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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 

 
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA - DIS 

 

               
Para:  Vereadora Sílvia Vítor 

Assunto: Atividades da DIS – fevereiro de 2021 

 
INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
 
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de fevereiro de 2021: 
 
Comemoração do dia dos afetos – 11 de fevereiro, o Município de Azambuja faz parte do movimento “Cidade 
dos Afetos” que é um movimento mobilizador de toda a comunidade para o desenvolvimento de atividades que 
apliquem a componente afetiva, de modo a promover o bem-estar e os estilos de vida saudáveis. 
Para assinalar o dia o Município lançou um desafio. Foram criados vários postais alusivos aos afetos e 
disponibilizados no site e redes sociais. Qualquer munícipe podia descarregar ou imprimir um dos quatro postais 
alusivos ao tema e escrever uma ou mais mensagens e partilhar. O Município de Azambuja convidou, ainda, a 
partilharem as mensagens. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4764-municipio-assinala-dia-dos-afetos-com-desafio 
 
Educação 
 

Atribuição de cartões de acesso à Internet para os alunos do concelho com a seguinte distribuição, a atribuição 
foi realizada de acordo com as necessidades identificadas pelos Agrupamentos: 
 

Ciclo de ensino 
n.º cartões Internet 

Subtotal 
Alto Azambuja Azambuja Vale Aveiras 

1.º CEB 15 39 43 97 
2.º CEB 1 28 12 41 
3.º CEB 3 16 12 31 

Secundário 0 6 0 6 
Subtotal 19 89 67 175 

 
No período de confinamento, compreendido entre os dias 01 de fevereiro a 26 de fevereiro, foram servidas 
3747 refeições em modo “takeaway” e consumidas nas escolas de acolhimento, das quais 3150 fornecidas pela 
empresa GERTAL e 597 pela Escola Secundária. 

Agrupamento 
Refeições - N.º alunos 

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

Alto Azambuja 185 562 333 114 0 

Azambuja 168 203 164 234 597 

Vale Aveiras 127 386 239 290 0 

total  480 1151 736 638 597 
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Do total de refeições fornecidas pela GERTAL, 3150:  
• 145 refeições para a Creche Municipal em que, 85 em regime de “takeaway” e 60 em regime de 
acolhimento; 
• 341 são consumidas em regime de acolhimento, e 2664 em regime de “takeaway”, nas restantes 
escolas; 
 
Do total das refeições em regime de “takeaway”, 2664: 
• 140 transportadas pela Junta de 
freguesia de Alcoentre e 767 
transportadas pela CMA para os 
domicílios dos alunos; 
 
• 1757 são recolhidas pelas famílias 
nas escolas respetivas (EB Manique, EB 
Alcoentre, EB Vale Aveiras, E. Sec. e EB 
VNR). 
 
 
 
 
Do total de refeições fornecidas pela Escola Secundária, 597: 
• 54 são consumidas em regime de acolhimento, 92 transportadas pela CMA e 451 em regime de 
“takeaway”. 
 

fornecimento 
regime 

takeaway 
regime 

acolhimento 

GERTAL 2749 401 

Secundária 451 54 

Total 3200 455 

 
 
 
 
 
No âmbito dos transportes escolares (públicos e municipais) no mês em análise foram realizados os seguintes 
procedimentos: 

Rede Pública: 
 

Rede Municipal: 
 

Cancelamento de TE – 5 alunos 
Reembolsos – 3 alunos 
 

Transporte dos alunos abrangidos pelo Decreto n.º 3-
C/2021: 
Agrupamento de Azambuja – 2 alunos 
Agrupamento Vale Aveiras - 3 alunos 
Agrupamento do Alto de Azambuja - 2 alunos 

 
O Projeto As viagens do Zambujinho, embora com as suas viagens suspensas continua a desenvolver e a realizar 
o trabalho de promoção do património do concelho junto da comunidade educativa no período em questão 
realizaram-se: 
Criação de um álbum para consulta futura de todas as fichas do projeto do Paul de Manique do Intendente 
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“Biodiversidade de A a Z”;  
Partilhas de memórias de Rotas anteriormente realizadas; 
Partilha do vídeo promocional e Website do projeto - https://asviagensdozambujinho.pt/; 
Partilha do vídeo referente às comemorações dos 50 anos da classificação do povoado fortificado de Vila Nova 
de São Pedro como monumento nacional; 
Lançada atividade de expressão plástica, mediante o desafio de construção de um fantoche inspirado no 
Zambujinho; 
Lançado desafio de partilha de máscara de carnaval na página do projeto. 
 
Ação Social  
Continuidade da aplicação das medidas de apoio social às famílias através de: 
Banco Local Voluntariado – 29 voluntários inscritos–resulta de uma parceria com a Divisão de Desporto e 
Juventude. Articulação com o grupo de voluntários do Alto Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. Os 
voluntários da Associação ADL.  
 

