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C Â M A R A    M U N I C I P A L    D E    A Z A M B U J A 

 

DEPARTAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

UNIDADE TÉCNICA DE INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA - UTIS 
 

 
 

                

 
Para:  Vereadora Sílvia Vítor 

Assunto: Atividades da UTIS – setembro de 2020 

 

INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  

 

Remeto um resumo do trabalho da UTIS, no mês de setembro de 2020: 

 

Educação 

No que concerne ao fornecimento de refeições e suplementos, para o mês de setembro foram fornecidas: 

Agrupamentos 
Suplementos alimentares - N.º alunos Refeições - N.º alunos 

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

Alto Azambuja 237 319 27 138 508 972 163 241 
Azambuja 856     750 2050       
Vale Aveiras 171 720     501 1084 476 302 

Total 1264 1039 27 888 3059 2056 639 543 
Nos campos assinalados a amarelo temos não temos os dados disponíveis.  

 

No que concerne ao serviço de Transportes Escolares foram rececionados, analisados 579 requerimentos, 

distribuídos de acordo com a modalidade de transporte:   

Rede Pública: 414 

Rede Municipal: 165 

                 

No âmbito da ASE foram rececionados 2230 processos, desde o ensino pré-escolar ao secundário, destes 

resultou a atribuição de:  

Alunos com ASE 1 (A) – 212 alunos e ASE 2(B)- 166 e sem escalão 1850. De ressalvar que nem todos os 

processos estão tratados. 

Foi atribuído escalão 1 a 10 alunos resultantes de avaliações sociais. 
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No âmbito do processo de transferência de competências para o Município foram reorganizados os 

procedimentos e estabelecido protocolo com os Agrupamentos de escolas para atribuição de apoios, 

nomeadamente: 

 

Agrupamento 
de Escolas 

 
Protocolo de colaboração 

 
Delegação de competências 

 Valor para assunção 
de encargos com 

aquisição de material 
e equipamento de 
limpeza e higiene e 

consumíveis de 
secretaria (valor a 

transferir em 3 
tranches)  

 
Estimativa de 

despesa 
(referente a água, 

eletricidade, 
combustíveis e 
comunicações 

(uma única 
tranche) 

 

Aquisição de 
EPI, 

equipamento e 
desinfetantes 

(única 
tranche) 

Apoio material 
didático por 
sala de pré-
escolar e 1º 

ciclo 
(valor anual a 
transferir por 

período) 

Pequenas 
reparações / 
conservação 
/manutenção 

(uma única 
tranche) 

Alto de 
Azambuja 

1940€ 980€ 2395€ 9839,68€ 3000€ 

Vale Aveiras 2650€ 1190€ 2395€ 15022€ 3500€ 

Azambuja 5800€ 2100€ 5000€ 3 1893,32€ 9500€ 

Total 10 390€ 4270€ 9790€ 56 755€ 16 000€ 
 

Foram atribuídos para o ano letivo 2020/21, 1330 Kits escolares a todos os alunos do pré-escolar e 1.º CEB, 

distribuídos da seguinte forma: 

Agrupamento  

Ano escolaridade/N.º Kits 

Pré-escolar 1.º ano  2.º/3.º e 4.ºanos 
Azambuja 145 150  420 
Vale Aveiras 80 75  190 
Alto Azambuja 110 45  115 

Total 335 270  725 
 

Na Rede Solidária e privada foram entregues: 

ESTABELECIMENTO 
N.º Kits  

Santa Casa da Misericórdia da Azambuja 118  

Centro Social e Paroquial da Azambuja 133  

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo 30  

Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima 136  

CERCI 29  

Total 446  

 

Quanto aos cadernos de atividades, foram atribuídos aos alunos do 1.º CEB, nomeadamente, a 73 alunos do 

Agrupamento do Alto de Azambuja, 401 aos alunos do Agrupamento Azambuja e 174 aos alunos do 

Agrupamento Vale Aveiras. 
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Ação Social  

Foram realizadas avaliações sociais a novos agregados para atribuição de apoios que permitirão a melhoria da 

qualidade de vida das famílias. Os apoios solicitados e prestados foram: 

POAPMC- 199 pessoas (84 agregados) 

- Cheques:  Sociais - 237 pessoas (69 agregados) + Farmácia – 82 pessoas  

- Cabazes COVID- 3 

- Cantinas socias ativas- 3 

- Visitas Domiciliárias – 5 

- Avaliações Sociais Escolares - 4 

- Atendimentos Sociais – 15  

- Atendimento ao migrante – Acompanhamento a 65 agregados familiares (CLAIM). 

