
Página 1 de 18 
 

 
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 
 
Para:  Vereadora Sílvia Vítor 
Assunto: Atividades da DIS - março a dezembro de 2020 - COVID 19 

INFORMAÇÃO 
Cara Vereadora,  
Segue um resumo do que tem sido o trabalho dos técnicos da DIS, de janeiro a dezembro de 2020. 
Educação 
Realizada ação de formação dirigida a assistentes operacionais, em parceria com a CIMLT e restantes municípios 
associados, ministrada por profissionais de saúde do Hospital de Santarém. 
Composta por aulas teóricas e com uma aula prática simulada, tendo uma carga horária diária de 5horas. Do 
Município de Azambuja participaram 5 Assistentes Operacionais do Agrupamento de Escolas do Alto Azambuja, 
8 do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras e 12 do Agrupamento escolas de Azambuja.  
 
Atribuição de equipamentos portáteis a 421 alunos do 1.º, 2.º E 3.º CEB e ensino secundário com escalão, bem 
como de cartões de dados para 271 alunos sem acesso à internet, os alunos beneficiários foram indicados pelos 

agrupamentos de escolas do concelho. A medida, com 
caráter de empréstimo, pretende criar a maior igualdade 
possível das condições de acesso ao ensino, e vem dar 
resposta à situação da pandemia Covid-19 que condicionou 
o normal funcionamento do ano letivo 2020/2021. 
Além dos 
três 

Agrupamentos de Escolas – Azambuja, Alto de Azambuja e Vale 
Aveiras – também as instituições “Casa-Mãe” de Aveiras de 
Cima e “Cerci-Flor da Vida” de Azambuja receberam dois 
computadores, cada uma, para uso dos seus utentes. Esta 
medida de apoio social, na área da Educação, representou um 
investimento de cerca de 100 mil euros. 
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Atribuição de 28 Bolsas de Estudo no valor pecuniário de 1000€ cada e, 10 Bolsas de Mérito também no valor 
pecuniário de 1000€ cada, aos alunos que 
frequentam os Ensino Superior do concelho. O 
Município de Azambuja procedeu à entrega das 
Bolsas de Estudo e Mérito e dos Prémios de Mérito 
patrocinados pela CLC. Foram contemplados pela 
frequência ou ingresso no ensino superior 28 alunos, 
cada um deles com a bolsa de estudos no valor de 
1.000,00 euros, um investimento assumido pela 
autarquia como forma de apoio a estudantes de 

agregados familiares com rendimento per capita inferior a 650€ e que tiveram aproveitamento escolar no ano 
imediatamente anterior Na vertente Mérito foram contemplados 10 estudantes, cada um com uma bolsa de 
1.000,00 euros, em reconhecimento do mérito e excelência dos seus resultados académicos. Com a atribuição 
destas 38 bolsas, a Câmara Municipal de Azambuja investe 38 mil euros no futuro do concelho. 
Em 2020, foi aprovado e publicado em Diário da República o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e 
de Bolsas de Mérito do Município de Azambuja, que define o regime de atribuição destes apoios. 
 
Dinamização de aulas de ioga para os alunos do 1.ºCEB- Publicação de vídeos com aulas promovidas por uma 
professora de Ioga dirigidas a todos os alunos.  
 
O Município de Azambuja formalizou, no dia 20 de fevereiro, a sua adesão ao movimento Cidade dos Afetos 
constituindo o 19º município a associar-se a causa. O protocolo de adesão foi assinado pelo presidente da 

Câmara Municipal de Azambuja – Luís de Sousa, 
pela diretora executiva do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo – 
Dra. Sofia Theriaga, e pelo coordenador da 
respetiva Unidade de Saúde Pública – Dr. João 
Pedro Machado. Pela parte do grupo fundador 
do movimento, atestaram esta adesão da 
Câmara Municipal de Azambuja o Dr. Mário 
Durval – Delegado Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, e o Dr. Jorge Nunes – Delegado 

Coordenador do ACES Oeste Norte.  
 
