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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:  Sr. Presidente Silvino Lúcio 
Assunto: Atividades da DIS – ano 2021 

 
INFORMAÇÃO 

 
Resumo do trabalho da DIS, realizado no ano de 2021: 
 
Educação 
No que concerne ao fornecimento de refeições e suplementos no ano em análise (correspondente a dois anos letivos 
janeiro a junho 2021 – ano letivo 2020/21 e setembro a dezembro – ano letivo 2021/22) foram fornecidas foram 
servidas cerca de 153 000 refeições, e cerca 99 000 suplementos alimentares (os suplementos alimentares são 
atribuídos gratuitamente a todos os alunos com escalão A, B e C (relativamente ao escalão C, o fornecimento teve início 
no ano letivo 2021/22, setembro) com a seguinte distribuição: 
Frequentam o serviço de refeições 980 alunos e são abrangidos pela medida de apoio às famílias – atribuição de 
suplemento alimentar 608 alunos.  
 
Distribuição por Agrupamento, ciclo de ensino, e modalidade do fornecimento refeições – regime 
takeaway/acolhimento e presenciais: 

Agrupamento 
 N.º refeições período de confinamento - regime takeaway - janeiro (25 a 

29), fevereiro (01 e 26 fevereiro), março (01 e 31 março) Subtotal N.º Refeições regime presencial janeiro (até 25 de janeiro) abril, maio, 
junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro Subtotal Total 

Berçário/creche pré-escolar  1.º CEB  2.º CEB 3.º CEB Secundário  Berçário/creche pré-escolar  1.º CEB  2.º CEB 3.º CEB Secundário   
Alto Azambuja 0 285 562 333 214 0 1394 0 10469 14914 2999 1745 0 30127 31521 
Azambuja 0 368 603 664 534 997 3166 0 14643 38582 10155 7605 1732 72717 75883 
Vale Aveiras 0 327 486 439 390 0 1642 0 8776 16514 5283 9652 0 40225 41867 
Creche 
Municipal 
Manique do 
Intendente 

554 0 0 0 0 0 554 3882 0 0 0 0 0 3882 4436 

total  554 980 1651 1436 1138 997 6756 3882 33888 70010 18437 19002 1732 146951 153707 
 
Distribuição por Agrupamento e ciclo de ensino dos suplementos alimentares: 

Agrupamento N.º Suplementos alimentares (total) Total Berçário/creche pré-escolar  1.º CEB  2.º CEB 3.º CEB Secundário 
Alto Azambuja 0 5022 5721 1435 3205 0 15383 
Azambuja 0 4796 19850 4545 11962 8700 49853 
Vale Aveiras 0 3342 13625 7980 5079 0 30026 
Creche Municipal Manique 
Intendente  4436 0 0 0 0 0 4436 

Total  4436 13160 39196 13960 20246 8700 99698 
 
Nos vários períodos de confinamento ao longo do ano letivo 2020/21, foram servidas refeições em modo “take-away” e 
de acolhimento, fornecidas pela empresa GERTAL e pela Escola Secundária, sendo que cerca de 2000 refeições foram 
transportadas, diariamente pela CMA, Junta de freguesia de Alcoentre e Associação ADL Alcoentre e entregues nos 
domicílios das famílias. 
 
O Município assegurou também as refeições escolares na pausa letiva da Páscoa e do Natal para todos os alunos do 
concelho com escalão A ou B. Assim, em articulação com os Agrupamentos, a Câmara Municipal refeições gratuitas - em 
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serviço de takeaway - para todos os alunos, com escalão A ou B, do pré-escolar ao secundário e com entregas nos 
domicílios das famílias. 
 
 
No que respeita à Creche Municipal de Manique do Intendente no ano letivo 2020/21 frequentavam 25 crianças 
distribuídos pela sala parque e berçário 10 crianças (entre os 4 e 12 meses). E na sala de atividades e primeiros passos 
(12 a 24 meses e 24 e 36 meses) 15 crianças. Atualmente frequentam a Creche Municipal de Manique do Intendente 30 
alunos, o equipamento funciona com a lotação máxima. Frequentam 7 crianças (entre os 4 e 12 meses) a sala parque e 
berçário. E na sala 1 de atividades e primeiros passos (12 a 24 meses) 8 crianças e na sala 2 de atividades (24 e 36 
meses) 15 crianças. Verifica-se que o equipamento dá resposta às necessidades das famílias e a corresponder às 
expectativas associadas.  Foram aplicados os apoios às famílias no âmbito das medidas Covid19, no que concerne à 
revisão e atualização das mensalidades dos alunos da Creche Municipal de Manique do Intendente. 
 

                     N.º alunos 
 
Identificação sala 

n.º alunos ano letivo 
2020/21 

n.º alunos ano letivo 
2021/22 

Berçário  10 7 
Sala 1 15 8 
sala2  0 15 

total  25 30 
 

Na Creche Municipal de Manique do Intendente foram servidas cerca de 4400 refeições e igual número em suplementos 
alimentares.  

