos, tendo como base o caderno técnico atualizado do 

ICNF. 

Proposta de reunião conjunta (CIMLT, ICNF, Proteção Civil de Azambuja) via Teams ou 

Zoom em data oportuna, para debater o seguinte: 

 análise da situação, face ao exposto; 

 abordagem a potenciais fontes de financiamento, adequadas a esta 

concretização.  
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Figura 7 -  Manutenção da mata nacional (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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Tabela 9 -  Resumo: especificações para carrinha Proteção Civil 

Características Descrição 

Carga Útil/ 

Peso Bruto 

Peso Bruto = Peso do chassis + Peso da superestrutura +Peso do equipamento + Peso da guarnição 
(média 90kg/sapador) + Peso dos agentes extintores. 

O peso bruto do veículo deve respeitar a homologação do IMT 

Autonomia 

A capacidade do depósito de combustível deve permitir realizar, com a carga normal, um 
percurso mínimo de 300 km em estrada, de perfil medianamente acidentado ou o funcionamento 
da bomba de serviço de incêndios durante quatro horas consecutivas. 

O orifício com rede de proteção de enchimento do depósito de combustível deve ser de fácil acesso 
nas operações de enchimento, tendo nas proximidades a indicação do tipo de combustível (diesel) e 
o tampão em cor amarela, com chave. 

Desempenho 

Diâmetro exterior de viragem: o diâmetro exterior de viragem à esquerda e à direita deve ser 
inferior ou igual a 16 metros, entre muros; no caso de veículos com mais de dois eixos os valores 
serão acordados entre o fabricante e o cliente. Requisitos definidos nas tabelas 3 e 7, da EN 1846-2. 

Devem ser respeitadas as tabelas 2 e 6 da norma EN 1846-2 

Velocidade: a velocidade de cruzeiro do veículo em patamar deve situar-se entre os 85 km/hora e a 
velocidade máxima admitida pela legislação em vigor; 

Ângulos: os veículos devem respeitar a EN 1846-2 para a classe L, categorias 2 ou 3. 

Mecânica do 
Veículo 

Motor deve funcionar a diesel. O sistema de arrefecimento do motor deve ser convenientemente 
dimensionado, de modo a permitir o seu funcionamento normal, para um período de tempo igual 
ou superior a 4 horas à temperatura ambiente. O motor deve permitir um arranque e 
funcionamento em quaisquer condições de temperatura. O escape do motor deve estar colocado de 
modo a não prejudicar quer a guarnição, quer o operador da bomba de serviço de incêndios. Os 
sistemas de escape montados nos veículos devem ser concebidos para prevenir a libertação de 
faúlhas. Os componentes quentes do sistema de escape localizados por baixo dos veículos devem 
ser protegidos para evitar o contacto com a vegetação. Respeitar a legislação nacional e comunitária 
relativa às emissões, comummente designada por «EURO» 

Caixa de Velocidades: deve possibilitar o acionamento da bomba de serviço de incêndios com o 
veículo em andamento. A tomada de força deve ser acionada diretamente pela caixa de velocidades, 
estar preparada para serviço contínuo prolongado e, preferencialmente, ser de marca igual à caixa 
de velocidades. 

Eixo e Diferencial: o veículo pode possuir dois ou mais eixos, com tração a todos os eixos. 

Suspensão: deve ser adequada ao serviço de incêndios e assegurar as caraterísticas de desempenho 
dinâmico exigidas em 1.3, atendendo às velocidades, à carga transportada e ao volume de água 
armazenada, estar preparada para suportar constantemente a Massa Total em Carga (MTC) do 
veículo e ser, preferencialmente, do tipo de molas de lâminas, com amortecedores apropriados à 
carga. 

Travões: O veículo deve estar equipado com sistema de travagem. que cumpra a legislação nacional 
e europeia aplicável. Os veículos equipados com travões pneumáticos devem dispor de uma válvula 
reguladora de pressão do controlo de enchimento dos depósitos de ar, equipada com tomada rápida 
para enchimento dos depósitos através de fonte externa e possuir uma saída para ligar um tubo 
racord para enchimento dos pneus. Devem também possuir um sistema auxiliar de travagem 
(escape, alimentação, etc.) e equipamento de desumidificação do ar dos travões. 

Os veículos equipados com travões pneumáticos devem ainda ter um sistema auxiliar de 
carregamento dos depósitos de ar dos travões, composto por compressor de ar, alimentado 
exteriormente com 220 V c.a., instalado no veículo e respetivo equipamento adicional. O sistema 
deverá estar associado à ficha/tomada elétrica do carregamento das baterias 

Rodas e Pneus: O rodado deve ser simples à frente e simples ou duplo à retaguarda, exceto para a 
categoria 3 em que serão simples à frente e à retaguarda. A pressão dos pneus deve estar indicada no 
veículo, por cima dos guarda-lamas, de modo indelével e com a indicação da unidade de pressão 
(bar). 
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Características Descrição 

Mecânica do 
Veículo 

Os pneus devem ter boa aderência ao piso, devendo possuir roda de reserva igual e completa, de 
fácil acesso e manuseamento e cumprir a legislação nacional e europeia aplicável, nomeadamente 
quanto aos índices de carga e velocidade. 

Direção: deve ser assistida e com o volante do lado esquerdo. 

Pedais de Comando: o intervalo entre os bordos dos pedais do travão e do acelerador deve 
permitir a condução com botas. 

Componentes Eletrónicos: de apoio à condução, nomeadamente, ABS, ASR, ESP entre outros, 
devem poder ser desligados, quando em condução fora de estrada, salvo condição em contrário do 
fabricante do chassis. 

Lubrificação: o equipamento do chassis não deve impedir o acesso aos diferentes corpos 
lubrificadores, que devem estar devidamente referenciados pela cor amarela. Deve existir um 
esquema de lubrificação inscrito numa placa indicadora, situada, de preferência, na face interna da 
porta do condutor à melhor altura possível para uma fácil leitura. 

Equipamento 
Elétrico do 

Veículo 

Generalidades: todos os equipamentos elétricos a instalar no veículo, têm obrigatoriamente de 
obedecer às normas CEE. O veículo deve estar equipado com o conjunto de luzes previsto no 
Código da Estrada e demais legislação aplicável e as utilizadas em veículos de emergência, como 
faróis do tipo STROB. 

Os circuitos devem estar protegidos por fusíveis calibrados, referenciados num quadro e facilmente 
acessíveis, existindo uma coleção para substituição. Através de conveniente isolamento e filtragem, 
será garantida a não interferência com o equipamento rádio conforme a legislação nacional e 
europeia aplicável. O chassis e a superestrutura não devem ser utilizados para distribuição e retorno 
de corrente elétrica (massa), pretendendo-se uma linha dedicada. Deve estar disponível tensão de 12 
V para ligação de equipamento auxiliar. Em veículos equipados com tensão de 24V não podem 
existir ligações autónomas a uma das baterias. Deverá ser respeitada a legislação nacional e europeia 
relativa a compatibilidade eletromagnética. 

Baterias: devem ter instalados dois bornes extra devidamente identificados, para efeitos de 
encosto. As baterias devem ser sobredimensionadas na sua capacidade. O compartimento de 
baterias deve facilitar o acesso para inspeção e manutenção e ser resistente aos ácidos. O veículo 
deve estar equipado com um sistema de carregamento de baterias alimentado a 220V a.c., que 
deverá desligar-se automaticamente sempre que o motor do veículo é acionado. O sistema de 
carregamento de baterias deverá comportar ainda um sistema de aquecimento de água do circuito 
de refrigeração do motor do veículo. 

Alternador: o veículo deve estar equipado com um alternador, de capacidade sobredimensionada 
para o fim a que se destina. 