 
Realização da primeira iniciativa do Dia Mundial dos 
Afetos a 11 de fevereiro. No, foram distribuídos por 
todos os serviços municipais e por todas as escolas cerca 
de mil postais intitulados “O Abraço”, postal que 
permitia a personalização e envio a quem o pretendesse 
fazer e assim dirigir a sua mensagem de afeto. 
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No que concerne ao fornecimento de refeições e suplementos: 
 

No dia 11 de fevereiro 2020 foi realizado o Dia do refeitório aberto em todos os 
estabelecimentos de ensino do concelho que contou com a participação de 
cerca de 65 pais e/ou encarregados de educação. 
 
 
Os grandes objetivos desta iniciativa são estreitar e consolidar a relação entre a 

família e a escola; dar a conhecer aos pais as condições e a qualidade da alimentação das suas crianças; e, 
simultaneamente, sensibilizar a comunidade para a 
adoção de boas práticas alimentares, uma vez que 
a alimentação, em particular na infância, assume 
um papel preponderante no desenvolvimento 
emocional, intelectual e social de todo o ser 
humano.  
A resposta positiva de muitos pais e encarregados 
de educação, desde o lançamento no ano letivo 
2011_2012, levou a autarquia à manutenção da 
iniciativa, promovendo-a uma vez por período 
letivo, no entanto e face à realidade pandémica a 
iniciativa foi suspensa. 
 
De forma global no período entre março e dezembro de 2020 foram fornecidas cerca de 61 000 refeições aos 
alunos do concelho de azambuja: 
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total

Refeições fornecidas

total n.º refeições setembro a dezembro n.º refeições fornecidas período confinamento
 

No período de confinamento entre março e final do ano letivo 2019/20 foram fornecidas refeições aos alunos 
com escalões A e B, desde pré-escolar ao secundário com a seguinte distribuição por agrupamento: 

Agrupamento n.º refeições fornecidas 
 Alto Azambuja  951 

 Azambuja  3165 
Vale Aveiras  1701 

Total 5817 
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No período de setembro a dezembro e referente ao ano letivo 2020/21 foram fornecidos suplementos 
alimentares e refeições com a seguinte disposição: 

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 1604 2132 300 867 3735 6737 1108 1857 
Azambuja 1484 6060 515 111 4879 14284 1744 2501 

Vale Aveiras 1129 4996     3226 6921 2452 1499 
Total  4217 13188 815 978 11840 27942 5304 5857 

Nota: Nos campos assinalados a amarelo não dispomos dos todos os dados.  
 
Na Creche Municipal de Manique do Intendente foram servidas, 1993 refeições no período compreendido entre 
maio e dezembro de 2020 com a seguinte distribuição: 
 

maio junho  julho setembro outubro novembro  dezembro Total 
10 170 343 370 398 374 328 1993 

 
No âmbito da ASE para o ano letivo 2020/21 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. Foi, ainda atribuído escalão 1 ou A, a 10 alunos do concelho resultantes de realização de avaliações sociais 
às famílias. 
 
No que concerne a medidas de apoio às famílias, no início do ano letivo 2020/21, foi realizada a atribuição de 
um kit escolar a todas as crianças que frequentem a rede pública ou a rede privada-solidária do ensino pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico, bem como aos alunos do ensino especial da Cerci-Flor da Vida. O kit é 
composto por diversos materiais escolares, definidos em articulação com os Agrupamentos de Escolas, 
instituições e a autarquia. 
Os 1330 kits para o ano letivo 2020/21 foram entregues aos jardins de infância e às escolas, e representam uma 
verba aproximada de 20 mil euros de investimento. De salientar que, desde 2009/2010 o município já distribuiu 
mais de 8500 kits de material escolar.  
Os Kits escolares foram distribuídos da seguinte forma na Rede Pública: 

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  
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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  

 
Uma outra medida de apoio concedida às famílias pelo Município foi a atribuição de cadernos de 
atividades/fichas aos alunos do 1.º CEB, usufruíram deste apoio 87 alunos do Agrupamento do Alto de 
Azambuja, 401 alunos do Agrupamento Azambuja e 177 alunos do Agrupamento Vale Aveiras. 
Esta atribuição de cadernos de atividades, kits escolares entre outras medidas de apoio às famílias 
(nomeadamente os suplementos alimentares), no ano letivo 2020/2021, traduziram-se num investimento global 
superior a 110 mil euros. 
 