Designação  janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total 
Refeições  315 174 380 485 485 461 437 encerrado 635 532 532 403 4436 
Suplementos 315 174 380 485 485 461 437 encerrado 635 532 532 403 4436 

 
 
No que respeita a equipamento informático em janeiro de 2021 o Município de Azambuja adquiriu, e distribuiu, 50 
“webcams” destinadas aos vários estabelecimentos de ensino dos três Agrupamentos de Escolas do concelho. São de 
câmaras de vídeo compatíveis com os meios informáticos já existentes nas diversas escolas da área do município. A 
aquisição deste acessório audiovisual será uma mais-valia em termos tecnológicos, possibilitando nomeadamente 
atividades de interação à distância, por via digital. Por outro lado, no atual contexto de pandemia, muitos professores 
passam a ter condições para transmitirem as suas aulas para os alunos que se encontrem, por exemplo, em situação de 
confinamento. 
O investimento nos equipamentos foi de cerca de 1500€, dando cobertura a todos os estabelecimentos de ensino do 
concelho, sendo as mesmas distribuídas pelo Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja, pelo Agrupamento de 
Escolas de Vale-Aveiras e pelo Agrupamento de Escolas de Azambuja, incluindo a Escola Secundária. 
 
Foram também atribuídos 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 Total 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 
Total 19 89 67 175 

 
 
Como medida de apoio às famílias, para o ano letivo 2021/22 o Município deu continuidade à atribuição de Kits 
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escolares, em agosto de 2021, foram distribuídos cerca de 1900 Kits escolares para todos os alunos de pré-escolar (rede 
pública, privada e solidária) e 1.º CEB com a seguinte distribuição: 
 

N.º Kits Atribuídos 1.º CEB N.º Kits Atribuídos Pré-escolar 
REDE PÚBLICA 

N.º Kits Atribuídos Pré-escolar 
IPSS e CERCI total 

1101   355 452  1908  
 
Também a atribuição de cadernos de atividades (livros de fichas) foi uma medida de apoio às famílias que teve 
continuidade, enquadrada na proposta 36/VSV/2021, foram atribuídos a todos os alunos do 1.º CEB estimando-se um 
investimento de cerca de trinta mil euros, com a seguinte distribuição: 
 

Agrupamento Alto Azambuja Agrupamento Azambuja Agrupamento Vale Aveiras n.º total de 
alunos 

113 alunos 476 alunos  208 alunos 797 
 
No inicicio do ano letivo 2021/22 a rede escolar do concelho apresentava ao nível do ensino público a seguinte 
distribuição: 
 

Agrupamento/Ciclo ensino Creche Pré-escolar 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo  Profissional Secundário Totais 
alunos  

Agrupamento de Azambuja 0 110 478 245 407 75 237 1552 
Agrupamento do Vale Aveiras 0 57 208 110 184 0 0 559 
Agrupamento do Alto de 
Azambuja 0 78 113 70 76 0 0 337 
Creche Municipal  30 0 0 0 0 0 0 30 

Total 30 245 799 425 667 75 237 2477 
 
Foram rececionados pelos serviços cerca de 2300 processos Ação Social Escolar - ASE - dos alunos do pré-escolar e 1.º 
CEB, sendo que cerca de 700 alunos beneficiam ASE, de acordo com a seguinte distribuição: 240 alunos com ASE- A, 289 
alunos com ASE- B e 149 alunos com ASE- C, bem como os alunos com NSE. Tendo por base a distribuição por 
agrupamento verificamos que 26% dos alunos do Agrupamento do Alto Azambuja estão abrangidos pela ASE, 39% no 
Agrupamento Azambuja e 35% no Agrupamento Vale Aveiras, no entanto os dados acima poderão alterar em função de 
novos pedidos que chegam diariamente aos serviços de Educação.  
 
Durante o ano civil 2021, existiu uma reestruturação interna, no que diz respeito aos serviços: Atividade de Animação e 
Apoio À Família (AAAF), Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Os 
serviços coordenados pela Divisão de Desporto e Juventude, voltaram a ser competência da Divisão de Intervenção 
Socioeducativa (DIS). Deste modo, existiu um trabalho colaborativo entre ambas as Divisões de agosto a dezembro, 
assegurando-se a passagem de procedimentos e o bom funcionamento dos serviços, existindo uma constante 
articulação entre todos os intervenientes. 
      