Avisadores e Projetores especiais: O veículo deve estar equipado com: 

 Uma sirene eletrónica, com o mínimo de 100 W, colocada sob tensão por um interruptor, 
com sinalizadores luminosos azuis na parte superior, visíveis num ângulo de 360.º e 
altifalante exterior, a ativar pelo condutor e/ou pelo chefe da equipa e devidamente 
protegidos contra impactos de ramos e arvores; 

 Dois sinalizadores luminosos, da marcha de urgência, azuis, (tipo Strob) intermitentes, 
colocados na parte da frente do veículo, preferencialmente junto aos faróis, de modo a 
serem visíveis pelo condutor do veículo da frente a, pelo menos, 100 metros; 

 Dois sinalizadores luminosos, intermitentes, (tipo Strob), de cor amarelo ou 
vermelha, colocados na traseira do veículo, visíveis em condições normais a, pelo menos, 
100 metros; 

 Iluminação lateral e à retaguarda, direcionada para o solo e com capacidade de 
iluminação num raio mínimo de 1,5 metros em relação ao limite exterior do veículo; 

 Um projetor orientável e amovível de, pelo menos 100 W, ou outro sistema com 
capacidade de iluminação equivalente montado à frente do lado direito da cabina; 

 Um projetor orientável e amovível de, pelo menos 100 W, ou outro sistema com 
capacidade de iluminação equivalente montado à retaguarda, do lado esquerdo; 
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Características Descrição 

Equipamento 
Elétrico do 

Veículo 

 Dois faróis de nevoeiro protegidos com grelha metálica, colocados na parte frontal do 
veículo. 

Características da 
Cabina 

 

Interior da Cabina: deverá ser dupla, de quatro a seis lugares. O piso deve ser antiderrapante e 
com possibilidade de escoar líquidos. A cabina deve possuir quatro portas com fechaduras iguais e 
janelas com vidros móveis, que no caso de terem elevadores devem ser iguais entre si, conforme a 
legislação nacional e europeia aplicável. Deve ser assegurada a comunicação direta entre todos os 
elementos da guarnição, e existir pegas para, em terreno acidentado, possibilitar apoio a todos os 
membros da equipa. 

A iluminação do habitáculo será garantida, pelo menos, com dois pontos de luz, sendo um à frente 
e outro na parte de trás da cabina. A cabina deve ter bom isolamento sonoro e satisfazer, na 
generalidade, os seguintes requisitos: 

 Espaço suficiente para a instalação de dois emissores-recetores; 

 Uma lanterna com lâmpadas de LED para leitura de mapas do lado direito no interior 
da cabina; 

 Lugar do condutor regulável, permitindo uma condução segura e cómoda; 

 Todos os lugares devem estar equipados com encostos de cabeça, cintos de 
segurança certificados de acordo com a legislação nacional e europeia, com pré-tensores; 

 Sob os bancos traseiros, que poderão ser de conceção diferente, deve existir um cofre 
para material; 

 Os assentos situados sobre o cofre devem ser articulados na parte posterior e rebatíveis 
a 90 º, deixando uma abertura entre a face da frente do cofre e a vertical do banco 
levantado e possuir dispositivo simples que os mantenha na posição de abertura. 

Acessos à Cabina:  devem ser facilitados com degraus com inclinação suficiente, de molde a 
permitir a visibilidade do degrau imediatamente inferior conforme tabela 4 da EN 1846-1. Os 
degraus não devem prejudicar os ângulos de ataque do veículo, podendo ser retrácteis ou em 
material flexível. 

Segurança da Cabina: deve ser total e obedecer às seguintes condições: 

 Os materiais utilizados no revestimento devem ser preferencialmente ignífugos; 

 Os vidros devem respeitar a legislação nacional e europeia aplicável; 

 Não devem existir esquinas vivas e outros fatores que possam provocar ferimentos; 

 Nos veículos destinados à intervenção em espaços naturais devem existir: 

Duas garrafas com capacidade mínima de 6 litros de ar respirável, a 300 bar, instaladas em local 
de fácil manuseamento, com dispositivo de acionamento manobráveis no interior da cabina de 
modo a manter, em caso de necessidade, a pressão no interior da cabina superior à pressão 
atmosférica, bem como a melhorar a alimentação de ar do motor do veículo, através de ligação 
ao coletor de admissão. Dentro da cabina deverá ser montado dispositivo de distribuição de ar 
respirável com número de saídas correspondente à guarnição do veículo, para ligação rápida de 
máscaras individuais, (incluídas), que deverão permanecer dentro da mesma em local acessível 
e identificado;  

A parte frontal deve ser guarnecida com uma grelha de proteção aos embates em árvores, a 
mesma grelha também deverá proteger lateralmente os guarda-lamas frontais e o tubo da 
grelha deverá ter no mínimo o diâmetro de 1,5 polegadas; 

A estrutura externa da cabina deve ser reforçada com aro de segurança exterior ou no interior, 
que será construído em tubo de aço sem costura (rollbar), resistente às deformações 
produzidas por capotamento. Deve dispor ainda de uma estrutura tubular externa em aço inox 
AISI 304, com cortina de proteção contra campos térmicos que envolverá toda a cabina e as 
cavas das rodas/pneus funcionando como rede de água para proteção do mesmo, a partir de 
um reservatório de emergência. 

Basculamento da Cabina: sem requisitos. 
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Características Descrição 

Características da 
Cabina 

Painel de Comando e Controlo: equipado com, pelo menos, os seguintes instrumentos de 
manobra e controlo, devidamente identificados: 

 Corta corrente geral a todas as fontes de alimentação provenientes da bateria, exceto as 
funções que necessitam de alimentação permanente; 

 Um sinalizador luminoso verde, que indica a colocação sob tensão da instalação elétrica 
pelo interruptor geral; 

 Três sinalizadores luminosos devidamente identificados, assinalando a colocação sob 
tensão através dos interruptores, sendo: 
Verde, para os sinalizadores luminosos; 
Laranja, para o projetor orientável à frente; 
Vermelho, para o projetor orientável e amovível à retaguarda. 

 Um comando com sinalizador luminoso colorido, devidamente identificado, para o 
acionamento da tomada de força; 

 Dois sinalizadores luminosos indicadores: 
Cofre aberto; 
Bomba de serviço de incêndios acionada. 

 Um avisador acústico e um sinalizador luminoso do fecho da cabina basculante, se existir; 

 Uma tomada de corrente identificada para gambiarra de 12 V c.c.; 

 Outros sinalizadores ou avisadores considerados indispensáveis ao bom e eficiente 
funcionamento do veículo e acessórios, desde que respeitem legislação nacional e 
europeia. 

Placa de Identificação: na cabina deve existir uma placa de identificação do veículo referindo pelo 
menos: Nome do fabricante; Modelo e número do chassis (quadro); Massa total em carga; Ano de 
fabrico do chassis e da superestrutura. 

Características da 
Superestrutura 

Dimensões: a transformação deve respeitar o manual de montagem de superestruturas do 
fabricante e representante do chassis, devendo a superestrutura com o equipamento ser suportada 
pelo falso chassis ou chassis auxiliar. A largura da superestrutura não deve ser superior à largura do 
rodado traseiro, excluindo os pontos amovíveis. As dimensões devem ser reduzidas ao mínimo 
tecnicamente possível. 

O fabricante deve apresentar desenhos ou esquemas, em planta e vista lateral, identificando o 
comprimento, a largura e altura máximos, bem como a localização do centro de gravidade do 
veículo. 

Tanque: O tanque de água, que deve ser fixado e apoiado à superestrutura (falso chassis) através de 
sinoblocos, satisfará as seguintes condições: 

 Possuir uma capacidade mínima de 500 litros (mais ou menos) 5 %); 

 Ser construído, preferencialmente, em chapa de aço inox AISI316, ter as espessuras e 
anteparas definidas através de cálculo justificativo e respetivo termo de responsabilidade a 
emitir pelo fabricante; 

 Possuir anteparas verticais e perpendiculares aos eixos do veículo; 

 Quando fabricado com outros materiais, como o alumínio, conforme EN 573, ou materiais 
não metálicos, no que respeita às espessuras e composição química, deve apresentar um 
certificado de conformidade de resistência ao fogo e aos impactos; 

 Apresentar resistência a águas cloradas e salinas. 

Incluir: 

 Orifício de enchimento igual ou superior a DN150, com tampão de abertura rápida, 
articulado ou preso por uma corrente, que será dispensável se a entrada de visita for 
provida de tampa de abertura rápida; 

 Duas canalizações laterais, (uma de cada lado), fixas à superestrutura, com válvula de 
retenção, para o enchimento do tanque, montadas à retaguarda do eixo traseiro, com 
válvulas macho esférico e semi uniões Storz C com tampões presos por correntes; 

 Dispositivo de evacuação de água «tubo ladrão», que descarrega sob o chassis atrás do eixo 
da retaguarda, de modo a limitar as perdas em andamento, dimensionado tendo como 
objetivo evitar que a pressão não ultrapasse 0,20 kg/cm2, com todas as tampas fechadas. 
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Características Descrição 

Características da 
Superestrutura 

Carretel para espaços naturais: nos veículos destinados prioritariamente à intervenção em 
espaços naturais o carretel vazio deve possuir a capacidade de enrolar no mínimo 5 lanços de 
mangueira flexível de baixa pressão DN25, de 20 metros cada, sem ligação à bomba de incêndios. 

