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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 – março de 2021 

 
INFORMAÇÃO 

Cara Vereadora,  
Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de março de 2021: 
Educação 
No período compreendido entre os dias 01 e 31 de março, foram servidas 11104 refeições em modo 
“takeaway” e consumidas nas escolas de acolhimento e aquando ao regresso do regime presencial para os 
alunos da Creche Municipal, do Pré-escolar e do 1.º CEB, das quais 10 390 fornecidas pela empresa GERTAL e 
714 pela Escola Secundária. 

 
 
O Município assegurou também as refeições 
escolares na pausa letiva da Páscoa (29 de 
março a 01 de abril) para todos os alunos do 
concelho com escalão A ou B. Assim, em 
articulação com os Agrupamentos, a Câmara 
Municipal refeições gratuitas - em serviço de 
takeaway - para todos os alunos, com escalão A 
ou B, do pré-escolar ao secundário. 
 
 
No âmbito dos transportes escolares (públicos e municipais) no mês em análise foram realizados os seguintes 
procedimentos: 

Rede Pública: 
 

Rede Municipal: 
 

Diversos: 
 

 
Cancelamento de TE – 1 aluno 
 
Reembolsos – 2 alunos 
 
Consulta de informações a escolas fora 
do concelho  
 

Pedidos novos: 3 
 
Transporte dos alunos 
abrangidos pelo Decreto n.º 3-
C/2021: Agrupamento do Alto de 
Azambuja – 1 alunos 
 

Atendimento telefónico e por e-mail 
Fundo Social Municipal  
 
Edubox - Reuniões e elaboração de 
formulário de candidatura online 
  
Carregamento dos alunos na aplicação 
EDUBOX 

 

Fornecimento 
assegurado  

regime 
takeaway 

regime 
acolhimento 

Regime presencial 
(pré-escolar, 

incluindo férias AAAF) 
e 1.º CEB) 

Creche 
Municipal  

TOTAL  

GERTAL 3770 237 6004 379 10390 
Secundária 714 0 0 0 714 

Total 4484 237 6004 379 11 104 
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O Projeto As viagens do Zambujinho, no mês de março, embora com as suas viagens suspensas continuou a 
desenvolver e a realizar o trabalho de promoção do património do concelho junto da comunidade educativa, 
no período em questão, partilhou um conjunto de memórias de Rotas anteriormente realizadas, através da sua 
página do Facebook, nomeadamente, exploraram-se as memórias de:  
Há 4 anos a Rota realizada foi a Rota de Pina Manique, deu-se destaque às imagens captadas, num local 
maravilhoso, a Herdade da Hera; 
Há 3 anos, os alunos do nosso concelho, usufruíam dum belo passeio, com contacto privilegiado com a 
natureza, na Rota Pina-Manique; 
Há 9 anos introduzíamos a colaboração de um novo parceiro na Rota Ambiental (quinta Vale de Mouros) em 
Aveiras de Baixo; 
Há 9 anos, na Rota Ambiental, explorava-se o vastíssimo património natural e cultural existente na freguesia de 
Aveiras de Baixo; 
Há 4 anos Rota Ambiental, referiu-se o facto de andávamos por terras de sua majestade El Rei Dom Afonso V; 
O que é um Castro? Foi o que aprendemos há 3 anos na Rota da Arqueologia e foram transmitidas informações 
sobre O Museu Arqueológico do Carmo; 
Há 2 anos recebíamos um testemunho de Participação na Rota dos Sentidos; 
Há 1 ano, última Rota realizada de «As Viagens do Zambujinho» a Rota Urbana; 
Há 4 anos, na Rota da Lezíria e dos Avieiros a colaboradora convidada, Dr.ª Lurdes Farinha, explicou e ensinou 
tanto sobre os pescadores Avieiros; 
Há 1 ano, Rota da Lezíria e dos Avieiros Visitava-se a quinta da Fonte do Pinheiro, a vacaria e a maternidade, 
com o Eng. Henrique aprendia-se sobre vitelos e sobre a quantidade de produção de leite de cada vaquinha; 
Há 3 anos, Rota Ambiental no Mosteiro das virtudes.  
Partilharam-se sugestões de atividades, a ser dinamizadas pelas várias áreas de intervenção do município, para 
os seguintes dias: 
• 21 de março a celebração do Dia Mundial da Árvore; 
• 22 de março sobre o Dia Mundial da Água; 
• 24 de março sobre o Dia Nacional do Estudante;  
• 7 de abril Dia Mundial da Atividade Física. 
 