O serviço AEC, direcionado ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, é assegurado, das 16:00 às 17:00, através de um protocolo 
celebrado entre o Município de Azambuja, enquanto entidade promotora, nos três Agrupamentos de Escolas com a 
colaboração da Associação Tempos Brilhantes. Através da celebração deste protocolo decorrem nos 3 Agrupamentos de 
Escolas, semanalmente vários projetos desenvolvidos consoante as escolhas dos mesmos, designando-se NOVAAEC para 
os projetos desenvolvidos pelos Mentores das Atividades por períodos ou semestre e NUTRISER desenvolvido 
anualmente, consoante o ano de escolaridade.      
No que concerne às AEC no ano letivo 2021/22, os serviços rececionaram e organizaram os processos de cerca de 420 
alunos do 1.º CEB dos três agrupamentos de escolas do concelho, com a seguinte distribuição por agrupamento: 
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Agrupamento Alto Azambuja Agrupamento Azambuja Agrupamento Vale Aveiras n.º total de 
alunos  

105 alunos 157 alunos  158 alunos 420 
 
Os serviços AAAF e CAF asseguram-se através de uma gestão direta dos Agrupamentos de Escolas, sendo o serviço 
assegurado pelos Assistentes Operacionais afetos a cada um dos Pré-Escolares, por Agrupamento de Escolas.  
Serviço realizado sem número mínimo de inscrições, mediante apresentação de declaração comprovativa de horário 
laboral, de todos os elementos ativos constituintes do agregado familiar, no período que antecede a componente letiva 
e posterior, durante o período letivo e segundo o calendário escolar de cada Agrupamento de Escolas. Nas interrupções 
letivas o serviço férias AAAF é assegurado. 
 
No que respeita ao serviço de AAAF estão inscritos e a frequentar o serviço 163 alunos e no serviço CAF estão inscritos 
e frequentar 61 alunos.  
 

Serviço 
Agrupamento Alto 

Azambuja 
Agrupamento 

Azambuja 
Agrupamento Vale 

Aveiras 
N.º total de alunos 

abrangidos 
AAAF 55 alunos 62 alunos 46 alunos 163 
CAF 6 alunos 51 alunos 4 alunos 61 

 
 
No que concerne aos Transportes Escolares (públicos e municipais) no ano em análise (correspondendo a dois anos 
letivos) foram realizados os procedimentos abaixo indicados: 
Planeamento dos TE para a reabertura do ensino presencial (2.º/3.º ciclos – 5 de abril; Ensino secundário 19 de abril); 
Elaboração de horários e circuitos Municipais do Agrupamento de Azambuja; 
Continuação de contactos com a CP para elaboração de protocolo; 
Cálculos de Custos - COVID - 1.º trimestre 2021 e subsequentes trimestres referentes a encargos com transportes 
escolares da rede pública, N.º de títulos vendidos, n.º de alunos transportados com Transportes Escolares - AMT - 
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
Ajustes à circulação dos transportes escolares em virtude das diversas obras na via pública do Concelho 
Elaboração das peças para o procedimento de Contratação circuitos especiais para alunos com Necessidades de Saúde 
Específicas - 2021/2022; 
Análise de requerimentos e emissão de requisições de transporte 2020/2021 e 2021/22 - Rede Pública e Rede 
Municipal; 
Previsão de custos - alunos com Necessidades de Saúde Específicas2021/22; 
Carta Educativa - Elaboração dos Circuitos da Rede Municipal, Rede Pública e alunos com Necessidades de Saúde 
Específicas; 
Consulta de informações a escolas fora do concelho; 
Edubox –Preparação de formulário de candidatura online e organização de dados para os EE, Escolas e Site referente ao 
ano Letivo 2021/22. E carregamento dos alunos na aplicação EDUBOX; 
Atendimento telefónico, por e-mail e presencial a encarregados de educação, preparação de procedimentos para o 
arranque do ano letivo 2021/2022; 
Elaboração do Plano de Transportes - 2021/2022; 
Preparação do Contrato de Cooperação para comparticipação dos passes do ensino secundário com a Autoridade de 
Transportes - Programa de Apoio à Redução Tarifário; 
Ajustes dos Circuitos da rede Pública e Municipal de transportes escolares às necessidades dos alunos. 
 
De setembro a dezembro de 2021 no que concerne aos serviços de Transportes escolares (Públicos e Municipais) foram 
rececionados pelos serviços 181 processos para transportes municipais e 427 processos para transportes públicos, no 
mês de dezembro tínhamos a seguinte distribuição: 
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TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS   Pré-
Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Ensino 

Secundário Totais 
AGRUPAMENTO DE AZAMBUJA             
EB e JI Boavida Canada 15 26 0 0 0 41 
EB Azambuja 0 5 6 4 0 15 
EB da Socasa 0 11 0 0 0 11 
EB Inocêncio Carrilho Lopes 0 2 0 0 0 2 
Escola Secundária de Azambuja 0 0 0 2 4 6 
EB e JI de Vila Nova da Rainha 2 10 0 0 0 12 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento de Azambuja 17 54 6 6 4 87 
AGRUPAMENTO VALE-AVEIRAS             
EB Aveiras Cima 0 7 0 0 0 7 
EB Vale do Brejo 0 5 0 0 0 5 
JI de Aveiras de Cima 5 0 0 0 0 5 
N.º Total de alunos transportados no Agrupamento Vale Aveiras 5 12 0 0 0 17 
AGRUPAMENTO DO ALTO DE AZAMBUJA             
EB e JI Alcoentre - Circuito 1 (Quebradas, Tagarro, Vale Camarinha, São 
Salvador, Espinheira) 15 15 0 0 0 30 
EB e JI Alcoentre - Circuito 2 (Vale Carril, Casais da Caneira, Casais das 
Boiças) 3 12 0 0 0 15 
EB e JI de Manique do Intendente - Circuito 3 (Albergaria, Assentiz, Arrifana) 
e Circuito 4 - (Casais Além, Vila Nova de São Pedro, Torre de Penalva, 
Maçussa) 