Tubagem Hidráulica: as uniões a utilizar nas tubagens devem ser do tipo Storz, estampado e 
maquinado de alumínio. 

Cofres: os cofres, que devem estar instalados transversalmente serão, preferencialmente, divididos, 
a meio de forma a serem independentes de cada um dos lados do veículo. 

Nos veículos deve existir uma escada que permita o acesso à parte superior do tanque. Será 
montada a 180 mm de distância, possuirá punhos, barras de apoio ou corrimão e estribos 
antiderrapantes, bem como, uma chapa de alumínio destinada a proteger a carroçaria. 

À retaguarda deve existir um cofre/patamar para proteção e colocação da bomba de serviço de 
incêndios. 

Os cofres devem ter as seguintes características: 

 Serem construídos em alumínio, com o piso em alumínio estriado e resistente, com 3,0 a 
4,0 mm de espessura; 

 Serem forrados e estanques às intempéries e terem acesso fácil de ambos os lados do 
veículo, permitindo a instalação funcional do material e equipamento; 

 Possuírem iluminação que acenda automaticamente com a abertura da persiana; 

 As persianas devem obedecer aos seguintes critérios: 
Ser em alumínio anodizado com uma camada de, pelo menos, 15 mícron; 
Possuírem sistema de compensação na abertura e fecho; 
Possuir pegas de fecho com trinco e fechadura com chave. 

 Permitirem a arrumação vertical dos lanços de mangueira, separados entre si por 
divisórias. 

Equipamentos 
Mínimos 

 

Equipamento de Extinção: A carga mínima obrigatória de equipamento de extinção será de dois 
tipos, em função da utilização prioritária do veículo e do peso bruto. 
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5.2.5 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE PISCINAS 

(C1.3) 

Esta ação apresentada na figura 8, ainda não foi concretizada, embora o seu espaço 

temporal esteja identificado como de curto prazo.  

A equipa entendeu que o proposto necessitava de uma análise aprofundada para avaliar 

a sua adequabilidade e eficácia, tendo sido sugerido como forma de garantir um 

aproveitamento da água das piscinas municipais de Azambuja, utilizá-la para rega da 

relva sintética do campo de futebol, do Estádio Municipal, através de uma conduta. 

Estado da Ação: 

Encontra-se em estudo e avaliação 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 8 -  Sistema de armazenamento de água de piscinas (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.6 AÇUDE NA VALA REAL DE AZAMBUJA (C1.16) 

Esta ação apresentada na figura 9, página 34, prende-se com a necessidade da 

implementação de um sistema de rega mais eficiente, que garanta as necessidades de 

água para rega com qualidade e a custos mais baixos e de forma sustentável, que o 

Município de Azambuja, em parceria com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) e com a colaboração da SOGEPOC (detentora da 

agroindústria Sugal que labora na região, sendo a matéria prima o tomate de indústria 

para transformação) pretende realizar um projeto para a construção do 

“Aproveitamento Hidroagrícola de Azambuja e Valada” no âmbito do Programa 

Nacional de Regadios. 

Para esta concretização será necessário avançar com um Estudo de Viabilidade 

Económica e Ambiental para o referido projeto, entrando em consideração com os 

seguintes pressupostos, para cada uma das componentes do estudo: 

1) Análise Económico-Financeira 

a partir de uma estimativa orçamental, dos encargos energéticos e dos custos de 

operação e manutenção, do referido aproveitamento, elaborar-se-á um Estudo de 

Viabilidade Económica, que servirá de base para o preenchimento dos formulários 

para as candidaturas, com vista à obtenção de apoios, nomeadamente os referentes às 

receitas e encargos das diferentes culturas, nas situações futuras com e sem projeto e 

referente ao resumo da rentabilidade da operação. Este Estudo seguirá o manual do 

Plano Nacional de Regadios (PNR). 

2) Análise de Viabilidade Ambiental 

pretende-se com esta análise contribuir para: 

 

Análise de 
Viabilidade 
Ambiental

• Analisar e avaliar do ponto de vista ambiental os efeitos da construção do 
aproveitamento hidroagrícola de Azambuja e Valada; 

• Analisar e avaliar a rega das áreas a definir.

Análise de 
Viabilidade 
Ambiental

• Determinar e avaliar as principais condicionantes ambientais e os impactes 
potencialmente significativos associados à implementação do projeto e à 
exploração da área de regadio.

Análise de 
Viabilidade 
Ambiental

• Funcionar como instrumento de apoio à decisão da realização ou não do 
projeto, bem como de seleção de alternativas em estudo.
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Os descritores ambientais mais sensíveis, no âmbito da Análise de Viabilidade 

Ambiental, a considerar, serão os seguintes: 

 solos; 

 recursos hídricos e qualidade da água; 

 aspetos ecológicos; 

 socio-economia. 

Os estudos serão desenvolvidos de acordo com as seguintes atividades gerais: 

A Análise de Viabilidade Ambiental, indicará os trabalhos complementares a serem 

realizados em fases subsequentes, como forma de permitir um melhor conhecimento 

das consequências ambientais do empreendimento e assim colmatar eventuais lacunas, 

encontradas no seu decurso. 

Estado da Ação: 

1) foram desenvolvidas várias reuniões entre as partes e a SOGEPOC consultou os 

proprietários/rendeiros da área eventualmente a beneficiar, cujo número 

apurado totalizou os 38, tendo-se reunido consenso e intenção de adesão para a 

área total que ronda aproximadamente os 4 900 ha; 

2) preparação do trabalho de base para a construção da base de dados (SIG) para 

acesso aos proprietários, focalizando a orientação do Regime Jurídico das Obras 

de Aproveitamento Hidroagrícola; 

3) em curso a constituição de uma Associação de Regantes para candidatura à 

concessão da gestão das infraestruturas públicas no território e a fundos 

públicos, para obras de investimento que venham a ser necessárias, numa 

perspetiva de uso eficiente da água; 

4) preparação de procedimento e lançamento do mesmo, para a seleção do 

consultor; 

5) avaliação de possíveis fontes de financiamento, adaptados para esta 

concretização. 

 

 

Consulta 
Bibliográfica 
e Cartografia

Análise de 
legislação

Definição do 
âmbito do 
Estudo de 

Viabilidade 
Ambiental

Caracterização 
da situação 

ambiental de 
referência

Identificação 
das principais 
condicionante
s ambientais

Formulação 
de medidas 
de controlo
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Figura 9 -  Açude na Vala Real de Azambuja (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.7 EXPANSÃO DO CICLOPE-REDE DE VIGILÂNCIA AOS 

INCÊNDIOS (C2.1) 

Esta ação cujo espaço temporal apresentado na figura 10, página 36, foi considerado de 

curto prazo, 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. 

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

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

informação que possa advir deste sistema de vídeo vigilância, considerando três vetores 

essenciais para a escolha do sistema a considerar, como parte integrante da criação de 

um projeto exequível e funcional: 

 localização das câmaras de videovigilância; 

 tecnologia a ser utilizada; 

  sistema de funcionamento em rede e parcerias para a partilha de 

informação/custos de implementação, com outras entidades, como por exemplo, 

outros municípios ou o CDOS de Santarém ou Lisboa. 

Estado da Ação: 

1) encontra-se em fase de estudo e avaliação para a proposta de decisão; 

2) recolha de informação para suportar a importância da implementação (ver 

suporte teórico nas páginas 37-41); 

3) envolver a CIMLT para discussão da ação e para eventual apoio na candidatura, 

a possíveis fundos de financiamento. 
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Figura 10 - Expansão do CICLOPE - rede de vigilância aos incêndios (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.7.1 SUPORTE TEÓRICO – EXPANSÃO DO CICLOPE 

A apresentação deste suporte tem em vista a explicação de um sistema de vídeo 

vigilância, assim como, as respetivas especificações técnicas, que o mesmo deverá 

cumprir.  

No Município de Azambuja, existem 3 zonas chave: 

 Posto de Vigia do Moinho (Alcoentre); 

 Moinho da Maçussa; 

 Zona de maior cota a sul do município (sujeita a ponderação).  