Relativamente aos apoios solicitados e prestados foram atribuídos no âmbito: 
 
- POAPMC- 354 pessoas (136 
agregados). Destas 136 famílias, 
25% das famílias usufruem do apoio 
domiciliário realizado pela 
colaboradora afeta ao programa 
operacional; 
 
- Cheques: Sociais -206 pessoas (72 
agregados) + Farmácia – 90 
pessoas;  
     
 
    
  
Realização de:  
- Visitas Domiciliárias – 4 
- Atendimentos Sociais – 29 
- Acompanhamentos Psicológicos – 6 
-Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 18 atendimentos 
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No âmbito dos apoios às famílias através das IPSS, enquadrados na proposta 85/P/2020, foram realizados os 
pagamentos os seguintes pagamentos: 

Instituição  VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 1050,00 € 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AVEIRAS BAIXO 100,00 € 

total 1150,00 € 
 
 
Dando cumprimento ao Regulamento de Apoio às IPSS do Concelho de Azambuja foram atribuídos os seguintes 
apoios às IPSS para o ano de 2021: 

IPSS 

2021 
 

N.º Utentes c/ 
acordo SS 

Subsídio Regular 
Apoio 

Extraordinário 
Apoio à aquisição de 

equipamento 
TOTAL   

Associação N.S do Paraíso 67 1 000,00 € 3 000,00 € 1 785,00 € 5 785,00 €  

Casa do Povo Manique 27 1 000,00 € 3 000,00 €   4 000,00 €  

Casa Pombal 20 1 000,00 € 3 000,00 €   4 000,00 €  

CERCI 106 1 272,00 € 3 000,00 €   4 272,00 €  

CSP de Alcoentre 68 1 000,00 € 3 000,00 € 1 989,00 € 5 989,00 €  

CSP de Av. de Baixo 67 1 000,00 € 3 000,00 €   4 000,00 €  

CSP de Av. de Cima 375 4 500,00 € 3 000,00 €   7 500,00 €  

CSP de AZB 527 6 324,00 € 3 000,00 €   9 324,00 €  

SCM de Azb 404 4 848,00 € 3 000,00 €   7 848,00 €  

TOTAL 1661 21 944,00 € 27 000,00 € 3 774,00 € 52 718,00 €  

 
 
No âmbito do GIP foram realizados 297 atendimentos no mês de fevereiro. No que concerne ao atendimento ao 
público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
 
GIP 297 
CLAIM 23 
AÇAO SOCIAL  89 
EDUCAÇÃO  1 
OUTROS 13 
TOTAL 423 

 
 
 
 
Plano Municipal para a Igualdade – Azambuja+ Igual  
Início dos trabalhos associados à elaboração do Plano Municipal para a Igualdade – Azambuja+Igual, que assenta 
no cruzamento, e na ligação entre as estratégias nacionais e europeias com a estratégia de desenvolvimento do 
concelho, com o Plano de Desenvolvimento Azambuja 2025-2030. 
Do cruzamento realizado para a elaboração da candidatura resultou a identificação de áreas chave coincidentes 
aos diferentes níveis, e que são fundamentais para o desenvolvimento presente e futuro do território, 
nomeadamente: 
A educação e a qualificação;  
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A promoção da inovação e conhecimento, associadas à capacidade produtiva com maior valor acrescentado, à 
competitividade e à criação/manutenção emprego no concelho;  
A captação de investimento e de talento ao nível dos recursos humanos;  
A criação de redes e valorização do envolvimento dos diferentes atores e instituições nessas dimensões;  
O envelhecimento; 
A imigração;  
A qualidade de vida numa perspetiva transversal aos domínios de intervenção autárquica como essencial à 
promoção de uma estratégia assente nos eixos “Viver” e “Trabalhar” na Azambuja – desde a educação ao 
urbanismo e à mobilidade/promoção da acessibilidade;  
A boa governança, de salientar a modernização administrativa do município, à capacitação da sociedade civil e 
dos processos de participação, à monitorização, avaliação e evolução das políticas públicas locais. 
O enquadramento deste projeto é nacional, mas também europeu, porque o apoio ao desenvolvimento de 
planos municipais de igualdade são parte da Estratégia Nacional de Igualdade e Não Discriminação, que por sua 
vez está alinhada com as prioridades europeias neste âmbito. Tendo em conta as áreas chave de intervenção o 
Plano definiu três projetos prioritários:  
O projeto de desconstrução dos estereótipos nas escolhas vocacionais a desenhar e aplicar com toda a 
comunidade educativa;  
A construção e adoção de um Pacto Local para a Conciliação entre as vidas profissional, familiar e pessoal com 
as empresas, parceiros sociais e Câmara Municipal; 
E a adoção do compromisso de apresentação anual do Relatório Azambuja Mais Igual, de acordo com os 
indicadores e dimensões a construir e a definir na execução deste Plano. 
 
EMIC 
 
A EMIC no âmbito dos 
apoios psicológicos de 
continuidade realizou 116 
sessões de 
acompanhamento 
psicológico de crianças e 
jovens. Foram realizadas 8 
sessões com Encarregados 
de Educação, no âmbito do 
acompanhamento 
psicológico de Alunos.  
Estão em acompanhamento 
psicológico 32 crianças e 
jovens e 2 Encarregados de Educação.  
 