11 22 1 0 0 34 

N.º Total de alunos transportados no Agrupamento do Alto de Azambuja 29 49 1 0 0 79 
N.º Total de alunos transportados em Transportes Municipais  51 115 7 6 4 183 

 
TRANSPORTES ESCOLARES REDE PÚBLICA RT CP Boa 

Viagem Ambulância Totais 
AGRUPAMENTO DE AZAMBUJA           
EB de Azambuja e Escola Secundária com 3.º ciclo de Azambuja  173 12 0 0 185 
AGRUPAMENTO VALE-AVEIRAS           
EB Vale Aveiras 61 0 0 2 63 
AGRUPAMENTO DO ALTO DE AZAMBUJA           
EB Manique do Intendente 98 0 0 0 98 
ALUNOS EM ESCOLAS EXTERNAS FORA DO CONCELHO           
Alunos por tipo de transporte  82 15 2 0 99 
N.º Total de alunos transportados em Transportes Escolares da Rede 
Pública 414 27 2 2 445 

 
 
O Projeto As Viagens do Zambujinho, embora com as suas viagens suspensas no ano letivo 2020/21 continuou a 
desenvolver e a realizar o trabalho de promoção do património do concelho junto da comunidade educativa no período 
em questão procedeu-se à: 
Elaboração de jogos lúdico-pedagógicos digitais para integração o Web Site; 
Conclusão e publicação do Web site do projeto https://asviagensdozambujinho.pt/; 
Criação de um álbum para consulta de todas as fichas do projeto do Paul de Manique do Intendente “Biodiversidade de 
A a Z”;  
Partilha de um conjunto de memórias de Rotas anteriormente realizadas e, atividades dinamizadas, através da página 
do Facebook, bem como jogos e demais material lúdico-pedagógico. Partilharam-se, ainda, sugestões de atividades, 
dinamizadas pelas várias áreas de intervenção do município, e assinalaram-se vários dias comemorativos. 
Elaboração do jogo de cartas lúdico-pedagógico sobre o concelho de Azambuja baseado nas rotas existentes e 
destacando todas as freguesias do concelho. O jogo destinou-se a todos os alunos do 1.º CEB, dos 3 agrupamentos de 
escolas do concelho, no Dia Mundial da Criança. 
Preparação das atividades presenciais a implementar no ano letivo 2021/22, que tiveream inicío no dia 12 outubro. 
Foram programadas trinta e seis rotas a realizar nas diversas freguesias do concelho, o projeto irá contar com a 
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participação de cerca de 50 parceiros (entidades públicas e privadas) e abrangerá 700 alunos do 1.º CEB. 
No primeiro período letivo do ano foram realizadas 9 rotas, que abrangeram cerca de 200 alunos, com a seguinte 
distribuição: 

Data Rota N.º Alunos Escola 
12 de outubro  Moinhos 19 EB Boavida Canada  
19 de outubro Indústria 24 EB Boavida Canada  
26 de outubro Moinhos 12 EB Manique do Intendente  
2 de novembro  Vigias 24 EB Boavida Canada 
9 de novembro Arqueologia  23 EB Boavida Canada 
16 de novembro  Pina-Manique  13 EB Manique do Intendente  
23 de novembro  Vigias  24 EB Vale do Paraíso 
30 de novembro Sentidos  19 EB Sócasa  
7 de dezembro  Moinhos 24 EB Boavida Canada 
14 de dezembro Sentidos 19 EB Vale do Brejo 
21 de dezembro Vigias 24 EB Socasa 

Total Alunos abrangidos  225  
Rotas Previstas 11  

Rotas Realizadas 9 
Cancelamento devido às condições climatéricas 
adversas 

 
 
 
Bolsas Estudo e Mérito  
Decorreu o período de candidatura às Bolsas de Estudo e Mérito, entre o dia 01 e 
30 de novembro, destinadas aos estudantes do Ensino Superior, neste ano letivo 
2021/2022. A medida volta a contemplar 45 estudantes residentes no concelho 
há pelo menos dois anos e tenham obtido aproveitamento a todas as disciplinas 
no ano letivo transato. 
 
A autarquia continua, assim, a assumir a Educação como uma área estratégica, 
investindo 45 mil euros em apoio direto aos estudantes universitários através da 
atribuição de bolsas com o valor de € 1.000,00 cada. 
 