A fonte acedida (https://www.inov.pt/index-2.html/), para toda a fundamentação do texto 

infra, foi o Instituto de Novas Tecnologias (INOV). 

O sistema CICLOPE é composto por estações remotas onde é adquirida a seguinte 

informação:  

 imagens; 

 dados meteorológicos; 

 dados da qualidade do ar;  

 etc.  

Estas estações denominadas TVAD - Torres de Vigilância e Aquisição de Dados - são 

os elementos capilares do sistema, ligados ao Servidor CICLOPE através de uma rede de 

comunicações, cujo suporte físico e protocolo dependem do fim a que se destina o 

sistema. O equipamento instalado nas TVAD irá depender, também, do tipo de 

aplicação, podendo existir simultaneamente câmaras de visível e infravermelho, para 

vigilância noturna ou deteção automática de incêndios. 
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Figura 11 - Cobertura nacional através do sistema CICLOPE (INOV) 

Em aplicações de carácter sazonal, onde não seja fundamental a existência de vídeo em 

tempo real, como por exemplo a deteção de incêndios florestais, poder-se-á utilizar uma 

qualquer rede de telecomunicações móveis, GSM, TETRA ou CDMA.  

Apesar do custo com comunicações, poderá ser interessante optar por uma solução deste 

tipo, visto o investimento ser mais reduzido que numa solução baseada numa rede 

privada de comunicações, montada exclusivamente para o efeito. É obvio que a questão 

da cobertura da rede de telecomunicações poderá condicionar a utilização de uma rede 

celular, se pensarmos que para a aplicação em causa, as TVAD se localizarão 

preferencialmente em zonas remotas. 

A utilização de redes móveis como suporte a sistemas de televigilância, apresenta a 

vantagem de se poder instalar uma TVAD numa questão de horas, ou permitir a 

existência de TVAD móveis instaladas em viaturas automóveis.  

Como alternativa, poder-se-ão utilizar comunicações via satélite, que, no entanto, por 

serem demasiado dispendiosas, tornam-se pouco interessantes, ou ainda montar uma 

rede rádio privada, PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) ou SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy), as quais permitem pela largura de banda que disponibilizam, a 

transmissão de vídeo em tempo real com elevada definição.  

Esta tecnologia pode exigir a utilização de TVAD retransmissoras (TVAD-R) sempre que 

não exista linha de vista entre pontos da rede, ou quando a distância entre TVAD é muito 

elevada. Em ambiente urbano ou industrial, poderá ser mais interessante recorrer à 

transmissão por fibra ótica (OF) ou cabo coaxial (CA). No entanto é de reter a 

flexibilidade do sistema CICLOPE quanto ao uso do meio de comunicação, podendo 

optar-se por aquele que melhor se adeque ao tipo de utilização. 
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A arquitetura do sistema assenta numa estrutura cliente-servidor. O acesso ao Servidor 

CICLOPE pode se realizado por diferentes meios. O mais comum é o Centro de Gestão 

e Controlo (CGC) coexistir na mesma máquina em que corre o Servidor CICLOPE, 

obtendo-se assim uma solução muito compacta e económica.  

O operador ou vigilante controla a posição das câmaras das TVAD através da Aplicação 

CICLOPE, dispondo de um video wall para visualização das imagens. O CGC pode ser 

instalado em qualquer PC com Windows NT, 2000 ou XP, que esteja ligado em rede com 

o Servidor CICLOPE, controlando e recebendo imagens das TVAD.  

O acesso ao sistema é feito através de username e password, sendo permitida a presença 

simultânea no sistema de vários operadores. A gestão destes é efetuada através de 

permissões e prioridades configuráveis pelo administrador do sistema. Para uma 

máxima flexibilidade, o acesso dos CGC ao Servidor CICLOPE pode ser realizado por 

diferentes meios de comunicação. O mais usual é a utilização da rede fixa telefónica, 

RDIS, PSTN por modem de 56 Kbps ou ADSL. O INOV, nos serviços de manutenção que 

presta, recorre normalmente a este tipo de ligação para efeitos de manutenção 

preventiva, diagnóstico e atualizações de software. 

 

Figura 12 -  Torre de vigilância do sistema CICLOPE (INOV) 
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Figura 13 - Interface do operador (INOV) 

O CICLOPE permite a interligação com outras aplicações, nomeadamente sistemas de 

deteção automática de incidentes (DAI) através de processamento de imagens de visível 

e infravermelho ou LIDAR, em particular para deteção automática de incêndios 

florestais. 

 

Figura 14 -  Deteção de uma coluna de fumo por processamento de imagem na gama do visível (INOV) 

Para a deteção automática de focos de incêndio, podem ser utilizadas vários tipos de 

sensores. A utilização mais comum passa pelo uso de câmaras de infravermelho. No 

entanto, o seu custo elevado e o facto de a câmara ter de se encontrar em linha de vista 

com o foco de incêndio, limita a área de cobertura, em particular em regiões 

montanhosas. No entanto, pelo facto de serem imunes às condições atmosféricas, os 

usos destes dispositivos tornam-se particularmente interessantes, em condições de fraca 

visibilidade.  
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Outro aspeto relevante é o facto de permitirem identificar a frente de chamas mesmo 

através do fumo. A utilização de câmaras, na gama do visível e do infravermelho 

próximo, permitem obter uma solução com um custo por hectare substancialmente mais 

baixo.  

No entanto, esta tecnologia é mais suscetível de gerar falsos alarmes, devido a efeitos 

solares e atmosféricos. Tal como na visão humana, elevados índices de humidade 

atmosférica, fumo e outras partículas em suspensão na atmosfera, podem limitar o 

alcance e eficácia da deteção. 

 

 

Figura 15 -  Princípio de funcionamento do detetor LIDAR na deteção de colunas de fumo (INOV) 

Recentemente o INOV patenteou a utilização da tecnologia LIDAR para deteção de 

colunas de fumo. Esta tecnologia baseia-se no envio de um feixe laser e análise da 

radiação retro difundida. O princípio de funcionamento é equivalente ao de um radar, 

constituindo a coluna de fumo pelas suas características, um obstáculo detetado pelo 

sistema. Tal como as câmaras de infravermelho, o LIDAR é fortemente imune às 

condições atmosféricas.  

Como vantagem adicional, permite determinar com precisão a distância à coluna de 

fumo, e consequentemente, a localização do foco de incêndio, sem necessidade de 

triangulação. Por estas razões, a tecnologia LIDAR, perfila-se como uma solução muito 

promissora para a deteção automática de incêndios florestais. 
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5.2.8 MELHORAMENTO DA REDE DE DRENAGEM (C3.3) 

Esta ação prende-se com a melhoria da rede de escoamento de águas na vila de 

Azambuja tendo como espaço temporal o médio prazo. De acordo com o identificado 

na EMAAC de Azambuja, as projeções climáticas para o município, apontam para a 

diminuição da precipitação média anual e um aumento da temperatura média anual, em 

especial das máximas no verão e outono. Sendo expectável o aumento da frequência de 

ondas de calor e da ocorrência de fenómenos extremos, em particular, de precipitação 

intensa. 

O município de Azambuja com 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, 

pretende dar resposta à Ação proposta, na fig. 17, cujo objetivo geral do projeto, será o 

de promover uma melhoria do ambiente urbano da vila de Azambuja. 

Tabela 10 - Projeto de Requalificação e Reabilitação de Arruamentos na Rua Eng.º Moniz da Maia e na 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 

 

Esta intervenção enquadra-se plenamente com o referencial estratégico fixado no 

âmbito dos diferentes instrumentos de planeamento em vigor no território, em 

particular o EDU (Estratégia de Desenvolvimento Urbano) e o PARU, que destacam a 

reabilitação do espaço público como um domínio de intervenção essencial à promoção 

do desenvolvimento urbano no concelho. 

Englobando vários objetivos, sublinha-se a remodelação do sistema de drenagem de 

águas pluviais, compatibilizando-o obrigatoriamente com os novos perfis, tornando-o 

também mais eficiente. 

Estado da Ação: Em curso. 
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Figura 16 -  Melhoramento da rede de drenagem (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.9 REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DE DIQUES (C4.1) 

Estado da Ação: 

Ação em Avaliação com o objetivo de desenhar novas soluções, atendendo à 

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

futura. 

