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A reunião teve início às quinze horas, presentes todos os elementos que constam da folha de 
presenças em anexo. Esteve ausente a representante da Segurança Social que justificou a 
ausência, os restantes não justificaram. 
O presidente deu início à reunião, depois de reunido o quórum necessário, cumprimentou todos 
os representantes e dando as boas vindas aos conselheiros. A Vereadora da Educação, Sílvia 
Vítor, explicou aos presentes que esta reunião iria ser gravada e sempre que necessário 
deveriam indicar a sua intervenção. E avançou para a ordem de trabalhos. 
1. Assinatura de Carta de Compromisso “Cidades dos Afetos”; 
2. Apreciação e votação da ATA – 13 de novembro de 2019; 
3. Balanço do PIICIE LT; 
4. Atividades; 
5. Informações. 
 
Ponto 1 – Assinatura de Carta de Compromisso “Cidades dos Afetos” 
O Município de Azambuja formalizou, neste dia 20 de fevereiro, a sua adesão ao movimento 
Cidade dos Afetos constituindo o 19º município a associar-se a esta causa. O protocolo de 
adesão foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Azambuja – Luís de Sousa, pela 
diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo – Dr.ª Sofia 
Theriaga, e pelo coordenador da respetiva Unidade de Saúde Pública – Dr. João Pedro Machado. 
Pela parte do grupo fundador do movimento, atestaram esta adesão da Câmara Municipal de 
Azambuja o Dr. Mário Durval – Delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e o Dr. 
Jorge Nunes – Delegado Coordenador do ACES Oeste Norte. A sessão contou, ainda, com a 
presença da Vereadora Sílvia Vitor, responsável por pelouros como a Educação, a Saúde e a Ação 
Social. 
As intervenções realizadas referenciaram a importância do trabalho de forma positiva, 
promovendo o respeito e o afeto. Como forma de selar o protocolo e confirmar as palavras 
proferidas, todos os presentes trocaram um abraço. 
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Os organismos aderentes ao movimento Cidade dos Afetos – criado em 2014 – comprometem-
se a apoiar as iniciativas da comunidade que possam desenvolver a afetividade entre os cidadãos 
e entre as instituições, a tentar captar mais parceiros para o movimento e a promover 
anualmente a designada semana dos afetos. O Município de Azambuja já teve uma primeira 
iniciativa, por ocasião do Dia Mundial dos Afetos – 11 de fevereiro de 2020. No dia, foram 
distribuídos por todos os serviços municipais e pelas escolas cerca de mil postais intitulados “O 
Abraço”, postal que podia ser personalizado e enviado, e foram também realizadas várias 
iniciativas nos estabelecimentos de ensino do concelho. 
 

Ponto 2 - Apreciação e votação da ATA – 13 de novembro de 2019 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, colocou a ata da reunião de 13 de novembro de 2019 a 
votação. O documento foi aprovado com quatro abstenções de conselheiros ausentes na última 
reunião. 
 

Ponto 3 - Balanço do PIICIE LT 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, apresentou os dados da atividade desenvolvida no âmbito 
do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo desenvolvido 
pela equipa multidisciplinar de promoção do sucesso escolar. Os conselheiros foram informados 
que os dados apresentados se reportam ao ano letivo 2019/20, no período compreendido entre 
setembro e fevereiro de 2020, o documento apresentado consta enquanto anexo I (Infográfico 
EMIC) à presente ata.  
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou que estão abertas as inscrições para a formação 
de mindfulness, estando, também, planeadas ações de formação nesta área para as IPSS’s. 
 