Serão atribuídas 35 Bolsas de Estudo, destinadas a alunos que já frequentem ou 
tenham ingressado este ano no Ensino Superior, e cujo rendimento per capita do 
agregado familiar não ultrapasse os € 650,00 mensais. De destacar que, ao abrigo 
do respetivo regulamento, está assegurada uma quota de 3 bolsas de estudo 
reservadas a Bombeiros Voluntários e membros da Cruz Vermelha Portuguesa das 
corporações do concelho e a descendentes em 1º grau. 
 
Na vertente Mérito, serão 10 as bolsas a atribuir como reconhecimento aos alunos que tenham obtido no último ano 
classificação média ponderada igual ou superior a 15 valores. O Município de Azambuja pretende valorizar e premiar os 
estudantes no nível de Ensino Superior que, através do seu investimento pessoal, direta ou indiretamente contribuem 
para a promoção e desenvolvimento do concelho, enriquecendo os recursos humanos e potenciando o crescimento 
socioeconómico. 
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No serviço de Educação foi ainda preparada a 6.ª edição da iniciativa Natal na 
vila que pretende inovar a tradição do Natal em sintonia com os tempos 
modernos de acordo com a cultura das populações, numa vertente 
pedagógica, criativa e ambientalista. E cujo objetivo foi mostrar a criação de 
trabalhos, reutilizando e reciclando materiais. 
Na edição de 2021 e em estreita articulação com os colegas da Divisão de 
Cultura, Turismo e Associativismo, foi lançado o desafio a todos os 
estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e de solidariedade social 
do concelho de Azambuja e todas as entidades do concelho que prestam 
resposta na área da infância, juventude e terceira idade, para a elaboração de 
Sinos de Natal. 
Os Sinos de Natal estiveram em exposição nas várias Freguesias e no Jardim 
Urbano em Azambuja. 
Paralelamente foi ainda lançado o desafio a todas as Instituições para a 
elaboração de uma mensagem de Natal, para disponibilização aos Munícipes 
utilizadores dos serviços municipais, para os utilizadores do espaço de Natal no Jardim Urbano, e partilhadas nas Redes 
Sociais e site.  
 
Ação Social  
No ano de 2021 foi dada continuidade à aplicação das medidas de apoio social às famílias através de: 
Banco de voluntários no âmbito da COVID19, integraram o banco de voluntariado 15 pessoas. Articulação com o grupo 
de voluntários do Alto Concelho, através da Associação ADL, Alcoentre. Os voluntários da Associação ADL colaboraram 
na entrega de refeições ao domicílio aos alunos da EB Alcoentre.  
Banco Local de Voluntariado – 30 inscritos – reforço da campanha de angariação de voluntários e preparação das 
atividades que irão ser desenvolvidas pelos voluntários resultante de inúmeros pedidos de apoio que chegam aos 
serviços de Ação Social. Esta é uma parceria com a Divisão de Desporto e Juventude. Ao longo do ano no BLV 
inscreveram-se 9 novos voluntários. 
Relativamente aos apoios solicitados e prestados foram atribuídos, mensalmente: 
- Cheques: 
a) Sociais -266 pessoas (84 agregados)  
b) Farmácia – 103 pessoas; 
Realizadas 42 reavaliações sociais destinadas a atribuição de apoio alimentar e de farmácia. 
- Apoio alimentar direto: 
a) POAPMC- abrange 352 pessoas, correspondendo a 133 agregados. Destas 133 famílias, 32 usufruem da entrega do 
cabaz no domicílio realizado pela entidade gestora do projeto – Santa Casa de Misericórdia de Azambuja. Ao longo do 
ano o programa apresentou a seguinte distribuição mensal: 

Mês Número de beneficiários Número agregados familiares 
janeiro 350 135 
fevereiro 354 136 
março 354 136 
abril 354 136 
maio 354 136 
junho 350 137 
julho 347 134 
agosto 347 134 
setembro 348 135 
outubro 317 123 
novembro 342 129 
dezembro 352 133 
Total anual 4169 1604 
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b) Cabazes COVID – atribuição de 11 cabazes, que abrangeram 20 famílias num total de 
73 pessoas. 
c) Preparação e distribuição dos Cabazes de Natal para as famílias beneficiárias de 
Cheque social e farmácia do concelho. Foram distribuídos, pelas várias freguesias do 
concelho, cerca de 100 cabazes abrangendo cerca de 265 pessoas. Os cabazes eram 
compostos por géneros alimentares, típicos da ceia de Natal. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5704-municipio-entregou-
cabazes-de-natal-a-familias-desfavorecidas 

 
 
Foram abrangidas pelo apoio 
alimentar direto 337 famílias do 
Concelho.  
 
