Relatório Anual da Comissão de
Acompanhamento e
Monitorização das Medidas de
Apoio Social

ANO 2010

MEDIDAS DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS MAIS DESFAVORECIDOS

a) Apoio à actividade das Instituições de Solidariedade Social

No ano 2010 e à semelhança do que tem sido a prática do Município de
Azambuja desde 2003, foram entregues subsídios às Instituições de
Solidariedade Social do Concelho, para apoio aos seus projectos em benefício
da população.

Estes subsídios têm um valor base de 1500,00€ (mil e quinhentos euros) ao
qual é acrescido o valor de 20,00€ (vinte euros) por utente, para todas as
valências.

No ano transacto, o valor total foi de 89.049,86€ (oitenta nove mil, quarenta
nove euros e oitenta seis cêntimos), distribuídos da seguinte forma (Proposta
nº 29/ V.P./ 2010; anexo 1):
•

Centro Social Paroquial de Azambuja: 13.040,00 €

•

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo: 3.960,00 €

•

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima: 10.860,00€

•

Centro Social e Paroquial de Alcoentre: 4.500,00 €

•

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja: 10.860,00 €

•

Casa do Pombal – A Mãe: 1.920,00 €

•

Associação Centro de Dia para a Terceira Idade “Nossa Senhora do
Paraíso”: 2.300,00 €

•

Casa do Povo de Manique do Intendente: 2.580,00 €

•

CERCI “Flor da Vida”:
- Renda do C.A.O.: 18.972,72€
- Motorista: 10.997,14 €
- Gasóleo: 3.000,00 €
- Utentes: 6.060,00 €
Total: 39.029,86 €
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b) Apoio extraordinário às IPSS’s, negociando Protocolos tendo em vista
a dinamização, construção ou beneficiação de estruturas de apoio a
Idosos (Lar e Centro de Dia) ou Pessoas Portadoras de Deficiência

Foi concedido apoio extraordinário ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de
Baixo, no valor de 6.367,20€ (seis mil trezentos e sessenta sete euros e vinte
cêntimos), para comparticipar nas despesas com a aquisição e montagem de
uma caldeira de aquecimento central, sob a proposta n.º 6/VP-LS/2010.

Foi concedido também apoio extraordinário ao Centro Social Paroquial de
Alcoentre no valor de 20.134,00€ (vinte mil cento e trinta quatro euros), sob a
proposta n.º 35/P/2010, para assegurar diversas actividades no âmbito social,
desenvolvidas por esta entidade.

Relativamente a protocolos celebrados nos anos anteriores, foram feitas as
seguintes transferências:
- O Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima recebeu no dia 24 de Junho de
2010 a importância de 33.334,00€ (trinta e três mil trezentos e trinta e quatro
euros), relativos à primeira prestação do apoio extraordinário de cem mil euros,
para fazer face às despesas para realização das obras necessárias à
implementação do Plano de Segurança do Lar Residência de Idosos (Proposta
nº 63/ P/ 2009; anexo 2);
- O Centro Social Paroquial de Azambuja recebeu no dia 26 de Agosto de 2010
a importância de 33.334,00€ (trinta e três mil trezentos e trinta e quatro euros),
relativos à primeira prestação do apoio extraordinário de cem mil euros, para
aquisição de equipamento para o Lar de Idosos (Proposta nº 64/ P/ 2009;
anexo 3).
- O Centro Social Paroquial de Alcoentre recebeu no dia 16 de Julho de 2010 a
importância de 19.983,00€ (dezanove mil novecentos e oitenta e três euros),
referentes à aquisição de equipamento para o funcionamento do Centro de Dia.
Esta prestação deveria ter tido o valor de 26.644,00€ (vinte e seis mil
seiscentos e quarenta e quatro euros), mas foi necessário fazer a retenção de
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6.661,00€ (seis mil seiscentos e sessenta e um euros) para a Segurança Social
(Proposta nº 14/P/2008).

c) Análise com a “CERCI” e “Casa Mãe” de medidas extraordinárias de
apoio social ao nível de comparticipação financeira e apoio logístico

Foi celebrado um protocolo entre a CERCI “Flor da Vida” e o Município
(Proposta nº 07/VP-LS/2010) para a criação de uma Loja Social, de modo a
criar uma estrutura que permita o acesso de famílias carenciadas a bens
essenciais ou de conforto, colmatando as suas necessidades básicas.

d) Extensão da Acção Social Escolar, garantindo lanche a todos os
alunos abrangidos até ao 9º ano de escolaridade

No segundo período do ano lectivo 2009/ 2010 foram fornecidos os seguintes
apoios:

- Foram fornecidos um total de 34 675 lanches, sendo 19 795 para o 1.º ciclo e
17 880 para o 2.º e 3.º ciclo com um custo de 25.958,29€ (vinte cinco mil
novecentos e cinquenta oito euros e vinte nove cêntimos).