No que concerne ao programa de mentoria, foram realizadas 4 sessões. Foram ainda realizadas 16 sessões de 
acompanhamento parental individualizado. 
 
Realizadas 8 reuniões com Direções de Agrupamento, IPSS, Vereação, Equipa, Professores e Encarregados de 
Educação. Concretização de contactos em diversas modalidades (Direções de agrupamentos, projetos, ações, 
professores, DT e jovens, grupo de pais), num total de 157 registos. Foram concretizadas 3 sessões online do 8ª 
Grupo de Pais. 
 

Quanto à implementação de ações foram realizadas 2 sessões de Mindfullness online para 
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Professores/Educadores e Profissionais de Saúde envolvendo um total de 48 participantes. Foi ainda dinamizada 
uma sessão de meditação online com 6 participantes. 
 

Sessão Mindfullness online Público-Alvo Data Nº de participantes 

 
Professores/Educadores à beira de 
um ataque de nervos 

Professores/ Educadores dos 
Agrupamentos de Escolas e IPSS do 

Concelho 

 

3 de fevereiro 

 
 

27 

 
Profissionais de Saúde à beira de um 
ataque de nervos 

 
Profissionais de Saúde do 

Concelho 

5 de fevereiro 
 

             21 

 

Professores/Educadores à beira de um ataque de nervos Nº de 
inscritos 

Agrupamento de Escolas de Azambuja 5 
Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras 2 
Agrupamento de Escola de Manique 14 

CSP de Aveiras de Cima 1 
CSP de Aveiras de Baixo 2 
CSP de Azambuja 3 

 
 
 

Profissionais de Saúde à beira de um ataque de 
nervos 

Nº de 
inscritos 

Bombeiros 2 
UCSP Azambuja 16 
Assistente Técnica 3 
Serviço Municipal de Proteção Civil 1 
CERCI Flor da Vida 5 
Obs: Os profissionais da CERCI manifestaram interesse em participar na ação, após a realização da sessão 
dirigida para a Educação. Assim foram incluídos na ação direcionada para os Profissionais de Saúde 

 
A EMIC, tem vindo ainda a desenvolver contatos bem como várias reuniões de trabalho no âmbito de um novo 
projeto de implementação da prática do Mindfulness no Municipio, esperando envolver não só a Comunidade 
Educativa bem como a Comunidade em Geral. 
 
A decorrer, extra 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 
dirigidos à comunidade educativa e comunidade em geral.  
 
Azambuja Integra 
No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizadas 26 sessões a jovens e famílias.  
Foram ainda realizadas 55 reuniões com os professores e diretores de turma, bem como com os pais e 
encarregados de educação.  

Apoio prestado Destinatários 

 
26 sessões 

 

Alunos Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 
Alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja  
Alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja  
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 Alunos Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras 
Apoio a pais  

55 atendimentos/reuniões 
 

Apoio a pais/esclarecimentos  
Atendimentos pais/prof/técnicos 
EMAEI 

 
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 31 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados com 
questões práticas e informações gerais nomeadamente esclarecimentos sobre atividades lúdicas e desportivas, 
novas matrículas e fornecimento de refeições. 
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala foram realizadas: 

Atividades Participantes 

10 fev - Workshop I via zoom – Estratégicas de estimulação das habilidades 
metalinguísticas em anos iniciais de alfabetização 
Professores do Agrupamento de Escolas de Azambuja 

18 professores 

12 fev- Workshop II via zoom - Estratégicas de estimulação das habilidades 
metalinguísticas em anos iniciais de alfabetização 
– Professores do Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras 

6 professores 

Alunos Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras 9 sessões presenciais 
Reuniões Coordenadores de Ciclo e Equipa EMAEI 4 
Reuniões com pais/ partilha de Estratégias 6 

 
UTICA:  

A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja – UTICA, num formato à distância mantém o seu 
funcionamento e contacto com alunos e professores, no mês de fevereiro de 2021 foram realizadas: 

 
 
 
 

 
Atividades desenvolvidas:  
Publicações de informações, sugestões e conselhos para enfrentar a pandemia;  
Publicação de celebrações e dias festivos;  
Participação/divulgação nas Atividades da Rede de Universidades Sénior (RUTIS);  
Continuidade da História partilhada, com o título "Ser estudante sénior" a desenvolver, com o intuito de 
publicação no dia nacional do estudante (24 de março);    
Continuidade de estruturação de Atividade "Como se come aqui.." Recolha gastronómica com o apoio da 
Professora Carla Pires da disciplina de Métodos Alimentares;   
Continuidade de estruturação de Atividade de âmbito solidário e de partilha de conhecimentos.  
 
   

Funcionamento UTICA: N.º de registos 
Contactos Telefónicos realizados alunos e professores  59 
Contactos realizados alunos e professores através de Correio eletrónico 46 
Atividades desenvolvidas 6 

 


