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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 
 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA - DIS 
 

 
 

                

 
Para:  Vereadora Sílvia Vítor 

Assunto: Atividades da DIS – outubro de 2020 

 

INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  

Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de outubro de 2020: 

Educação 

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

Agrupamento 
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 572 751 90 301 1337 2295 395 634 

Azambuja 547 2450 515 1111 1788 5756     

Vale Aveiras 363 1749     1022 2435 894 469 

total  1482 4950 605 1412 4147 10486 1289 1103 

Agrupamento Azambuja dados em falta da EB Sócasa e EB Azambuja 

Nos campos assinalados a amarelo temos não temos os dados disponíveis.  

Creche Municipal de Manique do Intendente foram fornecidos no mês em análise 398 refeições. 

 

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, no que 

concerne ao Leite Escolar: 

Agrupamento  verba a transferir 
Azambuja 2 500,00 € 

Vale Aveiras 3 000,00 € 
Alto Azambuja 1 000,00 € 

 

Quanto aos cadernos de atividades, foram atribuídos aos alunos do 1.º CEB, no mês de outubro, resultante de 

processos de transferências, a 14 alunos do Agrupamento do Alto de Azambuja, e 3 aos alunos do 

Agrupamento Vale Aveiras. 
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Ação Social  

Banco de voluntários – 15 pessoas disponíveis para colaborar. Articulação com o grupo de voluntários do Alto 

Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. 

Relativamente aos apoios solicitados e prestados foram atribuídos no âmbito: 

- PO APMC- 262 pessoas (104 agregados) 

- Cheques:  Sociais -241 pessoas (70 agregados) + Farmácia – 84 pessoas  

- Cabazes COVID- 3 

- Cantinas socias ativas- 3 

Realização de:  

- Visitas Domiciliárias – 4 

- Avaliações Sociais Escolares - 4 

- Atendimentos Sociais – 6 

- Atendimento em emergência - 2 

- Atendimento ao migrante – Acompanhamento a 22 agregados familiares (CLAIM) 

- Pedidos de transporte (aos bombeiros), doentes COVID – 17 pessoas  

 

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 85/P/2020, assim 

foram pagos às Instituições, para os meses de outubro, os seguintes valores: 

Instituição  VALOR PAGO 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 650,00 € 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AZAMBUJA 150,00 € 

SANTA CASA MISERICÓRDIA AZAMBUJA 950,00 € 

total 1 750,00 € 

 

No âmbito do GIP foram realizados 417 atendimentos no mês de outubro. No que concerne ao atendimento ao 

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

 

 

 

                          

 

EMIC 

Apoios a famílias e apoios psicológicos aos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho e, também com 

os diretores de turma e professores dos alunos. 

Serviço n.º atendimentos 
CLAIM 38 
AÇAO SOCIAL 96 
EDUCAÇÃO 3 
OUTROS 15 
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Realização de contactos realizados em diversas modalidades aos pais/encarregados de educação no âmbito da 

ação de aconselhamento e orientação parental individual. 

Foram estabelecidos 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. 

 

Azambuja Integra 

No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizados 64 atendimentos a jovens e famílias. 

Foram ainda realizadas 3 VD a agregados familiares residentes nas freguesias de Alcoentre e Azambuja. 

Foram ainda realizadas 11 reuniões com os professores e diretores de turma, bem como 8 reuniões com os pais 

e encarregados de educação.  

Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 39 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados 

com questões práticas e informações gerais (27), para apoio psicológico (6) de destacar que a faixa etária que 

solicita este tipo de apoio enquadra-se no grupo 19- 27 anos e (7) para esclarecimentos sobre apoio social e 

esclarecimentos sobre emprego de destacar que relativamente a este tipo de apoio a procura é realizada por 

munícipes cuja faixas etárias se enquadram entre os 20-45 anos. 

 

UTICA:  

Registo de 80 alunos matriculados; 

Reorganização dos Horários e Disciplinas para o ano letivo 2020/2021, para o período de 12 de outubro a 18 de 
dezembro de 2020; 

Realização das Atividades propostas para as celebrações dos dias comemorativos:  

Emissão Especial na Rádio Ribatejo sobre o Dia Internacional do Idoso e o 5.º Aniversário da UTICA; 

Divulgação nos meios de comunicação dos vídeos com as mensagens, para os alunos da UTICA, do Sr.  
Presidente, Sr.ª Vereadora e dos Professores Voluntários, referentes ao Dia Internacional do Idoso e ao 5.º 
Aniversário da UTICA; 

Workshop na disciplina de Português sobre o Dia Municipal para a Igualdade; 

Atividade na disciplina de Azulejaria, do dia Mundial da Terceira Idade, realizou-se uma Oficinal Musical 
intitulada “Tocar como dantes”. 

Colaboração dos alunos no estudo da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, denominado “Atlas da Saúde 
do Município”, nas disciplinas de TIC I e TIC II, Português e Saúde.   

Durante o mês foram realizados vários contactos com os 80 alunos, 18 professores e serviços do município, 
nomeadamente os serviços dos transportes municipais, dos quais contabilizamos um registo de cerca de 225 
chamadas telefónicas, 113 registos de correio eletrónico e o atendimento presencial de alunos e professores 
quando necessário.   
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