No terceiro período do ano lectivo 2009/2010 foram fornecidos os seguintes
apoios:
- Foram fornecidos um total de 36 678 lanches, sendo 17 531 para o 1.º ciclo e
19 147 para o 2.º e 3.º ciclo com um custo de 28.407,70 (vinte oito mil
quatrocentos e sete euros e setenta cêntimos).

No primeiro período do ano lectivo 2010/2011 foram fornecidos os seguintes
apoios:
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- Foram fornecidos um total de 44 568 lanches, sendo 23 148 para o 1.º ciclo e
21 420 para os 2º. e 3.º ciclos com um custo de 34.149,99€ (trinta quatro mil
cento e quarenta nove euros e noventa nove cêntimos).

e) Atribuição, de acordo com as normas da Acção Social Escolar, de um
kit de material escolar no início do ano lectivo

Foram distribuídos 421 kits escolares, dos quais 218 a alunos de escalão A e
203 a alunos de escalão B.

Deste total, 66 dos kits escolares foram entregues no Agrupamento de Escolas
do Alto Concelho, 144 no Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras e 211 no
Agrupamento de Escolas de Azambuja.

A composição dos kits escolares foi definida por cada Agrupamento, conforme
as suas necessidades, totalizando um investimento de 7.358,41€ (sete mil
trezentos e cinquenta oito euros e quarenta um cêntimos).

Para além dos kits escolares, distribuídos nos Agrupamentos de Escolas, o
Município tem vindo a apoiar um jovem portador de deficiência motora,
Osteogenese Imperfeita, residente na freguesia de Vila Nova de S. Pedro que
se encontra permanentemente acamado. O seu estado de saúde não lhe
permite mover-se pelo que o mesmo tem efectuado o seu percurso escolar
através da linha Rediz.

O Município tem apoiado este jovem em termos de material escolar de
desgaste (tinteiros, resmas de papel, CD`s), do acesso à internet, a utilizar no
domicílio e do pagamento da mensalidade da TV Cabo, que é utilizada como
forma de ocupação dos tempos livres, numa perspectiva didáctica.

O agregado familiar do jovem apresenta carências em termos económicos,
pelo que se presta um apoio social, com carácter anual, no valor de 850 euros.
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g) Intensificação do Programa de Apoio a Carenciados na beneficiação da
habitação

No período entre 1 de Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 2010 foram
apoiados 6 agregados familiares na beneficiação da sua habitação, nas
freguesias de Azambuja, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, Vale do Paraíso.

O valor dispendido com este apoio durante o ano de 2010 foi 5.339.95€ (cinco
mil trezentos e trinta e nove euros e noventa e cinco cêntimos).

h) Criação de um Corpo de Voluntários para apoios específicos ao
domicílio e nas IPSS’s

No âmbito do Banco Local de Voluntariado tem sido feito um trabalho de
divulgação e sensibilização nas estruturas do Concelho e têm vindo a ser
recebidas inscrições de voluntários e de entidades interessadas em receber
estas pessoas.

Neste momento, existem 22 inscrições válidas de voluntários e 2 de entidades.

Dos 22 voluntários inscritos, 19 são do sexo feminino, e três são do sexo
masculino, com idades compreendidas entre os 21 e os 68 anos de idade.

A maior parte dos voluntários (14) residem na sede de Concelho, existindo
ainda três a residir na freguesia de Aveiras de Baixo, dois na freguesia de
Alcoentre, um em Manique do Intendente e dois que residem fora do Concelho.

A principal área de interesse é a do Apoio à Infância (18 voluntários), seguida
da área da Saúde (11 voluntários), do Apoio à Terceira Idade (9 voluntários),
Cultura/ Desporto (7 voluntários), Ambiente (6 voluntários), Apoio à Deficiência
(5 voluntários) e Apoio a Imigrantes (4 voluntários). Existem ainda três
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voluntários que apontam outras áreas para além das previamente definidas. De
salientar que cada voluntário pode escolher mais que uma área de interesse.

No que diz respeito à disponibilidade para acções de voluntariado, a maioria
dos voluntários (11) refere poder despender entre duas e cinco horas
semanais, existindo apenas três pessoas que estão disponíveis mais que cinco
horas semanais e uma pessoa que está disponível menos de duas horas por
semana.

Este tempo poderá ser despendido durante os dias úteis por quatro voluntários
e durante o fim-de-semana por outros quatro. Doze voluntários não definem
este critério e um afirma estar apenas disponível para campanhas pontuais.