 

Figura 17 - Reabilitação estrutural de diques (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.10 EFICIÊNCIA HÍDRICA EM ESPAÇOS VERDES (C6.3) 

Como descrito na fig. 18, página 46, a implementação desta ação, assentará 

fundamentalmente, em 3 componentes: 

1) elaboração de um estudo custo-benefício, para demonstrar a viabilidade do 

projeto, garantindo que os investimentos justificarão as intervenções que 

poderão vir a ser realizadas; 

2) instalação de um sistema de rega eficiente, incluindo sensores de humidade de 

solo, portal de monitorização, controlo remoto e equipamento adicional, que se 

julgue necessário; 

3) instalação de um furo e sistema de bombagem para os espaços verdes ao abrigo 

desta ação, ou seja, Jardim Urbano de Azambuja para uma cobertura de área 

verde de cerca de 2 700 m2. 

Estado da Ação: 

Este tema será submetido a estudo e avaliação, durante o corrente ano. Ainda não foram 

desencadeados trabalhos, para o cumprimento dos pressupostos mencionados acima, 

que determinarão a escolha da melhor solução a ser implementada, como forma de 

substituição da água da rede para rega dos espaços verdes, de uma forma 

economicamente viável e exequível. 
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Figura 18 - Eficiência hídrica em espaços verdes (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.11 EQUIPAMENTO PARA POSTOS DE VIGIA E AÇÕES DE 

CAMPO (C6.11) 

A equipa tomou a devida nota para esta ação, descrita na fig. 19, cuja responsabilidade 

dos postos de vigia que têm rede nacional, são da responsabilidade da GNR. 
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Figura 19 - Equipamento para postos de vigia e ações de campo (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.12 DRONE PARA MONITORIZAÇÃO DA NATUREZA E 

FLORESTA (C.6.13) 

A equipa destacou a aquisição de um Drone, como um equipamento relevante de apoio 

à decisão para matas, incêndios, etc. 

Estado da Ação: 

Embora a escala temporal seja de curto prazo, a decisão encontra-se neste momento em 

fase de avaliação e estudo, baseada numa prospeção de mercado, por forma a garantir o 

melhor equipamento que se irá enquadrar para os objetivos específicos, mencionados 

na figura 19.  

Quanto às especificações técnicas para a aquisição do equipamento, baseamos a sua 

importância, nos seguintes pressupostos: 

1) visor térmico: com capacidade de suportar elevadas temperaturas, pois este 

equipamento é uma excelente ferramenta de apoio à decisão no combate a 

incêndios rurais, recolhendo imagens do perímetro do incêndio, fornecendo 

uma perspetiva real do mesmo; 

2) estabilização de imagem; 

3) raio de ação; 

4) autonomia. 

Já foram encontrados alguns modelos que cumprem estes requisitos, sendo a fase 

seguinte a da avaliação dos mesmos, entrando para a decisão a componente orçamental, 

a qual terá que ser submetida a aprovação.  
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Figura 20 - Drone para monitorização da natureza e floresta (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.13 MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR (C6.17) 

O município de Azambuja pretende cada vez mais avançar com medidas pioneiras e de 

destaque, na adaptação às alterações climáticas, bem como a sua mitigação, visando o 

bem-estar da população, no sentido de garantir em termos futuros, a aposta em medidas 

que conduzam a uma descarbonização, através da elaboração de uma estratégia de longo 

prazo, que avance para uma neutralidade carbónica, assente em algumas medidas para 

que seja possível a sua concretização.  

A equipa entendeu, que um dos indicadores valiosos para a medida e concretização da 

mesma, será apoiada pela monitorização da qualidade do ar, pelo que destacamos a 

aquisição deste equipamento, como uma necessidade de curto prazo. 

 Estado da Ação: 

1) procedimento já elaborado; 

2) avaliação do tipo de apoio financeiro, se para tal se justificar. 
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Figura 21 -  Monitorização da qualidade do ar (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.14 MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA (C6.18) 

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: 

Ação de curto prazo em avaliação, dependente da prossecução dos trabalhos a 

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

mencionado anteriormente, para a qual, sugerimos o envolvimento da CIMLT. 
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Figura 22 - Monitorização da qualidade da água (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.15 EFICIÊNCIA HÍDRICA NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 

(C6.19) 

Os espaços identificados nesta ação, na página 56, de espaço temporal de curto prazo, 

foram os seguintes: 

 piscinas Municipais de Azambuja; 

 estabelecimentos de Ensino do Concelho; 

 edifícios de Serviço; 

 espaços Desportivos do Concelho. 

Estado da Ação: 

Existência de procedimento, para as piscinas Municipais de Azambuja, com vista à 

substituição dos chuveiros já existentes. 

Em relação aos outros edifícios identificados, não existem desenvolvimentos para os 

mesmos.  

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

(ver figura 23), sugerimos uma reunião, para discutir como esta abordagem foi entendida 

pelos outros municípios, assim como, a prossecução dos trabalhos de execução, por 

forma a atender ao cumprimento desta ação. 
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Figura 23 - Eficiência hídrica nos edifícios municipais (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.16 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: 

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 24 - Ação de formação em sistemas de informação geográfica (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.17 AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO (NE1.2) 

Nas páginas seguintes podemos encontrar um resumo das ações e projetos, realizados 

de acordo com o âmbito proposto, a Educação Ambiental, atividades essas, lideradas 

por equipas motivadoras e empenhadas, na concretização desta temática.  

Tabela 11 - As Viagens do Zambujinho 

 Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

As Viagens do Zambujinho 

 

 

Projeto que promove a 
cidadania ativa e educação 
ambiental, consistindo na  
"viagem" de crianças do 1º 
ciclo do Ensino Básico, numa 
visita pelas freguesias do 
concelho de Azambuja, à 
descoberta de quintas, 
empresas e entidades várias, 
que partilham as suas boas 
práticas ambientais. 

crianças dos 6 aos 10 
anos; 

professores e auxiliares 
de ação educativa. 

 

Sugerimos a consulta do link https://www.cm-azambuja.pt/actividade-municipal/educacao/viagens-

do-zambujinho/, para este projeto académico, que remonta há já treze anos, onde estão 

resumidas as rotas, os parceiros envolvidos em cada uma e muito mais informações 

complementares. 

O seguinte projeto denominado, Plano integrado e inovador de Combate ao 

insucesso Escolar (PiiCiE LT) foi 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), visando a promoção do sucesso escolar através da implementação 

de ações integradas num modelo de Educação Positiva e Educação pela Inovação, com 

o objetivo de potenciar a melhoria dos resultados escolares e das práticas pedagógicas, 

e contribuir para a igualdade de oportunidades e construção de uma escola de qualidade, 

autónoma, criativa e inovadora. 

Para informações complementares, consultar o seguinte link e a tabela 12 na página 60. 

https://www.cimlt.eu/actividades/gestao-de-programas-e-projectos/plano-integrado-e-inovador-de-

combate-ao-insucesso-escolar-da-leziria-do-tejo 

 

 

 

 

https://www.cimlt.eu/actividades/gestao-de-programas-e-projectos/plano-integrado-e-inovador-de-combate-ao-insucesso-escolar-da-leziria-do-tejo
https://www.cimlt.eu/actividades/gestao-de-programas-e-projectos/plano-integrado-e-inovador-de-combate-ao-insucesso-escolar-da-leziria-do-tejo


 

  

Relatório de Acompanhamento da EMAAC de Azambuja 60 

 

Tabela 12 -  Plano integrado e inovador 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). 

 

O projeto apresentado seguidamente, denominado Aulas na Natureza, com enfoque 

na conservação da natureza e da biodiversidade, foi criado pela EMIC em parceria com 

os técnicos da Unidade de Ambiente do município de Azambuja, professores de Ciências 

da Natureza dos Agrupamentos de Escolas e Universidade Lusófona. Este projeto será 

realizado nas seguintes localidades: 

 Paul de Manique: Manique do Intendente; 

 Lagoa de Albufeira: Sesimbra. 