Na sequência 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€ 
 
Foi ainda atribuído aos agrupamentos uma verba destinada à aquisição de leite escolar, até final de dezembro 
de 2020 com a seguinte distribuição: 

Agrupamento  verba a atribuir 
Azambuja 2 500,00 € 

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

Total 6 500,00€ 
 
No que concerne ao serviço de Transportes Escolares foram rececionados, analisados 579 requerimentos, 
distribuídos de acordo com a modalidade de transporte:   
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Rede Pública: 431 
Rede Municipal: 170 
 
 
O Município de Azambuja investiu uma verba superior a 91 mil 
euros na aquisição de 1258 mesas e igual quantidade de cadeiras, 
destinadas a equipar as salas de aula que ainda não dispunham de 
secretárias individuais. O material foi distribuído por cerca de 50 
salas do 1º, do 2º e dos 3º ciclos do ensino básico, de acordo com as 
necessidades de cada um dos agrupamentos. 
 
De acordo com as necessidades identificadas, o Agrupamento de Escolas de Azambuja, recebeu mesas e 
cadeiras para a Escola Básica de Azambuja; no Agrupamento de Escolas de Vale-Aveiras, foram para a Escola 
Básica de Aveiras de Cima (1º ciclo) e para a Escola Básica Vale-Aveiras (2º e 3º ciclos); e no Agrupamento de 
Escolas do Alto de Azambuja, para a Escola Básica de Manique do Intendente. 
Agrupamento Vale Aveiras: EB Vale Aveiras e EB Aveiras de Cima 608 mesas e 608 cadeiras 
Agrupamento Alto Azambuja: EB Manique do Intendente 86 mesas e 86 cadeiras 
Agrupamento Azambuja: EB Azambuja 564 mesas e 564 cadeiras. 
A medida pretendeu proporcionar melhores condições de funcionalidade, conforto e concentração aos alunos 
no seu espaço de aulas. 
 
O município atribuiu, no final de dezembro, um apoio financeiro para quatro Unidades de Ensino 
Estruturado/Multideficiência existentes nos Agrupamentos de Escolas do Concelho, num total de 20 mil euros 
destinados à aquisição de equipamentos e materiais a incorporar nestas unidades. As Unidades de Ensino 
Estruturado/Multideficiência existentes estão ao serviço de toda a comunidade educativa, dando um apoio 
muito direto às crianças e adolescentes que apresentem défices motores e sensoriais, descoordenação motora, 
atrasos na motricidade, défices de equilíbrio e a crianças portadoras de Transtorno do Espectro do Autismo. 
 
Em parceria com a Juventude, foi constituída uma Bolsa de 
Voluntários, composta por 16 voluntários, de faixas etárias 
diferenciadas e oriundos das várias freguesias do concelho 
que mantêm a disponibilidade para colaborar. Foi ainda 
realizada articulação com o grupo de voluntários do Alto 
Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. 
Esta Bolsa de voluntários tem como objetivo de apoiar os 
munícipes e famílias em situação de isolamento profilático que necessitem de aceder a medicamentos, 
alimentos ou outros bens de primeira necessidade. 
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A Bolsa de Voluntários será constituída por munícipes, maiores de 18 anos, que se disponibilizem para a 
integrar. Três as ações contempladas: 
1. Entrega de alimentos a famílias desfavorecidas que são apoiadas por grupos desaconselhados a continuar o 
seu trabalho uma vez que os seus voluntários estão sinalizados como grupos de risco; 
2. Apoio a idosos e munícipes com fragilidades de saúde sem suporte familiar ou a famílias em quarentena, para 
deslocações necessárias à aquisição de bens de primeira necessidade ou medicamentos; 
3. Passeio de animais e/ou idas ao veterinário. 
 