 
 
 
 

No que respeita a atribuição do cheque social abaixo segue distribuição mensal, apresentado o valor mensal atribuído, o 
n.º de pessoas abrangidas e o n.º de famílias/agregados: 

mês valor  n.º pessoas abrangidas n.º agregados 
janeiro  2 010,00 € 201 64 
fevereiro 2 300,00 € 230 71 
março 2 250,00 € 225 72 
abril 2 290,00 € 229 71 
maio 2 510,00 € 251 79 
junho 2 590,00 € 259 84 
julho 2 760,00 € 276 87 
agosto 2 670,00 € 267 84 
setembro 2 670,00 € 267 84 
outubro 2 660,00 € 266 81 
novembro 2 640,00 € 264 82 
dezembro 2 620,00 € 262 83 

Total 29 970,00 € 2 997  942  
No que respeita a atribuição do cheque farmácia abaixo segue distribuição mensal, nomeadamente o valor investido, o 
n.º de pessoas abrangidas: 

mês valor  n.º pessoas 
janeiro  930,00 € 93 
fevereiro 890,00 € 89 
março 850,00 € 85 
abril 850,00 € 85 
maio 1 020,00 € 102 
junho 1 070,00 € 107 
julho 1 060,00 € 106 
agosto 1 050,00 € 105 
setembro 1 100,00 € 110 
outubro 1 060,00 € 106 
novembro 1 030,00 € 103 
dezembro 1 050,00 € 105 

Total 11 960,00 € 1196 
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Ao longo do ano foram também realizadas:  
- Visitas Domiciliárias – 96 
- Atendimentos Sociais – 277 
- Acompanhamentos Psicológicos a adultos – 153 
- Avaliações sociais escolares - 18 
- Pedidos de transporte CVP / BV - 2  
- Doação às famílias de bens da Loja Social – 10 
- Sinalizações emergência social – 3 
 
-Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 291 atendimentos presenciais 
referentes a Cidadãos da EU, Entrada/Permanência em TN, Saúde, reagrupamento familiar, Segurança Social, com a 
seguinte distribuição mensal: 

Serviço/mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio  Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL  
CLAIM 23 18 28 38 34 25 25 25 25 10 20 20 291 

 
Atribuição e distribuição de fraldas para adultos a utentes resultante da doação realizada pela SONAE, 24 utentes das 
várias freguesias do concelho foram abrangidos.  
Preparação e organização do procedimento e demais necessidades associadas ao processo de transferência de 
competências da Ação Social. 
Análise dos processos de atribuição de tarifa social e para famílias numerosas refente ao serviço de Águas. No ano de 
2021 beneficiaram dos apoios de redução das tarifas da água 69 famílias/agregados. 
 

Tarifa social água 32 agregados 
Famílias numerosas 37 agregados 

 
Rede Social 
Relativamente à dinâmica da Rede Social em números, no 
ano 2021: 
Reuniões Plataforma supraconcelhia – 1 
Reuniões Núcleo Executivo – 12 
CLASAZ – 3 
Pareceres do CLAS no âmbito do PARES 3.0 - 6 
Plenários Comissões Sociais Interfreguesia – 9 (3 em cada) 
Reuniões Grupos Operativos CSIF – 18 (12 na CSIF Azambuja, 
4 VNRainha e 2 Av Baixo; 5 na CSIF 3 Av Cima e 2 Vale do 
Paraíso; 36 na CSIF Alcoentre e União de Freguesias). 
Reuniões com Instituições públicas e privadas – 
colaboração com Saúde Pública do ACES no âmbito da 
Covid-19 – 11  
Reuniões no âmbito do Projeto Localmente - 13    
Divulgação de projetos, recursos informativos e ações de 
formação juntos dos parceiros da Rede Social (realizada 
via email). 
 
Banco de Produtos de Apoio – trabalhado no âmbito da 
CSIF de Alcoentre e União de Freguesias de Vila Nova da 
Rainha, relativamente a este banco foi concluída a 
elaboração dos dois documentos base do Banco de Produtos de Apoio, nomeadamente Protocolo e Regulamento. 
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Idosos isolados identificados: 59 com a seguinte distribuição por freguesia: 
CSIF Azambuja, Vila Nova da Rainha e Aveiras de Baixo: 18 (Azambuja – 12, Vila Nova da Rainha – 4, Aveiras de Baixo – 
2) 
CSIF Aveiras de Cima e Vale do Paraíso: 5 (Aveiras de Cima – 3, Vale do Paraíso – 2) 
CSIF União de Freguesias e Alcoentre: 36 (Manique do Intendente – 5, Vila Nova de São Pedro – 6, Maçussa – 3, 
Alcoentre – 22) 
 
Ainda no âmbito da Rede Social de Azambuja, estrutura coordenada pelo Município, foi constituído um grupo de 
trabalho na área da Saúde Mental. Pretende-se, com este grupo de trabalho, responder a necessidades sentidas pela 
comunidade e pelos profissionais que trabalham em proximidade ao nível da saúde mental, nomeadamente na 
prevenção, literacia e combate ao estigma e intervenção psicossocial. É, ainda, objetivo desta equipa a definição de 
práticas e de procedimentos que permitam criar sinergias entre as diversas entidades, bem como o desenvolvimento de 
um projeto piloto concelhio designado LOCALMENTE. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5541-rede-social-de-azambuja-constitui-grupo-de-trabalho-
na-area-da-saude-mental 
 
 
 