Tabela 13 - Aulas na Natureza 

 Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

Aulas na Natureza 

 Criar ambientes e atividades 
educativas inovadoras nas 
aprendizagens em contexto natural; 

 Potenciar as aprendizagens 
inovadoras com recurso às app; 

 Desenvolver soft skills nos jovens, 
potenciando o contato com a 
natureza, no desenvolvimento 
pessoal e profissional dos alunos; 

 Fomentar a proteção do meio 
ambiente e a identificação de 
espécies de fauna e flora; 

 Observar em meio natural a flora e a 
fauna. Identificar espécies do Paul 
Natura de Manique do Intendente, 
com recurso a bases de dados: 
http://www.avesdeportugal.inf/ 

Agrupamentos de 
Escolas de 
Azambuja 
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A próxima ação centra-se na utilização da aplicação informática, natural, mais popular 

do mundo, denominada o iNaturalist, que ajuda a identificar plantas e animais que se 

encontram ao nosso redor. Ao ligarmo-nos com uma comunidade de aproximadamente 

400 000 cientistas e naturalistas de todo o mundo, com a missão de ajudar na 

aprendizagem sobre a natureza, ao gravar e partilhar as observações, são gerados dados 

de qualidade de pesquisa, para cientistas que trabalham em aprofundar o conhecimento 

e a proteção da natureza.  

O iNaturalist é uma iniciativa conjunta da Academia de Ciências da Califórnia e da 

National Geographic Society.  

source: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=pt_PT/ 

A autarquia está a desenvolver com os alunos do Ensino Profissional da Escola 

Secundária de Azambuja, do Curso Profissional de Multimédia e Fotografia nas áreas do 

património, cidadania ativa e ambiente, sob o tema Escutar a Cidade para a transformar, 

parceria com os alunos do 12º ano que têm registado em vídeo e fotografia, o património 

natural do Ecossistema Paul Natura, em Manique do Intendente. 

O resumo deste projeto, encontra-se na tabela 14. 

Tabela 14 - iNaturalist, Escutar a Cidade para a Transformar 

Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

iNaturalist 

Escutar a Cidade  

para a Transformar 

 

Retratar em vídeo e fotografia as seguintes 
áreas: património; cidadania ativa; ambiente 
natural de ecossistemas (ex: Paul – Manique 
do Intendente, já retratado); 

com o objetivo de: 

 Descobrir espécies locais e não locais; 

 Gravar as próprias observações e 
partilhá-las com a comunidade; 

 Receber sugestões e identificações de 
crowdsourcing do que foi observado; 

 Discutir e ajudar outras pessoas na 
identificação das observações; 

 Seguir projetos compostos por 
comunidades pequenas e cientistas 
concidadãos apaixonados por um 
determinado local e / ou espécie. 

alunos do Curso 
Profissional de 
Multimédia e 

Fotografia 

alunos do 12º ano. 

 

Destacamos a realização, com sucesso, no presente ano de 2020, dinamizado pela EMIC, 

os seguintes projetos: 

 Workshop de Mindfulness destinado a professores e assistentes operacionais, 

pretendendo criar em cada turma, pausas de introspeção com recurso a saídas e 

passeios pela natureza, ver tabela 15; 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=pt_PT/
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Tabela 15 - Workshop de Mindfulness 

Ação/Projeto Objetivos Público Alvo 

Workshop de Mindfulness 
Práticas de autocontrolo, meditação e 
equilíbrio do ser, com a natureza. 

Professores e 
assistentes 

operacionais. 

 

 Roadshow do Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela 

Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM) é uma das 

ferramentas do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da 

Lezíria do Tejo (PiiCiE LT) a que Azambuja está associado. 

Foram dinamizadas experiências nas áreas da robótica, fabricação digital, 

impressão em 3 D, Drones, partilha de jogos ambientais, defesa do património 

natural e espécies em risco, ver tabela 13. Sugerimos a consulta do seguinte link: 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3765-labmovel-no-concelho-de-azambuja-para-

promover-a-ciencia-a-inovacao-e-o-sucesso-escolar/ 

Tabela 16 - Roadshow do Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem pela Ciência 

Ação/Projeto Objetivos Público Alvo 

Roadshow do 
Laboratório Móvel de 

Inovação e 
Aprendizagem pela 

Ciência 

Incentivar as aprendizagens por 
meio de experiências práticas e 
promover o desenvolvimento de 
capacidades, como por ex: 

 pensamento crítico; 

 criatividade; 

 colaboração; 

 resolução de problemas; 

 comunicação; 
 responsabilidade; 
 autoconfiança; 
 literacia digital; 

 empreendedorismo. 

Agrupamento de Escolas de 
Azambuja (turmas desde o 
pré-escolar até ao ensino 
Secundário) abrangendo 

cerca de 1 400 alunos; 

Comunidade em geral. 

 

 

Como resultados desta aprendizagem, sublinha-se: 

 a utilização tecnológica através da impressora em 3D no Agrupamento de 

Escolas do Alto de Azambuja, foram impressas cerca de 30 placas com a gravação 

das espécies do Paul Natura, trabalho realizado em parceria com os professores 

de TIC /Informática e Ciências e professores formandos na Capacitação da 

CIMLT. 
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 Ações em curso e projeções futuras: 

No âmbito das medidas do PIICIE LT de salientar a realização, desde maio de 2019, das 

ações de capacitação creditadas para professores, em colaboração com a Universidade 

Lusófona. 

Ação 1 - Projetos disciplinares com robótica, placas eletrónicas e outros artefactos; 

Ação 2 – Utilização de dispositivos móveis - cenários iNovadores de Aprendizagem. 

Estas ações de capacitação das Salas do Futuro/Ambientes de Inovação e 

Criatividade, inserem-se no eixo da educação pela inovação, promovendo 

competências aos professores no âmbito de rentabilizarem e aplicarem novas 

metodologias e ferramentas com as suas turmas, em contexto natural ou em contexto 

de sala de aula, com o objetivo de estudar e proteger os ecossistemas e a biodiversidade. 

A participação nestas ações, envolveram cerca de 46 professores. 

Projeta-se estender a mais turmas e ciclos, neste ecossistema, com o propósito de o 

estudar, proteger e como forma de lazer, a prática de Mindfulness e Birdwatching.  
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Figura 25 -  Ação de sensibilização (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.18 AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO (NE1.5) 

À semelhança da Ação de Sensibilização NE1.2, reportada nas páginas anteriores, esta 

Ação NE1.5, mantém os mesmos temas para a sua abordagem, incidindo na eficiência de 

recursos da água, solo, resíduos, energia e qualidade do ar. Para o cumprimento desta 

descrição, destacamos os projetos desenvolvidos pela CMA em colaboração com alguns 

parceiros, que refletem 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. 

A ação Paúl com Vida, incluída no projeto Paúl Natura, realizada em outubro passado, 

foi uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Azambuja, que contou com o 

apoio e a colaboração muito ativa da Casa do Povo de Manique do Intendente, da 

Universidade Lusófona, da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova 

de S. Pedro e Maçussa, da Escola Básica Integrada de Manique do Intendente, do 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da Associação Loving the Planet. 

O evento, teve ainda o apoio da cadeia Pingo Doce, com a oferta de alguns bens 

alimentares. Resumo a consultar na tabela 17. 

Para esta ação, foi criado pelo gabinete de comunicação da CMA, o logotipo usado na 

ação Paúl Com Vida, para o projeto Paúl Natura. 

 

 

 

 

 

 

 

@gabinetecomunicacaocma 
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Tabela 17 - Paúl com Vida 

Ação/Projeto Objetivos           Público Alvo 

Paúl com Vida 

Sensibilização da comunidade para a 
importância ambiental desta área húmida 
usada por muitas aves migratórias que se 
deslocam entre a Europa e África; 

Limpeza do leito do Paúl para remoção de 
plásticos abandonados nas sementeiras, 
evidência de práticas agrícolas do passado; 

Demonstração de anilhagem de aves de 
várias espécies que podem ser encontradas 
nesta zona (a cargo de um especialista do 
ICNF). 

Consultar o link para mais informações: 

https://www.cm-
azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3582-
mais-de-uma-centena-de-voluntarios-em-acao-
no-paul-de-manique-do-intendente 

 

Alunos, docentes e 
funcionários da 
Universidade 

Lusófona; 

Agrupamento de 
Escolas do Alto de 

Azambuja; 

Comunidade em 
geral. 

 

O seguinte projeto denominado Vaivém Oceanário, uma parceria da CMA com o 

Oceanário de Lisboa, para promover a importância dos oceanos, destaca-se pela sua 

abordagem ao combate do plástico nos oceanos, tema este bastante presente na 

atualidade nacional e global, pelo impacto negativo que se tem manifestado sob a forma 

de resíduo, através do seu inadequado encaminhado para aterro, ao invés de ser 

separado para reciclagem, após a sua utilização. 