Ação Social  
Ao longo do período em análise foram realizadas avaliações sociais a novos agregados para atribuição de apoios 
que permitiram a melhoria da qualidade de vida das famílias, bem como um diversificado trabalho técnico que 
se traduz num conjunto de apoios solicitados e prestados por este serviço, nomeadamente:  
 
- Programa Operacional Apoio Pessoas Mais Carenciadas - PO APMC - 351 pessoas (135 agregados). No âmbito 
deste programa operacional foram organizados e verificados e avaliados todos os potenciais benificiários, bem 
como o planeamento e organização da entrega dos bens no domicílio dos agregados que não dispõem de 
condições para realizar as deslocações, com este tipo de apoio de entrega domiciliária são abrangidas, 
mensalmente, 32 famílias. Este trabalho é realizado pelos colaboradores afetos ao programa operacional.  
A autarquia investiu 30 mil euros na aquisição de uma viatura de mercadorias com caixa de frio e de uma 
câmara frigorífica para conservação de alimentos congelados.  
 
- Cheques Sociais -atualmente abrange 201 pessoas (62 agregados) este apoio social é emitido mensalmente 
pelo serviço municipal O valor do cheque de maio foi atualizado para 10€ pessoa do agregado familiar e destina-
se à aquisição de bens alimentares de primeira necessidade: 

mês valor  n.º pessoas abrangidas 
janeiro  1 830,00 € 109 
fevereiro 1 170,00 € 58 
março 1 146,00 € 56 
abril 1 326,00 € 66 
maio 2 260,00 € 68 
junho 2 860,00 € 78 
julho 2 310,00 € 70 
agosto 2 330,00 € 67 
setembro 2 370,00 € 68 
outubro 2 410,00 € 69 
novembro 2 050,00 € 63 
dezembro 2 060,00 € 62 

Total 24 122,00 € 840 
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- Cheques Farmácia – atualmente abrange 88 pessoas, apoio com uma periodicidade mensal. 

mês valor  n.º pessoas 
janeiro  690,00 € 70 
fevereiro 660,00 € 69 
março 660,00 € 69 
abril 710,00 € 71 
maio 740,00 € 74 
junho 740,00 € 74 
julho 760,00 € 77 
agosto 780,00 € 77 
setembro 820,00 € 81 
outubro 840,00 € 83 
novembro 900,00 € 89 
dezembro 880,00 € 88 

Total 9 180,00 € 922 
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- Cabazes COVID-foram atribuídos 125 cabazes (correspondendo a 124 famílias abrangendo cerca de 350 
pessoas). Os cabazes são atribuídos pelo município a famílias carenciadas, após realização de avaliação social. 
Para esta medida o Município investiu cerca de 5 000€  
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-Cabaz alimentar – 5 (fornecidos pelas IPSS) 
- Cantinas sociais – 33 (realizadas pelas IPSS) 
  
Realização de:  
- Visitas Domiciliárias – 40  
- Avaliações Sociais Escolares - 24 
- Atendimentos Sociais – 96 
- Atendimento em emergência - 2 
- Acompanhamento Psicológico – 6 
- Distribuição de cantina social a pessoas que testaram positivas à COVID-19 – 7 entregas 
- Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 276 atendimentos e respetivos 
acompanhamentos. 
- Pedidos de transporte (aos bombeiros/CVP), doentes COVID – 18 pessoas 

 - Entrega de Cabazes de natal- 65 famílias abrangidas 
- Colaboração com o Grupo de Escuteiros de Aveiras de 
Cima na Entrega de Cabazes de Natal – 28 famílias 
abrangidas 
 
Reunião de Parceiros –29 casos em acompanhamento 
(Alcoentre – 4 casos; Aveiras de Cima – 9 casos; Aveiras de 
Baixo – 3 casos; Azambuja – 6 casos; União de Freguesias – 
3 casos; Vale do Paraíso – 2 casos; V.N.Rainha – 2 casos). 
Realização dos contactos regulares com o SEF e ACM (Alto 

Comissariado p/ Migrações) medidas excecionais relacionadas com COVID19. 
Articulação com a GNR no âmbito do Programa GNR- Escola Segura de apoio à Terceira Idade. Há data não 
registamos nenhum tipo de pedido de apoio ou sinalização, os pedidos existentes foram resolvidos. 
Apoio na organização/distribuição dos produtos de limpeza oferecidos, pela empresa JODEL, às Instituições do 
concelho, foram abrangidos por esta medida as instituições do concelho o que corresponde a cerca de 840 
utentes nas diversas valências. 
Organização, separação e distribuição de chávenas de chá para todas as instituições do concelho, pela empresa 
MOCOFFEE. 
Acompanhamento e apoio aos parceiros no âmbito das atividades/medidas extraordinárias. 
Contactos com o SEF e ACM (Alto Comissariado p/ Migrações) para esclarecimentos sobre a legislação relativa 
às medidas excecionais relacionadas com o COVID19. 
 