 
No âmbito dos apoios destinados às famílias através da rede privada e solidária, chegaram os pedidos de pagamento 
enquadrados nas propostas 7/P/2021, 26/P/2021, 58/P/2021 e 8A/P/2021 (que abrangem os meses de janeiro, 
fevereiro, março e abril; maio, junho e julho; agosto, setembro e outubro; e novembro e dezembro respetivamente), 
foram realizados os seguintes pagamentos: 
 

Instituição  VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL AVEIRAS BAIXO 500,00€ 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 3750,00€ 
Centro SOCIAL E PAROQUIAL AZAMBUJA 1 400,00€ 
SANTA CASA MISERICÓRDIA AZAMBUJA  350,00€ 

total 6 000,00€ 
 
 
Dando cumprimento ao Regulamento de apoio às IPSS e equiparadas 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 €  
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No âmbito do GIP foram realizados 4461 atendimentos durante o ano de 2021. No que concerne ao restante 
atendimento ao público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos presenciais/telefónicos: 
 

Serviço/mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio  Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  
GIP 287 297 399 378 487 493 334 367 522 294 307 296 4461 
CLAIM 32 23 31 34 61 54 42 39 48 52 73 66 555 
AÇAO SOCIAL 86 89 77 50 86 63 98 158 111 83 155 128 1184 
EDUCAÇÃO 1 1 0 2 3 6 17 13 5 2 1 9 60 
OUTROS 9 13 17 19 14 26 34 34 41 30 23 22 282 

Total 415 423 524 483 651 642 525 611 727 461 559 521 6542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Plano Municipal de Igualdade, com a 
designação AZAMBUJA + IGUAL. 
A execução e implementação do plano integra-se numa candidatura apresentada 
pela autarquia a fundos comunitários.  
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, e do qual resultou o 
logotipo para o projeto. 
 
Foi ainda realizada a primeira atividade, em formato 
online, denominada world café. Tratou-se de um modelo 
de dinâmica de grupo, que assenta num processo 
criativo e estruturado de geração e integração de ideias 
sobre um tema. Este world café, dedicado à 
problemática da Igualdade, incentivou o debate à volta 
de três questões específicas. Os participantes foram 
convidados a desconstruir os estereótipos de género nas 
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escolhas vocacionais, quer académicas quer profissionais, bem como a diagnosticar a situação da violência no namoro e, 
ainda, a abordar a conciliação das esferas pessoal, familiar e profissional na vida quotidiana. 
A iniciativa contou com aproximadamente 40 participantes, entre eleitos locais, dirigentes e técnicos municipais e 
alguns representantes de diversas entidades nacionais e da comunidade concelhia. Todos deram o seu contributo, no 
sentido de identificar o problema e lançar pistas para o resolver ou minimizar, todas as ideias discutidas serão 
integradas e as sugestões apresentadas serão consideradas na construção do Plano de Ação. 
Todo o trabalho em curso concorre para os objetivos do plano, desde logo a desconstrução dos estereótipos de género 
nas escolas e nos percursos formativos dos jovens e crianças desde a creche, bem como a promoção da inserção das 
pessoas mais velhas na comunidade, eliminando o seu isolamento e potenciando o contributo dos seus saberes para o 
desenvolvimento coletivo. São, igualmente, metas do plano a promoção de um Pacto Municipal para a conciliação das 
esferas profissional, familiar e pessoal que envolva todos os agentes – Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, 
empresas, sindicatos, associações, todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores; e, ainda, a instituição de um 
balanço anual relativo à igualdade e não discriminação a ser discutido nos diferentes órgãos autárquicos. 
No ano de 2021 o Município lançou à comunidade em geral e, na primeira forma de participação do público, toda a 
população foi convidada a responder a um questionário sobre a situação da Igualdade no Concelho de Azambuja. 
O objetivo do questionário, aberto a toda a população, foi reunir um número significativo de opiniões, como contributo 
para a elaboração de um diagnóstico, o mais próximo possível da realidade deste concelho, relativamente às questões 
da Igualdade de Género e Não Discriminação. O questionário foi, igualmente, aplicado a públicos mais específicos, como 
a comunidade educativa, os profissionais da área da saúde, os dirigentes de empresas e de associações, bem como os 
trabalhadores da autarquia, colocando questões mais concretas nesses âmbitos. 
Os resultados dos questionários destinam-se à elaboração do diagnóstico, e será também determinante para a definição 
das medidas a implementar. São, igualmente, metas do plano a promoção de um Pacto Municipal para a conciliação das 
esferas profissional, familiar e pessoal que envolva todos os agentes da comunidade concelhia. 
 