Ponto 4 – Atividades 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou os conselheiros dos dados referentes às 
atividades promovidas pela Educação, que foram exibidos por atividade e mês e subdivididos 
por Agrupamento, para o período compreendido entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. 
Foram apresentados aos conselheiros o número de Kits escolares atribuídos a todos os alunos 
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do pré-escolar público e privado/solidário, e alunos do 1.º CEB, Cadernos de Atividades para 
todos os alunos do 1.º CEB, Suplementos alimentares fornecidos aos alunos de escalão um e 
dois ASE, Apoio psicológico, terapia da fala, formação parental, apoio prestado às Famílias, 
número de alunos abrangidos pelo projeto “As Viagens do Zambujinho”, bem como o número 
de visitas de estudo (dentro e fora do concelho), deslocações no âmbito da Equitação e Natação 
realizadas pelos serviços de transportes. As tabelas com os dados apresentados constam como 
anexo II à presente Ata. 
No que concerne ao Ensino Profissional a Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, abordou a 
necessidade e a importância da criação de um grupo de trabalho do órgão que trabalhe todas 
as questões inerentes ao Ensino Profissional. A conselheira representante das IPSS, Maria João 
Canilho, reforçou a importância e partilhou com os presentes a necessidade de definição da 
composição do grupo. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, colocou a votação a composição do grupo de trabalho, 
com os seguintes elementos: CPJ, ACISMA, IEFP, os três Agrupamentos de escolas e o Municipio. 
A composição foi aprovada por unanimidade. As Instituições deverão até final do mês de março 
2020 indicar os representantes para este grupo de trabalho. 
O Presidente do Municipio, Luís de Sousa, manifestou a preocupação relativamente à 
construção da Escola Profissional e informou os presentes das várias diligências que o município 
efetuou relativamente à referida Escola, nomeadamente as várias reuniões realizadas com o 
ME. Informou também que é necessário assegurar a existência de alunos interessados para a 
Escola Profissional para que o Municipio avance. 
O Presidente do Municipio, Luís de Sousa, informou os conselheiros sobre as preocupações 
relativamente à Escola Secundária de Azambuja, e transmitiu que o município irá avançar com 
a recuperação do telhado da biblioteca, em acordo com ME. Comunicou aos conselheiros a 
existência de um erro por parte da CCDR no que respeita ao avanço da obra necessária à escola, 
cujo custo está estimado em cerca de um milhão e meio de euros, partilhado entre o município 
e a CCDR, no entanto, o valor inicialmente disponibilizado para as intervenções necessárias para 
a Secundária, não estava correto, no entanto e porque o erro foi da CCDR, o Presidente do 
organismo comprometeu-se a resolver esta questão. Assim, o Presidente do Município partilhou 
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que está esperançado com o avanço da obra e a disponibilização da verba por parte da CCDR 
para o efeito.  
Foi solicitada informação sobre a obra da EB Vila Nova da Rainha, que o Presidente do Municipio, 
Luís de Sousa, esclareceu que a obra já está a avançar. A conselheira representante do pré-
escolar, Cristina Araújo solicitou esclarecimento sobre a dimensão prevista para as salas de aula, 
e manifestou a preocupação com a dimensão. 
O Presidente do Municipio, Luís de Sousa, esclareceu que o projeto foi revisto e aprovado pela 
DGESTE e obedece aos requisitos legais impostos. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, apresentou o projeto Orçamento Participativo aos 
conselheiros, reforçando a importância da participação e respetiva divulgação. Referiu que esta 
iniciativa pretende incentivar a participação ativa e construtiva dos cidadãos e ampliação dos 
espaços de diálogo entre a comunidade. Este é um modelo deliberativo, segundo o qual os 
cidadãos podem apresentar propostas e determinar, através de votação pública, os projetos 
vencedores. Podem participar todos os residentes ou naturais do Municipio de Azambuja com 
idade superior a dezasseis anos, o período de participação é entre 20 de março e 31 de maio de 
2020. Informou, ainda, que teria interesse em apresentar este projeto do Orçamento 
Participativo, na Escola Secundária. E que estão previstas ações de esclarecimento em todas as 
freguesias do concelho, existindo, também, a possibilidade de serem realizadas mais ações em 
entidades que assim o solicitem.  
O conselheiro da CPJ, Carlos Salgado, enalteceu o projeto e manifestou interesse numa eventual 
sessão de esclarecimento na instituição que representa. 
 