Implementação de medida de apoio às famílias e às IPSS de 50 euros por criança que frequente a creche e pré-
escolar das IPSS e utentes do CAO Azambuja (centro de atividades ocupacionais) da Cerci Flor da Vida cujo pais 
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tenham perdido 30% do seu rendimento mensal face ao início do ano letivo. No âmbito destas medidas 
referentes às propostas 26/V/SV/2020, 46/P/2020 e 85/P/2020 foram pagos às Instituições, os seguintes 
valores: 

Instituição  VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AVEIRAS BAIXO 1 250,00 € 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 5 700,00€ 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AZAMBUJA 5 050,00€ 
SANTA CASA MISERICÓRDIA AZAMBUJA 4 050,00 € 

Total 16 050,00 € 
 
Ainda no âmbito dos apoios concedidos às famílias na Creche Municipal foram apresentadas 2 candidaturas 
com os requisitos necessários ao apoio. 
 
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. Agendadas, em dezembro, novas ações de 
formação/sensibilização em cada instituição destinadas a todos os trabalhadores, nomeadamente: 
• CSP de Azambuja  
• ERPI Vale do Paraíso  
• ERPI Vale Residence Quebradas  
• CSP Aveiras de Cima  
• ERPI Casais da Lagoa  
• ERPI Reino Universal de Deus Azambuja  
• Santa Casa da Misericórdia  
 
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 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 M. do Intendente 1 0 1 0 0 
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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.  
 
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. 

 
Realização de campanha de solidariedade de angariação de artigos para bebé e 
criança, no âmbito da Loja Social que visa reforçar a capacidade da Loja e ir ao 
encontro das necessidades das famílias necessitam. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/4607-municipio-promove-campanha-solidaria-de-
apoio-as-familias 
 
 
 
 
 
 

No âmbito do funcionamento Gabinete de Inserção Profissional – GIP- foram realizados 3483 atendimentos no 
período em análise.  

                        
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 

345 350 284 111 100 158 284 379 466 417 340 249 
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Foram ainda realizadas cerca de 100 sessões sobre Direitos e Deveres/Serv. à distância pelo GIP Azambuja em 
parceria com o IEFP. 
 
No que concerne ao atendimento ao público da DIS foram realizados de acordo com o serviço os seguintes 
atendimentos presenciais/telefónicos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

n.º atendimentos

CLAIM Ação Social Educação Outros GIP
 

 
 

Serviço n.º atendimentos 
CLAIM 644 
AÇÃO SOCIAL 1115 
EDUCAÇÃO 52 
OUTROS 234 

Total 2045 
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Dados sobre o desemprego no concelho de Azambuja para o ano de 2020: 

Meses 
Género Tempo de Inscrição Situação face emprego    à 

procura de 
Total 

Homens Mulheres < 1 Ano 1 Ano E + 1º Emprego Novo 
Emprego 

janeiro  215  254  347  122  28  441  469 
fevereiro  207  263  342  128  32  438  470 
março  206  278  356  128  32  452  484 
abril  255  340  450  145  31  564  595 
maio  281  375  513  143  31  625  656 
junho  257  370  482  145  29  598  627 
julho  240  374  466  148  31  583  614 
agosto  250  366  439  177  32  584  616 
setembro  248  323  398  173  36  535  571 
outubro  258  323  413  168  39  542  581 
novembro  272  333  429  176  40  565  605 
Dezembro *               

                            *dados indisponíveis                                                                                                                              Fonte: IEFP 
 