Para além dos projectos propostos por entidades externas ao Município, têm
vindo a ser elaborados projectos para integração de voluntários, em articulação
com outras instituições, como as Juntas de Freguesia, assim como em
actividades pontuais realizadas pelo Município de Azambuja.

Durante o ano de 2010 foram colocados voluntários nos seguintes projectos:
- Artes em Vila Nova de São Pedro: este projecto estava aberto a todas as
pessoas da comunidade, tendo como objectivo criar um espaço de convívio e
aprendizagem, nomeadamente na área das artes decorativas. Os principais
beneficiários foram pessoas idosas. A organização promotora foi a Junta de
Freguesia de Vila Nova de São Pedro, sendo também este o local de
funcionamento do projecto.
- Aulas de Português para Estrangeiros: destinado à população imigrante, este
projecto promovido pelo Município e com funcionamento na Escola Secundária
de Azambuja, pretendia contribuir para a integração social e profissional dos
cidadãos estrangeiros residentes no concelho de Azambuja. Abrangeu cerca
de 10 imigrantes.
- “Brinca e Aprende com…”: este projecto promovido pelo Centro Social
Paroquial de Aveiras de Baixo, tinha o objectivo de prestar apoio ao nível da
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animação, dinamização e preparação de actividades lúdico-pedagógicas,
destinadas às crianças.
- Netsénior: destinado a pessoas idosas, residentes no Alto Concelho, este
projecto pretendia dotar a população sénior de conhecimentos na área da
informática. A organização promotora era o Município, tendo como local de
funcionamento a Biblioteca Municipal – Pólo de Alcoentre. Este projecto
começou com um voluntário, tendo depois sido alargado a mais uma voluntária,
de modo a poder abranger um número maior de pessoas, porque a lista de
espera o justificava.

O Regulamento Interno do Banco Local de Voluntariado encontra-se a
aguardar parecer do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, que
assegurará formação e acreditação dos voluntários, através de um cartão de
identificação.

Foi realizada uma reunião com esta entidade, no sentido de acelerar a
regularização do Banco Local de Voluntariado de Azambuja.

i) Criação de

um Banco

Alimentar,

incluindo parceria

com

os

armazenistas e grandes retalhistas do ramo alimentar

O processo encontra-se a decorrer.

k) Abertura de uma conta denominada “CONTA SOLIDÁRIA”, destinada à
recolha de fundos para apoio social

Até ao momento, ainda não houve nenhum particular nem instituição colectiva
a aderir a esta iniciativa.

ESTIMULO AO EMPREGO E AO TECIDO EMPRESARIAL

a) Intensificação da Campanha de atracção de investimentos
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Foi realizada uma visita de empresários chineses da cidade de Jiande, em
colaboração com a Associación Hispano-Asiatica, com o objectivo de trocar
experiências em matéria de produção agrícola, a sua transformação e
comercialização da própria gestão, e, principalmente, a criação de relações de
cooperação entre Azambuja e Jiande. O grupo visitou posteriormente as
instalações da Sugal, a conhecida empresa de transformação de tomate,
localizada em Azambuja.
A Câmara de Comércio e Indústria Árabe - Portuguesa divulgou a campanha
de promoção no seu site.
Para além destas acções com entidades externas ao Concelho, foram também
realizadas reuniões com empresários locais para expansão da sua área de
negócios.

b) Estabelecimento de Protocolos com empresas que pretendam instalarse no Concelho, mediante a declaração de interesse municipal quando
tenham reflexos significativos no emprego e na redução em 30% das
taxas de licenciamento mediante compromisso de integrarem nos seus
Quadros residentes no Concelho numa percentagem superior a 50% dos
postos de trabalho criados. Tal benefício será concedido mediante
garantia bancária aos 30% das taxas pelo período de um ano.

Não houve empresas a candidatar-se a este apoio.

c) Redução em 50% das taxas de licenciamento para as empresas a
instalar nas Freguesias do Alto Concelho (Alcoentre, Maçussa, Manique
do Intendente e Vila Nova de S. Pedro)

Nenhuma empresa se candidatou a este apoio.
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d) Dinamização do Gabinete de Inserção Profissional como Bolsa de
Emprego, intervindo junto do Centro de Emprego e dos Operadores
Económicos do Município

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP), ao longo do ano 2010, recebeu 261
inscrições para Emprego, fez 408 encaminhamentos para ofertas de emprego.

No âmbito da divulgação deste Gabinete, foram efectuados 74 contactos com
entidades empregadoras.

Foram captadas 47 ofertas de emprego a entidades do Concelho e foram
encaminhados e colocados 2 ofertas para estágio profissional.

No

que

diz

respeito

à

vertente

de

formação,

realizaram-se
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encaminhamentos para cursos de formação profissional.