Ponto 5 - Informações 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, apresentou o plano de atividades previstas até final do 
ano letivo. Apelou aos conselheiros e aos representantes dos Agrupamento para a participação 
na atividade Um dia no campo a realizar no dia 09 de junho, pois exige uma logística alargada. 
Informou que existe a intenção de realização de atividade durante todo o dia, não existirá a 
possibilidade de participação para meio dia, desta forma os transportes serão rentabilizados. O 
município irá assegurar as condições necessárias à permanência dos alunos no recinto, 
nomeadamente, a colocação de mesas, bancos, sombras e mantas suficientes para que as 
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crianças possam deixar as mochilas e almoçar com condições adequadas. Inclusive reforçou que 
a permanência na atividade o dia inteiro permite a participação das IPSS e é facilitador dos 
transportes. 
Tendo em conta algumas preocupações enunciadas pela conselheira Cristina Araújo, 
representante do Pré-escolar relativamente ao bem-estar das crianças que participam nesta 
atividade, a Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, assegurou que a atividade está a ser planeada 
e organizada de forma a garantir a plena concretização e implementação. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou também sobre a atividade Feira na Vila prevista 
para dia 01 de junho dirigida a todos os alunos do 1.º CEB, e apelou à participação.  
Foram os conselheiros informados da atividade Jornada das oportunidades para dia 22 de abril 
de 2020, a realizar na Escola Secundária e com a participação de todos os alunos de 8.º e 9.º 
anos do concelho. Neste âmbito, a Vereadora da Educação, deu indicação de que será enviado 
a todos os alunos do 8º e 9º ano do concelho um questionário para auscultação das áreas 
profissionais de interesse dos alunos.  
Foi ainda feito um pequeno resumo da atividade realizada pelo CPJ de Alcoentre, quer seja para 
no âmbito da formação a reclusos quer na formação de civis. A Vereadora da Educação, 
disponibilizou-se para fazer a divulgação de cursos e formações que o CPJ tenha dirigidos à 
população civil. 
A Conselheira Maria João Canilho, representante das IPSS, lamentou o fato de os dados dos Kits 
escolares das IPSS não estarem indicados no quadro apresentado, os quais são, no seu entender, 
de extrema importância, pelo que agradece ao município. A Senhora Vereadora, relembrou que 
esta informação já tinha sido dada no Conselho Municipal de Educação anterior.  
Foi ainda dada informação por parte da conselheira do IPDJ, sobre as ações de formação que 
irão decorrer no IPDJ de Santarém no dia 02 e 03 de março de 2020, sobre voluntariado e 
igualdade de género – Violência no Namoro.  
Foram ainda informados sobre o calendário para as próximas reuniões – 15 de junho e 15 de 
outubro de 2020 pelas 16h, local a definir. 
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Às dezoito horas a Senhora Vereadora da Educação deu por encerrada a reunião. Para constar 
se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pela Vereadora e pelas Técnicas da Educação, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. 
A Vereadora da Educação 
Sílvia Margarida Narciso Vítor 
 





pré escolar 1.º CEB pré escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB

setembro 95 148 356 432 117 233 108 0 0 0 0 0
outubro 0 0 642 726 282 468 0 22 16 0 4 19

novembro 0 0 547 495 174 301 0 22 16 0 4 13
dezembro 0 0 362 392 132 263 0 11 8 0 2 15

janeiro 0 0 518 726 169 286 0 22 16 0 4 30
fevereiro 0 0 0 11 8 0 2 0

total 95 148 2425 2771 874 1551 108 88 64 0 16 77

pré escolar 1.º CEB pré escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB

setembro 129 546 572 1319 205 561 466 0 0 0 0 0
outubro 0 0 1044 2932 858 1506 0 40 40 0 4 44

novembro 0 0 791 2392 820 1386 0 40 40 10 5 23
dezembro 0 0 549 1563 480 829 0 20 20 2 3 20

janeiro 0 0 829 2591 800 1400 0 40 40 10 6 41
fevereiro 0 0 0 20 20 2 2 44

total 129 546 3785 10797 3163 5682 466 160 160 24 20 172

pré escolar 1.º CEB pré escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB

setembro 58 244 175 1109 649 869 190 0 0 0 0 0
outubro 0 0 410 2344 1380 1886 0 18 16 0 3 15

novembro 0 0 400 1967 1220 1660 0 18 16 0 2 16
dezembro 0 0 252 1236 732 1032 0 9 8 0 2 0

janeiro 0 0 320 2041 1220 1720 0 18 16 0 2 15
fevereiro 0 0 0 9 8 0 1 18

total 58 244 1557 8697 5201 7167 190 72 64 0 10 64

Cadernos Atividades 
n.º alunos

Formação parental

AGRUPAMENTO ALTO AZAMBUJA 

Apoio psicológico
11 alunos x apoio 

AGRUPAMENTO AZAMBUJA

Meses
Kits Escolares - N.º alunos Suplementos alimentares - N.º alunos Cadernos Atividades 

n.º alunos
Apoio psicológico
20 alunos x apoio 

Terapia da fala 
20 alunos x apoio

Formação parental 
14 formandos

n.º sessões

Terapia da fala 
8 alunos x apoio Formação parental

Apoio a famílias
(4 famílias)

n.º atendimentos
Meses

Apoio a famílias
(3 famílias)

n.º atendimentos

Kits Escolares - N.º alunos Suplementos alimentares - N.º alunos

Apoio a famílias
(6 famílias)

n.º atendimentos

AGRUPAMENTO VALE AVEIRAS

Meses
Kits Escolares - N.º alunos Suplementos alimentares - N.º alunos Cadernos Atividades 

n.º alunos
Apoio psicológico
9 alunos x apoio 

As viagens do Zambujinho
n.º alunos

As viagens do Zambujinho
n.º alunos

As viagens do Zambujinho
n.º alunos

Terapia da fala 
8 alunos x apoio