Pela consulta da tabela 18, na página 67, estão evidenciados mais detalhes sobre este 

projeto, o qual incluiu a realização de um workshop. Consultar o link disponibilizado 

para mais informações. 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3588-vaivem-oceanario-em-azambuja-para-

promover-a-importancia-dos-oceanos/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3588-vaivem-oceanario-em-azambuja-para-promover-a-importancia-dos-oceanos/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3588-vaivem-oceanario-em-azambuja-para-promover-a-importancia-dos-oceanos/
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Tabela 18 - Vaivém Oceanário 

Ação/Projeto Objetivos Público Alvo 

Vaivém Oceanário 

Envolver e alertar a comunidade através 
deste projeto de educação ambiental, no 
sentido de contribuírem para: 

 a conservação dos oceanos; 

 biodiversidade marinha; 

 adoção de comportamentos 
sustentáveis. 

Alunos de vários níveis de 
ensino de escolas e IPSS; 

Comunidade em geral. 

 

Workshop 

Propor atividades a serem desenvolvidas 
em contexto escolar; 

Fornecer ferramentas para promover a 
alteração de comportamentos; 

Interpretar a influência do oceano no ser 
humano e vice-versa. 

Professores e Educadores 

 

A seguinte ação, Um dia no Campo, apresenta-se de uma importância relevante para o 

município de Azambuja, como oportunidade de um encontro anual, englobando vários 

grupos de faixas etárias diversas, num convívio saudável em ambiente privilegiado, mais 

concretamente no futuro Parque Biológico e Ambiental de Azambuja, localizado nos 

antigos viveiros do ICNF, em Aveiras de Baixo. 

A CMA organiza anualmente esta ação, estabelecendo parcerias com várias entidades 

cujas atividades estão relacionadas com o Ambiente. Consultar o link disponibilizado 

para informações acerca dos parceiros, participantes e demais informações, sobre esta 

ação. A próxima está agendada para junho 2020. 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3363-1300-criancas-passam-um-dia-no-campo-

para-aprender-a-proteger-o-ambiente/ 

Tabela 19 - Um Dia no Campo 

Ação/Projeto Objetivos Público Alvo 

Um Dia no Campo 

 

 

Enquadrados na Política de 
Educação Ambiental do município, 
contribuindo para: 

 a defesa e valorização das 
florestas; 

 agricultura; 

 meio ambiente; 

 uso racional dos recursos 
naturais. 

 

Crianças do pré-escolar; 

1º ciclo; 

Centros de ATL; 

Utentes da CERCI Flor da 
Vida; 

Universidade da Terceira 
Idade de Azambuja (UTIC). 

(cerca de 1 300 participantes 
em 2019) 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3363-1300-criancas-passam-um-dia-no-campo-para-aprender-a-proteger-o-ambiente/
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3363-1300-criancas-passam-um-dia-no-campo-para-aprender-a-proteger-o-ambiente/
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Recorde-se que a filosofia do projeto Rios consiste na participação de grupos de 

cidadãos na proteção de cursos de água em Portugal. Esses grupos adotam um troço de 

500 metros de um determinado rio ou ribeiro, com o objetivo de fazerem a análise 

fitoquímica da água e efetuarem um estudo do respetivo ecossistema aquático. A 

monitorização é feita no Outono e na Primavera, toda a informação é registada com 

detalhe em fichas próprias e, nesta altura, foi o momento de os alunos apresentarem os 

resultados comparativos e a evolução das condições desse curso de água. 

Desde que assumiu a coordenação local deste projeto – lançado a nível nacional – o 

Município de Azambuja continua a apoiar todos os agrupamentos de escolas que 

aceitaram o desafio. Como exemplos: o Agrupamento de Azambuja adotou um pedaço 

da Ribeira do Valverde; o Agrupamento de Vale-Aveiras, parte da Ribeira da Milhariça; 

e o Agrupamento do Alto Concelho um troço da Ribeira do Judeu e do Paúl de Manique 

do Intendente. Consultar o seguinte link: 

https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/1065-alunos-apresentaram-conclus%C3%B5es-

de-mais-um-ano-do-projeto-rios 

Realizou-se no passado mês de fevereiro (dias 27 e 28) uma visita de campo à ribeira da 

Milhariça em Aveiras de Cima, com o objetivo de observar a fauna e flora, e a qualidade 

da água da ribeira. 

Tabela 20 - Projeto Rios 

Ação/Projeto Objetivos Público Alvo 

Projeto Rios 

Envolver os alunos no estudo de um rio ou 
ribeira que pertença à região onde a escola se 
encontra inserida, como forma de sensibilizar 
os alunos para a importância da sua 
preservação e conservação. 

Alunos do 5º ano 

Link: https://jra.abae.pt/plataforma/fotografia/projeto-rios/ 

O município de Azambuja pretende apostar na Diferenciação e Inovação, através de 

uma iniciativa promovida pela Valorsul, a qual desafia os municípios organizadores de 

eventos, a solicitar a classificação de Eco Evento. Será um contributo positivo para a 

redução de resíduos, ao utilizar o Eco Evento, como uma oportunidade de transmitir a 

mensagem à população, ao gerir os resíduos de acordo com os canais implementados no 

município, atribuindo-lhes o destino correto, através da segregação dos mesmos. 

A realização deste evento que estava inicialmente previsto concretizar-se em maio, foi 

adiado para data, ainda não estabelecida. 

Consultar a tabela 21, página 69, onde estão resumidos os objetivos principais de acordo 

com o Eco evento, assim como o público alvo, que irá abranger toda a população em 

geral, porque esta feira centenária no concelho de Azambuja atrai milhares de pessoas 

oriundas de outros concelhos e também, para além das fronteiras portuguesas.  
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Tabela 21 - Eco Evento feira de maio 

Ação/Projeto Objetivos Público Alvo 

Eco Evento 

feira de maio 

Reduzir o impacte ambiental resultante do 
evento; 

Gestão adequada de resíduos; 

Atribuir ao evento um carácter de 
responsabilidade, preocupação e 
sustentabilidade.  

População em geral 

link: http://www.valorsul.pt/pt/seccao/educacao-ambiental/eco-eventos/ 
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Figura 26 - Ação de sensibilização (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.19 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, mantém em curso algumas das ações, com vista a este 

objetivo, bem como, a realização de outras mencionadas anteriormente nas Ações NE1.2 

e NE 1.5, acabando por estarem interligadas pelo mesmo propósito, de acordo com o 

estabelecido para esta ação.  

Destacamos algumas, de acordo com as tabelas: 

O projeto que se encontra em curso e o qual destacamos pela sua importância, 

denominado Controlo das Espécies Invasoras, pelo facto de ser reconhecido como 

elementos das alterações globais, constituindo uma das principais ameaças à 

biodiversidade. 

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

2015, apresentam 150 objetivos ambiciosos, ao exigir o envolvimento de todos. 

Estas espécies são também consideradas na Agenda 2030 e descrito no ODS 15 – 

Proteger a Vida Terrestre.  

 15.8 – “Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 

significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas terrestres 

e aquático, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias”. 
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O Município de Azambuja criou um espaço de observação de fauna e flora no Paúl de 

Manique do Intendente, para toda a população local e público em geral.  

Esta ação faz parte de um projeto designado “Paúl Natura” que, teve início com uma 

candidatura ao Fundo Ambiental, a qual não obteve financiamento. Ainda assim a 

autarquia decidiu avançar com os custos da colocação das infraestruturas e dar 

continuidade a este projeto que, tem como objetivo, promover o conhecimento e a 

proteção do património natural, envolvendo os jovens e as comunidades locais, na 

proteção deste ecossistema único no concelho de Azambuja.  

Da referida candidatura, surgiu uma parceria entre o município e várias entidades que 

darão vários contributos no apoio à conservação do Paúl de Manique. Assim, regista-se 

o envolvimento e colaboração da Universidade Lusófona de Lisboa, da União das 

Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, da Casa do Povo 

de Manique do Intendente, do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja e do 

Instituto de Conservação da Natureza e Floresta (ICNF).   

Tabela 22 - Plano para controlo de espécies invasoras 

Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

Paúl Natura 

Plano para controlo de 
Espécies invasoras 

Mitigar a ameaça existente à 
destruição da biodiversidade. 