EMIC 
Quanto à implementação de ações, a EMIC no período em análise realizou: 
Realização de Roadshow do Laboratório móvel de Inovação e Criatividade (nomeadamente atividades de 
ciência, robótica, fabricação digital e impressão em 3D), no mês de fevereiro, nos Agrupamentos de Escolas de 
Azambuja. Atividade aberta ao público aos sábados entre as 9h30 e 13h00, nas Freguesias de Aveiras de Cima e 
União de freguesias de Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de S. Pedro.  
De 3 a 14 de fevereiro, foram dinamizadas ações com drones, robótica e impressão digital para: 70 turmas do 
Pré-Escolar ao 7º Ano, tendo sido abrangido um total de 1293 alunos.  
As ações foram dinamizadas pelas técnicas da EMIC em parceria com os professores de Informática/TIC e 
Ciências dos Agrupamentos de Escolas de Azambuja; 
Foram ainda realizadas atividades de dinamização das salas do futuro/laboratórios municipais de inovação e 
criatividade, realização de ações de formação de longa duração creditadas para professores (participaram 46 
professores) em colaboração e participação da Universidade Lusófona.  
• Ação 1 - Projetos multidisciplinares com robótica, placas eletrónicas e outros artefactos; 
• Ação 2 - Aprender com dispositivos móveis –Cenários inovadores de aprendizagem. 
Decorreram visitas de campo dos técnicos ao Ecossistema Paúl de Manique, no âmbito da flexibilização 
curricular, 4 sessões de Aulas na Natureza, alcançando um total de 59 alunos e 6 professores.  
4 workshops no âmbito do TransformARTE, com um total de 86 alunos participantes e 14 professores. 
Sessões Mindfullness estratégias de meditação e pausa M para Professores/educadores e auxiliares- 312  
pessoas nas partilhas. 
7 sessões de Mindfullness, envolvendo um total de 111 crianças. 
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25 ações de formação online. 

50 ações com grupos de pais. 
24 sessões com grupos de pais e diversas partilhas de conteúdos como importância do brincar, webinares 
relativos a parentalidade, atividades para realizar com os filhos. 
 
Apoios psicológicos de continuidade a famílias e jovens em situação de risco via telefone, videochamada e 
presencial (527) também e junto dos diretores de turma (184) e professores dos alunos (85). Atualmente estão 
em acompanhamento psicológico 26 crianças e jovens, e 2 Encarregados de Educação. Foram ainda realizadas 
14 sessões de acompanhamento parental individualizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas linhas de apoio criadas, foram recebidas 198 chamadas para as linhas de apoio. Essencialmente 
relacionados com questões praticas e informações gerais (127), referentes a apoios sociais (21) e para apoio 
psicológico (50). Ao nível das informações gerais, foram solicitados esclarecimentos sobre: Emprego, 
informações sobre a abertura da creche, Computadores a atribuir aos alunos, Refeições, Estudo em 
casa/telescola (grelha dos canais), informações sobre o fim do estado de emergência e serviços de apoio CMA. 
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Criação de página no FACEBOOK dedicada à educação parental e ao trabalho desenvolvido pela equipa EMIC. 
A EMIC realizou e editou ainda, 5 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 também 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 com o 
objetivo de envolver a comunidade educativa e comunidade em geral. 
 
Azambuja Integra 
No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizados 33 atendimentos presenciais a jovens e 
famílias, e 86 sessões a jovens e famílias na modalidade online. 341 contactos telefónicos a 
jovens/professores/técnicos e famílias, bem como reforçado o contacto via email 160 contactos com envio de 
informação adicional e estratégica de apoio às famílias, alunos e professores/agrupamentos cerca de 141 
contactos. Estão também a ser partilhadas estratégias e rotinas com os Encarregados de Educação dos alunos 
sinalizados via e mail. Foram ainda realizadas 5 reuniões com os professores e diretores de turma, bem como 5 
reuniões com os pais e encarregados de educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
As linhas telefónicas de apoio receberam durante os meses de referência 179 chamadas. Essencialmente 
relacionados com questões práticas e informações gerais (88), referentes a apoios sociais, saúde e 
esclarecimentos sobre procura de emprego (48) e para apoio psicológico (43). 
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Ao nível das informações gerais, foram solicitados esclarecimentos sobre: dúvidas relacionadas com as 
matrículas para 2020/21 e programas de férias para jovens, emprego, habitação jovem partilhada de baixo 
custo, Plano Contingência das 
Escolas, Medidas de Apoio social 
da Autarquia às Famílias, 
Pedidos de apoio 
escolar/mentoria/ terapia da 
fala/psicologia e transportes 
municipais e dúvidas de pais e 
encarregados cuidados a ter no 
início ano letivo. 
 
