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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 – novembro de 2020 

 

INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
 
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de novembro de 2020: 
 
Educação 
No que concerne ao fornecimento de refeições e suplementos, no mês de novembro foram fornecidos: 
 

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 501 700 116 296 1175 2296 410 699 

Azambuja 466 1869     1450 4353     

Vale Aveiras 375 1570     1074 2167 678 493 

total  1342 4139 116 296 3699 8816 1088 1192 

 
Nos campos assinalados a amarelo não dispomos de dados.  
Creche Municipal de Manique do Intendente foram fornecidas no mês em análise cerca de 300 refeições. 
 
No que concerne ao serviço de Transportes- Educação foram no âmbito da Rede Pública: 
Requisições de TE (anuais) – deferidos - 3 pedidos de transporte 
Requisições de TE (anuais) – Indeferidos – 13 pedidos de transporte 
Mudanças de Estabelecimento de ensino – 1 pedido 
Reembolsos CP – 13 reembolsos  
Anulações – 2 alunos 
Rede Municipal: 
Requisições de TE (anuais) – deferidos – 2 pedidos de transporte 
Anulações – 2 alunos 
Pedido para reserva de lugares a aguardar entrega de requerimento – 1 aluno (CPCJ) 
Pedido de suspensão por COVID/Isolamento – 3 alunos 
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Pedidos externos para transporte de adultos:  
1 pedido - Indeferido – foi encaminhado para o Centro Social e Paroquial de Alcoentre 
 
Ação Social  
Banco de voluntários – 15 pessoas disponíveis para colaborar. Articulação com o grupo de voluntários do Alto 
Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. 
Banco Local Voluntariado – 16   
 
Candidatura do Município ao programa MAREES para integração de 5 pessoas nas IPSS com surto de COVID-19, 
nas instituições Santa Casa da Misericórdia e Cerci Flor da Vida. 
 
Relativamente aos apoios solicitados e prestados foram atribuídos no âmbito: 
- POAPMC- 282 pessoas (113 agregados) 
- Cheques: Sociais -205 pessoas (77 agregados) + Farmácia – 84 pessoas  
- Cabazes COVID-10 cabazes (10 famílias num total de 32 pessoas) 
 
Realização de:  
- Visitas Domiciliárias – 6 
- Atendimentos Sociais – 9 
- Acompanhamento Psicológico – 2 
- Distribuição de cantina social a pessoas que testaram positivas à COVID-19 – 7 entregas 
- Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 24 atendimentos 
- Pedidos de transporte (aos bombeiros/CVP), doentes COVID – 1 pessoa  
 
No âmbito dos apoios às IPSS, chegaram os pedidos de pagamento enquadrados na proposta 85/P/2020, assim 
foram pagos às Instituições, no mês de novembro, os seguintes valores: 
Instituição - novembro VALOR PAGO 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 700,00 € 

total 700,00 € 

 
No âmbito das medidas de combate ao COVID 19 tem o município realizado quinzenalmente, desde o início de 
setembro, reuniões de acompanhamento das Instituições públicas e privadas do concelho com valência de 
ERPI. Estas reuniões contam com a presença de 9 instituições, sendo que 4 são de natureza solidária e 5 
privada, do Sr. Coordenador da Proteção Civil, dos Comandantes das Corporações de Bombeiros e da 
Enfermeira de Saúde Pública (que foi quem sugeriu inicialmente a realização destas reuniões. Nas reuniões são 
realizados são esclarecidas dúvidas e as Instituições informam da sua atividade. Estão agendadas novas ações 
de formação/sensibilização em cada instituição destinadas a todos os trabalhadores, nomeadamente: 
• CSP de Azambuja – Dia 26 às 10:00h 
• ERPI Vale do Paraíso – Dia 26 às 16:00h 
• ERPI Vale Residence Quebradas – Dia 2 de dezembro às 10:00h 
• CSP Aveiras de Cima - Dia 2 de dezembro às 14:30h 
• ERPI Casais da Lagoa – Dia 2 de dezembro às 16:30h 
• ERPI Reino Universal de Deus Azambuja – Data provisória Dia 4 às 14:00h 
• Santa Casa da Misericórdia – dia 10 de dezembro às 16:00h 
Foram realizadas durante o mês de novembro reuniões com as IPSS no sentido de se criar uma equipa de 
emergência, tendo-lhes sido proposto  a todos os parceiros e na qualidade de Presidente do CLASAZ, a criação 
de uma equipa de emergência, constituída por colaboradores dos vários setores da atividade desenvolvida 
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pelas IPSS e equiparadas, capaz de dar resposta às necessidades das instituições (IPSS e equiparadas) do 
concelho de Azambuja (que integram o CLASAZ), tendo em vista a prevenção da doença e a contenção da 
pandemia, em defesa de um bem maior – a saúde pública e a vida dos cidadãos que habitam este concelho e 
que frequentam as nossas instituições. Assim: 
 