Alunos; 

Professores; 

Comunidade em geral 

As obras de instalação das estruturas ficaram concluídas em meados de março, estando 

a ser preparada a colocação, em vários painéis, de informação sobre todo o património 

natural característico do Paúl, um trabalho que conta com o apoio da Universidade 

Lusófona e do ICNF. 

Este projeto da edificação do Observatório de Aves, em pleno Paul, ressalva-se a sua 

importância nesta localização de referência, devendo-se à existência de zonas húmidas 

que são primordiais para a manutenção da biodiversidade, permitindo a observação da 

avifauna, neste contexto. 

Como já referido anteriormente na NE1.2, para as projeções futuras, está contemplado a 

prática de Birdwatching, a qual será um tema a explorar, tendo como princípios a 

considerar: 

 a identificação de diferentes espécies de aves; 

 os cuidados que devemos ter; 

 quando é que podemos observar; 

 etc. 
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Tabela 23 - Edificação de um Observatório de Aves (https://www.cm-
azambuja.pt/informacoes/noticias/item/3940-municipio-cria-posto-de-observacao-da-natureza-no-paul-
de-manique-do-intendente) 

Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

Paúl Natura 

Edificação de um 
Observatório de aves 

Promover a conservação das populações 
de aves que vivem no estado selvagem e 
dos seus habitats; 

Divulgar a importância da sua 
conservação; 

Viabilizar o património natural para 
usufruto da comunidade. 

Alunos; 

Professores; 

Comunidade em 
geral 

 

A Câmara Municipal de Azambuja assinou um protocolo de cogestão, em 20.06.2018, 

em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), com o 

objetivo de garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização 

das múltiplas funções que a mesma representa, salvaguardando os seus aspetos 

paisagísticos, recreativos, científicos e culturais.  

Neste contexto, estabeleceu-se a implementação de um Programa de Gestão, no sentido 

de apoiar a dinamização dos equipamentos já existentes, no âmbito da criação do 

Parque Biológico e Ambiental de Azambuja, com enfoque nas áreas da educação, 

interpretação e sensibilização ambientais, valorização, preservação e animação do 

espaço florestal. 

Consideramos este protocolo de cogestão, em parceria com o ICNF, como uma 

oportunidade única para a região aliando a conservação da natureza e biodiversidade, 

para o desenvolvimento da economia da floresta, assim como, num forte investimento 

na componente educacional. 

 

Tabela 24 - Parque Biológico e Ambiental de Azambuja 

Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

Parque Biológico e 
Ambiental de Azambuja 

Potenciar os Viveiros Florestais e Centro 
Aquícola, enquanto espaços públicos de 
lazer e locais privilegiados, para o 
desenvolvimento de atividades: 

 culturais; 
 turísticas; 
  desportivas; 
  lúdicas; 
  pedagógicas.  

Comunidade em 
geral 
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A intervenção de reabilitação do Ribeiro de Aveiras, como forma de adaptação às 

alterações climáticas, caracteriza-se pelo seguinte: 

 criação de condições de melhoria da funcionalidade ecológica; 

 hidrogeomorfologia; 

 qualidade ambiental. 

este projeto foi submetido a candidatura financeira ao Fundo Ambiental, cuja aprovação 

foi concedida, para se prosseguir com os objetivos em vista, que se encontram resumidos 

na tabela 25. 

Tabela 25 - Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Alterações Climáticas (Memória Descritiva, 
2019) 

Ação/Projeto Objetivo Público Alvo 

Valorização e Adaptação 
do Ribeiro de Aveiras às 

Alterações Climáticas 

Recuperação do corredor ribeirinho; 

Garantir a resiliência do meio ribeirinho 
intervencionado; 

Beneficiar o habitat para espécies 
ribeirinhas em domínio hídrico; 

Criar um efeito replicador, através da 
formalização de um espaço de laboratório 
de rio – “LabRios”. 

 

Escolas; 

Alunos; 

Professores; 

Educadores; 

População em geral 
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Figura 27 - Ação de sensibilização (EMAAC de Azambuja, 2018) 



 

  

Relatório de Acompanhamento da EMAAC de Azambuja 76 

 

5.2.20 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, que sugere parcerias com as Câmaras Municipais e destaca 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: 

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). 

Considerar em fase de elaboração, o seguinte: 

 Plano de Pormenor (PP) – Frente Urbana de Azambuja; 

 Plano de Pormenor (PP) – Nascente de Aveiras de Cima. 
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Figura 28 - Relatório de avaliação da necessidade de adaptação dos PMOT em vigor ao PIAAC-LT (EMAAC 
de Azambuja, 2018) 
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5.2.21 PROMOÇÃO DE CONHECIMENTOS EM GRUPOS DE 

TRABALHO (NE.3.1) 

De acordo com o descrito na EMAAC de Azambuja, na página 82, transcrevemos: 

“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 29 - Promoção de conhecimentos em grupos de trabalho (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.22 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: 

Ação de médio prazo em avaliação, dependente da prossecução dos trabalhos a serem 

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

assim como outros, que possam estar em fase de desenvolvimento. 

Após avaliação, pretende-se identificar a interligação dos objetivos mencionados nesta 

ação, com o das outras, anteriormente mencionadas. 

Comunicar os desenvolvimentos alcançados às parcerias mencionadas na figura 30, 

como forma de apoio à decisão, para o avanço da ação. 
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Figura 30 - 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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5.2.23 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 

(M1.3) 

Para a concretização da ação apresentada na figura 31, a mesma foi apoiada por duas 

candidaturas, baseadas na intervenção do sistema de iluminação pública, no sentido da 

obtenção de uma melhoria, em termos de eficiência energética. Em concreto, pretendeu-

se a substituição das luminárias tradicionais, menos eficientes energeticamente, por 

equipamentos de tecnologia LED (Light Emiting Diode). 

Os objetivos destas duas candidaturas (Fases I e II) são os seguintes: 

 Promover a eficiência energética do parque de iluminação pública do município 

de Azambuja, implementando uma gestão racional da energia e melhorando o 

nível de serviço público à população; 

 Reduzir o consumo de energia e a emissão de GEE, com a finalidade de atingir 

um crescimento sustentável; 

 Apoiar a transição para uma economia de baixo carbono; 

 Investir em tecnologia com maior eficácia na relação entre a luminosidade 

oferecida e o consumo energético (lum/W). 

 

Tabela 26 - 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) 

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 
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Estado da Ação: 

Em curso, estando praticamente finalizada a fase I ao abrigo do projeto de 

cofinanciamento, de acordo com o resumo apresentado na tabela 27.  

Tabela 27. 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 - previsão abril 

2020 

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 previsto 

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 70 - 75% 
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Figura 31 - Eficiência energética em edifícios municipais (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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5.2.24 VEÍCULOS ELÉTRICOS (M2.6) 

Estado da Ação: 

1) O município de Azambuja pretende adquirir 2 (dois) veículos elétricos, e 

respetivos postos de carregamento, ao abrigo da 3ª Fase do Programa de Apoio à 

Mobilidade Elétrica na Administração Pública - Parte 2- do Fundo Ambiental, 

surgindo esta oportunidade como forma de aquisição: 

 um veículo elétrico para o Centro de Saúde em Azambuja;  

 um veículo elétrico para a CMA. 

aumentando assim a frota já existente, de 4 híbridos e um elétrico. 

 Os 2 (dois) postos de carregamento para os veículos elétricos, irão estar 

localizados nos seguintes locais: Centro de Saúde de Azambuja e Oficinas 

Municipais (POM), por forma a contemplar com eficácia, as necessidades dos 

carregamentos a realizar. 

 

2) Pretende-se efetuar consultas de mercado, para considerar a possibilidade da 

utilização de bicicletas elétricas, para partilha, investindo por esta forma, na 

mobilidade suave ao nível do concelho. 

 

O município de Azambuja, destaca-se ao contribuir para o objetivo nacional de atingir 

a neutralidade carbónica em 2050. 
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Figura 32 - Veículos elétricos (EMAAC de Azambuja, 2018) 
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6. Conclusões 

Pretende-se com este Relatório de Acompanhamento da EMAAC, que seja um 

documento dinâmico e de apoio a tomadas de decisão, por parte do município de 

Azambuja, prevendo-se a sua atualização em janeiro de 2021, como forma de reporte à 

CIMLT, incluindo o seguimento/evolução das ações que foram identificadas, cujo estado 

das mesmas se encontra resumido na tabela 5, nas páginas 10 a 11, do presente Relatório. 

 

 

 

 

 