Ação Social  
Continuidade da aplicação das medidas de apoio social às famílias através de: 
Banco Local Voluntariado – 30 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 alimentares 
solicitados e prestados foram atribuídos no 
âmbito: 
 
- Cheques:  
a) Sociais -225 pessoas (70 agregados);   
b) Farmácia – 86 pessoas; 
 
- Cabaz COVID – 1; 
 
- POAPMC- 354 pessoas (136 agregados).  
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No programa operacional de apoio a pessoas mais carenciadas – PO APMC estão abrangidas 354 pessoas cuja 
distribuição por faixa etária é a seguinte: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foram ainda realizados apoios de outro âmbito, nomeadamente a realização de:  
- Visitas Domiciliárias – 10 
- Atendimentos Sociais – 29 
- Acompanhamentos Psicológicos – 10 
-Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 28 atendimentos 
  
No âmbito dos apoios às famílias através das IPSS, enquadrados na proposta 7/P/2021 (que abrange os meses 
de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021), foram realizados os pagamentos os seguintes pagamentos: 

Instituição   VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 700,00 € 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AVEIRAS BAIXO 100,00 € 
SANTA CASA MISERICÓRDIA AZAMBUJA 100,00 € 

total 900,00 € 
 
No âmbito do GIP foram realizados 399 atendimentos no mês de março. No que concerne ao atendimento ao 
público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 
GIP 399 
CLAIM 31 
AÇÃO SOCIAL 77 
OUTROS 17 

TOTAL 524 
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Plano Municipal para a Igualdade – Azambuja+ Igual  
Enquadrado na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, o Município de Azambuja iniciou a 
elaboração do seu Plano Municipal de Igualdade. Este plano será promovido com a designação AZAMBUJA + 
IGUAL. 
A execução e implementação do plano integra-se numa candidatura apresentada pela autarquia a fundos 
comunitários.  
Com esta iniciativa, o Município de Azambuja reforça a sua adesão à causa e assume o compromisso de 
dinamizar políticas locais que promovam a igualdade de género.  O projeto será adequado aos objetivos da 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, aprovada pela Resolução do Conselho 
de Ministros nº 61/2018, de 21 de maio. 
Com vista ao desenvolvimento do trabalho, a autarquia definiu uma equipa multidisciplinar composta por 
dirigentes e técnicos municipais representantes de diferentes áreas de atividade. Estão na equipa elementos 
dos serviços de Emprego, Juventude, Desporto, Recursos Humanos, Comunicação, Educação, Ação Social, 
Cultura, Obras Municipais, Urbanismo e Administração e Finanças. 
A primeira ação do projeto consistiu na criação de um logotipo para identificar toda a comunicação do plano 
Azambuja + Igual. Para dar cumprimento foi lançado desafio à Escola Secundária de Azambuja que respondeu 
com doze propostas criativas dos alunos da turma 2º GH (11º ano) do Curso Profissional Técnico de 
Multimédia. 
 

Estratégia Local de Habitação  
Foi apresentada ao Executivo Municipal a proposta Estratégia Local de Habitação de Azambuja (ELH), um 
instrumento de programação municipal de soluções para o 1.º Direito, que é um Programa de Apoio ao Acesso 
à Habitação. 
Neste processo, foram identificados, pelos serviços de Ação Social e pelos parceiros da Rede Social, 150 
agregados em condições indignas de habitação (lugares fogos sem condições básicas de salubridade e de 
segurança estrutural, em sobrelotação ou quem esteja a residir num lugar inadequado às suas condições de 
incapacidade ou deficiência, entre outras), tal como definidas no Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho. 
A Estratégia apresenta soluções habitacionais que o município pretende ver desenvolvidas em função do 
diagnóstico das carências habitacionais existentes.  
Na ELH está ainda prevista a criação de uma equipa de apoio técnico municipal a agregados privados que se 
encontrem em situação indigna de habitação e que reúnam os requisitos previstos para a reabilitação das suas 
habitações (beneficiários diretos).  
 