Na área de apoio a subsidiados, foram feitos 22 encaminhamentos e
colocações de candidatos ao Programa CEI – Contrato de Emprego e Inserção.

No total, o Gabinete de Inserção Profissional efectuou 1318 atendimentos
gerais e 7118 apresentações quinzenais, ao longo do ano 2010.

e) Equiparação, mediante requerimento, dos Empresários em nome
individual correspondentes às Divisões 474, 475, 476 e 477 do CAE, com
três ou menos empregados, a consumidores domésticos no que se refere
a tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos

Não houve empresários em nome individual, cujo CAE correspondesse às
Divisões em causa a requerer esta equiparação.

f) Criação do Conselho de Desenvolvimento Económico e Social
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O Conselho de Desenvolvimento Económico e Social será constituído no
âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico. Aguarda-se a sua criação.

MEDIDAS DE APOIO AOS JOVENS

a) Redução das taxas de licenciamento de operações urbanísticas em
50% a jovens menores de 35 anos ou a casais cuja média de idade
seja inferior a 35 anos
Foram beneficiados por esta Medida 12 processos do tipo CEU –
construção de edificação unifamiliar – que correspondeu a um montante de
9.984,00 €.

b) Atribuição de bolsa de estudo sem limite de número a todos os
estudantes do ensino superior que preencham os requisitos das
respectivas normas

No ano de 2010 foram atribuídas 26 Bolsas de Estudo e 10 Bolsas de Mérito,
sendo que o valor de cada bolsa de estudo foi de 1.200,00€ (mil e duzentos
euros) e o valor da bolsa de mérito foi de 600,00 € (seiscentos euros).

O valor total deste investimento foi de 37.200,00€ (trinta sete mil e duzentos
euros)

c) Estímulo ao Programa de Estágios Profissionais proposto pelo
Governo, promovendo a sua divulgação pelas empresas do
Município.

Foi realizado um encaminhamento para Estágio Profissional.

d) Estabelecimento de parcerias com a ACISMA e a Estrutura
Educativa para a Formação Profissional de Jovens.
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Do levantamento de necessidades efectuado considerou-se que a criação de
uma turma PIEC (Programa para a Inclusão e Cidadania), promovido pelo
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social seria a resposta mais adequada
no sentido de complementar a oferta educativa já existente por parte dos
Agrupamentos e da ACISMA.

O curso PIEC funciona em instalações da ACISMA sob responsabilidade do
Agrupamento de Escolas de Azambuja e abrange 9 alunos, 4 no PIEC
empresas e 5 na equivalência ao 2º Ciclo. Estes alunos foram sinalizados pelos
Agrupamentos do concelho.

e) Apoio à Família na ocupação de tempos livres dos jovens, através
de

programas

desportivos,

recreativos

e

culturais,

Férias

Desportivas e apoio às Colónias de Férias.

O Programa Férias Desportivas no ano 2010 abrangeu crianças e jovens entre
os seis e os catorze anos, em duas edições: Páscoa e Verão.
As Férias Desportivas da Páscoa tiveram 72 participantes e as do Verão
tiveram 139 participantes e a Colónia Balnear teve 30 participantes.
Os custos associados a estas actividades foram os seguintes:
- Férias Desportivas da Páscoa: 1.966,54€ (413,11€ transportes + 1140€
Professores + 413, 43€ Seguros). Não foram contratados monitores, pois foi
feita articulação com Auxiliares de Acção Educativa para o efeito.
- Férias Desportivas de Verão: 14.481,73€ (1408€ transportes + 6702€
Professores + 3950,70€ Monitores + 2421,03€ Seguros)
- Colónia Balnear: 2.235,88€ (538,18€ Gasóleo + 64,20€ Portagens + 907,50€
Pagamento do Monitor Principal + 726€ Pagamento de dois Monitores).

APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS

a) Complementar as medidas de apoio social a desenvolver pelo
Município

12

b) Facilitar o acesso dos elementos das famílias numerosas às
iniciativas e estruturas de carácter cultural, recreativo e desportivo
do Município de Azambuja

Solicitaram este apoio 12 famílias.

c) Introduzir um factor correctivo nos escalões das tarifas de
consumo de água, saneamento e resíduos sólidos que torne mais
equitativo o esforço financeiro das famílias em termos de tarifas
médias per capita

No âmbito desta medida, foram recebidos 17 pedidos, dos quais 16 foram
deferidos, houve uma comparticipação de 2.130,75€ (dois mil cento e trinta
euros e setenta cinco cêntimos) do Município de Azambuja à empresa ADAZ

CUSTOS TOTAIS

Ao longo do ano 2010, o Município despendeu um total de 372.265,30€
(trezentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e cinco euros e trinta
cêntimos) com as Medidas de Apoio Social.

Azambuja, Março de 2011
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