Continuidade na articulação com a GNR no âmbito do Programa GNR- Escola Segura de apoio à Terceira Idade. 

À  data não registamos nenhum tipo de pedido de apoio ou sinalização, os pedidos existentes foram resolvidos. 

 

No âmbito dos apoios às IPSS, chegaram os pedidos de pagamento enquadrados na proposta 46/P/, assim 

foram pagos às Instituições, para os meses de agosto e de setembro, os seguintes valores: 

Instituição - agosto e setembro 2020 VALOR PAGO 

CSP Aveiras de Cima 750,00 € 

CSP Azambuja 3550,00€ 

Total 4 300,00 € 

 

No âmbito do GIP foram realizados 466 atendimentos no mês de setembro. No que concerne ao atendimento 

ao público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais: 

 

 

 

                          

 

EMIC 

Dinamização de grupos de pais online realização de 5 sessões sobre parentalidade.  

Apoios a famílias e apoios psicológicos aos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho 50 jovens e, 

também com os diretores de turma e professores dos alunos (25). 

Realização de 50 contactos realizados em diversas modalidades (videochamada, WhatsApp, email, sms) aos 

pais/encarregados de educação no âmbito da ação de aconselhamento e orientação parental individual. 

Foram estabelecidos cerca de 45 contactos com professores (telefone e email) de esclarecimento de questões 

no âmbito das ações de formação e articulação de outras questões relacionadas com a atividade de EMIC). 

Serviço n.º atendimentos 
CLAIM 61 
AÇAO SOCIAL 116 
EDUCAÇÃO 8 
CPCJ 10 
OUTROS 17 
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No mês de setembro foi organizado e planeado conjuntamente com os agrupamentos de escolas o plano de 

ação do trabalho de intervenção da equipa EMIC. 

 

Azambuja Integra 

No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizados 19 atendimentos presenciais a jovens e 

famílias. Foram ainda realizadas 4 VD a agregados familiares residentes nas freguesias de Alcoentre, Aveiras de 

Baixo e Azambuja. 

Estão a ser realizadas as reuniões de preparação e planeamento do trabalho a desenvolver nos três 

agrupamentos de escolas do concelho. 

 

Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 43 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados 

com questões práticas e informações gerais (37) e para apoio psicológico (6) de destacar que relativamente a 

este tipo de apoio a procura é realizada por munícipes cuja faixas etárias se enquadram entre os 21-56 anos. 

Ao nível das informações gerais, foram solicitados esclarecimentos sobre: Dúvidas de pais e encarregados 

cuidados a ter no início ano letivo, Plano Contingência das Escolas, Medidas de Apoio social da Autarquia às 

Famílias, Pedidos de apoio escolar/ mentoria/ terapia da fala/psicologia e transportes municipais. 

 

UTICA:  

Preparação do ano letivo 2020/21, realização de marcações de matrículas via telefone e de matrículas 

presenciais; 

Organização, planeamento das celebrações dos dias comemorativos, nomeadamente: Dia Internacional da 

Alfabetização”, 5.º Aniversário da UTICA e Dia Internacional do Idoso em parceria com Rádio Ribatejo.  

Reorganização do plano anual de atividades; 

Planificação e elaboração dos Horários e Disciplinas para o ano letivo 2020/2021; 

Preparação do Plano de Contingência para a UTICA com as Orientações da Rutis;   

Durante o mês foram realizados contatos telefónicos com alunos e professores. 

Continuação do projeto de máscaras reutilizáveis manufaturadas pelas alunas da UTICA (Projeto UTICA Amiga); 

 

 

 

 