Instituição  
Auxiliar 
Cozinha 

Auxiliar Ação 
Direta 

Apoio 
Domiciliário 

Auxiliar Serviços 
Gerais 

Auxiliar 
Educação 

Ass. Nossa Sr.ª Paraíso  1 1 1 0 0 

Casa Pombal  0 0 0 0 0 

Centro dia Manique do 
Intendente 

1 0 1 0 0 

CERCI  1 0 0 1 1 

CSP Alcoentre 1 0 1 0 0 

CSP Aveiras Cima 1 1 1 1 1 

CSP Aveiras de Baixo 1 0 1 0 1 

CSP Azambuja 1 1 1 1 1 

Santa Casa da 
Misericórdia 

1 1 1 1 1 

total 8 4 7 4 5 

 
O acima proposto não foi possível pois não se chegou a um acordo. No entanto foi ainda criada uma equipa de 
emergência, com recurso ao Programa MAREES do IEFP, constituída por 6 pessoas de forma a ajudar as 
instituições que fossem afetadas por surtos, tendo sido autorizado até ao dia 31 de dezembro de 2020. 
Candidatura aprovada com o apoio do IEFP, tendo à data uma equipa composta por 6 pessoas.  Será a 
enfermeira de saúde pública a determinar a instituição onde a equipa ou parte dela desempenhará funções. 
Foi realizada uma reunião apenas com as Instituições privadas com valência de ERPI para explicar a proposta 
que havia sido feita às IPSS para constituição de equipa de emergência.  
 
No âmbito do GIP foram realizados 340 atendimentos no mês de novembro. No que concerne ao atendimento 
ao público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
 
 
 
                          
 
 
EMIC 
A EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de continuidade realizou 77 sessões de acompanhamento 
psicológico de crianças e jovens e 3 sessões de mentoria. Estão em acompanhamento psicológico 26 crianças e 
jovens, e 2 Encarregados de Educação. Foram ainda realizadas 6 sessões de acompanhamento parental 
individualizado. 
Quanto à implementação de ações, a EMIC no mês de novembro foram 4 sessões de Aulas na Natureza, 
alcançando um total de 59 alunos e 6 professores. Foram também realizados 4 workshops no âmbito do 
transformARTE, com um total de 86 alunos participantes e 14 professores. 
Foram realizadas ao longo do mês 16 reuniões com Direções de Agrupamento, IPSS, Vereação, Equipa, 
Professores e Encarregados de Educação, bem como realização de contactos em diversas modalidades 

Serviço n.º atendimentos 
CLAIM 34 
AÇÃO SOCIAL 152 
EDUCAÇÃO 4 
OUTROS 23 
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(Direções de agrupamentos, projetos, ações, professores, DT e jovens), num total de 54 registos. 
A EMIC realizou e editou ainda, 4 vídeos de divulgação das várias ações realizadas nos meios de comunicação 
social, na página de Facebook da EMIC onde é realizado uma gestão de conteúdos semanal. 
É realizado fora do PIICIE LT dois projetos “Uma boa ação por dia, não sabe o bem que lhe fazia” e o 
desenvolvimento de um jogo e Ebook relativo ao Livro “Em Busca do Tesouro da Feira de Maio”, ambos com o 
objetivo de envolver a comunidade educativa e comunidade em geral. 
 
Azambuja Integra 
No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizadas 45 sessões a jovens e famílias. Foram 
ainda realizadas 2 VD a agregados familiares residentes na freguesia de Aveiras de Baixo. 
Foram ainda realizadas 5 reuniões com os professores e diretores de turma, bem como 5 reuniões com os pais 
e encarregados de educação.  
Foram também realizadas 2 ações com jovens sobre a temática Cidadania e participação jovem com os alunos 
da Escola Secundária e 4 ações sobre Arte Urbana a 60 jovens da Escola Secundária de Azambuja na Casa da 
Juventude. 
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 29 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados 
com questões práticas e informações gerais (13), para apoio psicológico (12) de destacar que a faixa etária que 
solicita este tipo de apoio enquadra-se no grupo 21-39 anos e (4) 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 20-32 anos. 
 
UTICA:  

Dos 80 alunos inscritos realizou-se o contacto para cancelamento da matrícula por 4 alunos e a suspensão 
temporária da matrícula de 12, o motivo mencionado na maioria dos casos relacionou-se com o aumento do 
número de casos COVID 19 no concelho. 

Foram contactados telefonicamente os 18 professores voluntários e os 76 alunos com a informação da decisão 
de suspensão das aulas presenciais a partir de 17 de novembro.  

Contabilizaram-se também vários contactos, ao longo do mês, sobre diversos assuntos, através de chamada 
telefónica por parte de 37 alunos, e 42 registos de correio eletrónico com os serviços de transportes municipais 
e outros serviços.   

Realização no dia 25 de novembro uma atividade com recurso à plataforma Zoom, com o Tema: Projeto “Paul 
Natura – Conhecer para proteger” com o objetivo de sensibilização e dar a conhecer os objetivos do projeto a 
as suas iniciativas no âmbito da Educação Ambiental;  

Lançada a atividade de construção de um Pai Natal para participação na 5.ª Edição “Natal na Vila” e  

Projetou-se a participação no Projeto "Uma boa ação por dia, não sabe o bem que lhe fazia" 

Iniciou-se um processo de levantamento e de planificação de outras formas para continuidade de 
acompanhamento aos alunos noutros formatos alternativos ao formato presencial. 

Realizou-se o levantamento das condições dos alunos quanto aos suportes tecnológicos disponíveis para o 
efeito, dos quais existiu o seguinte apuramento: 

- 21 alunos sem utilização de correio eletrónico;  

- 29 alunos sem computador; 
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- 26 alunos sem acesso à internet. 

Iniciou-se a elaboração de uma lembrança de Natal para ofertar alunos, professores, colegas colaboradores e 
executivo do Município 

 

 