Dias comemorativos: 
Assinalou-se o Dia Nacional do Estudante. O dia é, 
também, uma homenagem ao movimento estudantil 
nacional, por todas as dificuldades que enfrentou na 
década de 1960 aquando da crise académica vivida em 
Portugal. 
Assim, no dia realizaram-se um conjunto de atividades 
online: 
- Lançamento do videoclip “Acordes das Cores”, dirigido a 
todos os alunos, cujo objetivo é a aprendizagem das cores 
em inglês - "Acordes das Cores"  
- Lançamento do desafio “Azambuja és tu… e Somos 
nós…”, dinamizado junto dos Agrupamentos do Concelho 
de Azambuja, no âmbito do projeto TransformARTE. 
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Este desafio pretendeu promover novas ideias e novos olhares sobre o concelho, através da arte de rua, da 
pintura, do vídeo e da música. Por outro lado, o desafio pretendeu, também, fomentar o sentido crítico, 
levando a que os participantes reflitam e proponham mudanças na sua vila, aldeia ou lugar, mas também sobre 
as oportunidades que essas mudanças podem proporcionar, bem como uma nova forma de olhar e apreciar o 
património que os rodeia. 
- Divulgação das histórias criadas pelos alunos da Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja, 
alusivas ao tema “Ser Estudante Sénior”. 
 
EMIC 
A EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de continuidade realizou 109 sessões de acompanhamento 
psicológico de crianças e jovens. Estão em acompanhamento psicológico 32 crianças e jovens e 2 Encarregados 
de Educação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação ao programa de mentoria, foram realizadas 3 sessões. Foram ainda realizadas 8 sessões de 
acompanhamento parental individualizado.   
Foram concretizadas 2 sessões online do 8ª Grupo de Pais.  
Foi dinamizada uma sessão de Mindfullness online no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que contou com 
14 participantes.  
Realizadas 6 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 84 registos.  
 
A equipa EMIC Colaborou com a Divisão de Desporto e Juventude na iniciativa “Super Pai”, para comemoração 
do Dia do Pai, e no Webinar “Faz delete ao Cyberbullying - Conhecer para enfrentar", inserido na semana da 
Juventude.   
 
Organização de um novo projeto de implementação da prática do Mindfulness no concelho. Início da 
divulgação do “Programa Dove - Eu Confiante!”, direcionado aos alunos do 3ºCEB, com a finalidade de 
desconstruir os padrões de beleza, ditos ideais, e promover a confiança dos adolescentes em relação ao corpo. 
Esta ação encontra-se inserida nas Intervenções em Turma.  
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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 E-book relativo ao Livro “Em Busca do Tesouro da Feira de maio”.  
 
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. E realização de três visitas domiciliárias a famílias da freguesia de Aveiras de Baixo e Alcoentre. 

Apoio prestado Destinatários 

 
29 Sessões 

 

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

 
10 atendimentos/reuniões 

 

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

 
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 12 chamadas. Essencialmente foram assuntos relacionados 
com questões práticas e informações gerais nomeadamente esclarecimentos sobre atividades lúdicas, novas 
matrículas, e apoios sociais. 
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala foram realizadas: 

3 Reuniões Prof e Educadores do Agrupamento de Escolas de Azambuja 
 Preparação Workshop III – Educadores de Infância 

60 sessões Alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja e Vale Aveiras 
5 Reuniões com pais/ partilha de Estratégias 

 
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 março de 2021 foram realizadas: 
Funcionamento UTICA: N.º de registos  
Contactos Telefónicos realizados alunos e professores  12 
Contactos realizados alunos e professores através de Correio eletrónico 16 
Contactos realizados por vídeo chamada 9 
Atividades desenvolvidas 5 

 
Atividades desenvolvidas:  
Publicação de informações, sugestões e conselhos sobre a pandemia;  
Publicação de celebrações e dias Festivos, Dia da Mulher; Dia Nacional do Estudante;  
Participação/divulgação nas Atividades da Rede de Universidades Sénior (RUTIS);  
Continuidade da História partilhada, com o título "Ser estudante sénior";   
Publicação da história partilhada, construída até ao Dia Nacional do Estudante (24 de março);   
   

 