Terapia da Fala: Foram realizados 300 contactos a pais/alunos e professores, bem como o envio de informação 
adicional e necessária aos contactos realizados. Realização de vídeo chamadas, reuniões de técnicos. 
Realização de rasteio e avaliações em Terapia da fala para ano letivo 2020/21, foram realizados no pré-escolar 
(4), 1.º CEB (25) 2.º CEB (7) e 3.º CEB (2) a alunos cujas faixas etárias situam entre os 4 e 13 anos. 
 
Foram ainda realizadas 20 VD a agregados familiares residentes nas freguesias de Alcoentre, Aveiras de Baixo, 
Aveiras de Cima e Azambuja.   
 
O Município de Azambuja comemorou o Dia Internacional da Cidade Educadora, efeméride que se assinala a 30 
de novembro, e neste ano de 2020 associado à comemoração do 30º aniversário da Proclamação da Carta das 
Cidades Educadoras, o tema é “30 anos a transformar pessoas e cidades para um mundo melhor”. As iniciativas 
consistiram num projeto conjunto entre a Escola Secundária de Azambuja e o Município de Azambuja, para tal 
dinamizaram-se de 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. 
 
UTICA 

Realizados contactos aos alunos e professores via email 955 e 450 via telemóvel. E semanalmente cerca de 100 
contactos telefónicos garantindo desta forma o apoio de continuidade a todos os alunos e professores da 
UTICA.  

Foram criados os Grupos no Facebook da UTICA e nestes são disponibilizados conteúdos:  
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Grupo de Teatro  
Exercício de Manipulação de frequência de voz Exercício 
de Variação de Intensidade da Letra P. Sessão Sensorial 
“Ouvir o Ambiente” 
 

Grupo de TIC1 e TIC2  
Aula de vídeo de Introdução à Internet E Aula de vídeo 
de Navegar em Segurança na Internet  
Como trabalhar no email (ler, responder, enviar emails 
com e sem anexos). 
Iniciação ao Facebook 

Grupo de Métodos Alimentares Grupo de Danças de Salão Aula de vídeo de Rumba 
Grupo de Pintura/Tapeçaria Grupo de Cultura Geral 

Grupo de Chi Kung Bem-estar 
“As 6 dimensões do bem-estar psicológico” 
“5 razões para gostar de si mesmo 

Os grupos de alunos de cada uma das disciplinas tiveram sempre as matérias fornecidas pelos professores das 
respetivas disciplinas, para os alunos que não tinham acesso ao FACEBOOK, os conteúdos das matérias eram 
remetidos via email. 
Foram trabalhadas algumas datas comemorativas: Dia da Criança, Dia de Portugal, Dia Corpo de Deus, Dia de 
Santo António, Bem-vindo Verão, Dia de São João e Dia de São Pedro, Dia dos Avós, Dia Internacional da 
Alfabetização”, 5.º Aniversário da UTICA e Dia Internacional do Idoso em parceria com Rádio Ribatejo. 

As alunas de Costura e do Projeto UticAmiga produziram Máscaras Cirúrgicas, este foi um projeto em 
articulação com o atelier Madalena Toscani. Após a parceria as alunas deram continuidade à Confeção de 
máscaras de tecido, produzidas pelas alunas da UTICA que fazem parte do Projeto UticAmiga. 

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. 

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". 

Realizou-se o levantamento das condições dos alunos quanto a suportes tecnológicos disponíveis para 
realização de aulas à distância, dos quais resultou o seguinte apuramento: 

- 21 alunos sem utilização de correio eletrónico;  
- 29 alunos sem computador; 
- 26 alunos sem acesso à internet. 
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