 
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).  
Foi realizada a submissão no Portal da Habitação a ELH do concelho, elaboração de todos os procedimentos necessários 
à implementação da ELH. 
No final do ano de 2021 a Secretária de Estado da Habitação homologou, em Azambuja, o acordo entre o Município e o 
IHRU, este acordo decorre da candidatura da Estratégia Local de Habitação de Azambuja submetida pelo município e 
aprovada pelo IHRU. A Estratégia Local de Habitação consiste num instrumento de programação municipal de soluções 
devidamente enquadradas no “1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”. 
No âmbito do programa 1º Direito, foram identificados, no Concelho de Azambuja, 115 agregados familiares, compostos 
por 221 pessoas, que vivem em condições habitacionais consideradas indignas. A programação estratégica de soluções 
de habitação para esses casos, contemplada neste acordo, prevê um investimento global muito próximo dos 5 milhões 
de euros (4 976 600,79€). 
O plano financeiro define várias fontes de financiamento, em que o IHRU disponibilizará uma verba de 2 513 240,00€ a 
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fundo perdido e, ainda, 1 950 925,00€ a título de empréstimo bonificado. O valor restante, da ordem de 512 mil euros, 
será assegurado por autofinanciamento, o acordo de cooperação está em vigor com uma duração de seis anos. 
 
 
EMIC 
No ano de 2021 que abrangeu dois anos letivos a EMIC no âmbito dos apoios psicológicos de continuidade realizou: 
 895 sessões de acompanhamento psicológico de crianças e jovens;  
18 sessões de mentoria; 
49 sessões de acompanhamento parental individualizado; 
5 sessões online do 8ª Grupo de Pais. 
A EMIC dinamizou duas ações online para promoção de estratégias de Mindfulness: “Professores à beira de um ataque 
de nervos” e Profissionais de Saúde à beira de um ataque de nervos” envolvendo um total de 48 participantes, e de 6 
Sessões de 2horas, da Formação de Mindfulness para Pré-escolar “Crescer Mindfulness”, para 8 educadoras, de 2 
agrupamentos de Escolas. Uma sessão de Mindfullness online no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que contou 
com 14 participantes. E 40 sessões de Oficinas de Mindfullness presenciais, em várias Escolas, que contaram com 211 
participantes.  
 

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 

 
Durante três dias (entre os dias 01 e 03 de setembro) foi dinamizado o Summer Roadshow no laboratório Móvel 
abarcando um total de 154 alunos (nomeadamente os participantes das férias ativas e os alunos que frequentaram as 
Férias AAAF´s. 
 
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”, diririgidos à comunidade educativa e 
comunidade em geral. Neste projeto foram desenvolvidos jogos online pelos alunos do Curso Profissional Técnico de 
Informática – Sistemas, cujo lançamento ao público realizou-se no dia 1 de junho. 
 
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.   
 
Foram realizadas 17 Aulas na Natureza, no Paúl Natura de Manique do Intendente, com 13 turmas de 3.º CEB do 
Agrupamento de Escolas de Azambuja e do Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras num total de 309 alunos 
participantes.  
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Dinamizaram-se 14 sessões no âmbito do projeto TransformARTe envolvendo um total de 124 alunos de 6 turmas: uma 
turma do Curso Profissional de Fotografia, uma turma do Curso Profissional de Multimédia, uma turma do 9º do AEAA e 
três turmas do 9º do AEAzb.  No âmbito deste projeto, realizaram-se ainda 2 Workshops de Street Art, com o artista 
Tiago Hacke, em Aveiras de Cima, em Manique do Intendente, e Azambuja, num total de 200 alunos participantes. 
Foram realizadas 9 sessões no âmbito do programa de mediação e gestão construtiva de conflitos com uma turma do 5º 
ano do AEAA, com a participação de 16 alunos. E 2 sessões com uma turma do 4º ano, do Centro Escolar de Alcoentre, 
que contou com a participação de 15 alunos.  
 
 Implementação 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 insere-se nas Intervenções em turma, foram realizadas 19 sessões, com várias turmas do 8º ano do AEAA, e AEAzb 
num total de 55 alunos.  
 
 
Azambuja Integra 
No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizadas 421 sessões a jovens e famílias, e 32 VD a 
agregados familiares residentes na freguesia de Alcoentre, Aveiras de Baixo e Azambuja.  
 

Apoio prestado Destinatários 
 

421 Sessões 
 
 

Apoio individual a Crianças e jovens  
Alunos Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 
Alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja  
Alunos Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras 
Apoio a pais  
CSP Aveiras de Baixo 
JF Aveiras de Cima 

133 Atendimentos/reuniões 
 

Apoio a pais/esclarecimentos  
Atendimentos pais/prof/técnicos  
Parceria CPCJ – Acompanhamento parental 
EMAEI  
Reuniões com Pais e Encarregados de Educação /Estratégias e atividades 
promotoras de sucesso educativo 

10 Sessões turmas Projeto TransformARTe  
Dinâmicas de grupo pela Arte e cidadania ativa;  
Projeto A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás – sessões no 
Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras – 9º Anos (41 alunos); 

5 Workshops de pintura Workshops Cidadania  jovens (faixa etária entre os 14-16 anos)   
ativa e inclusão  Atividade promotora de competências sociais pela arte e 
Cidadania Ativa    

26 Sessões  
Rastreio e avaliação   

Sessões com alunos de avaliação e rastreio Reuniões com Educadores de Infância 
/EMAEI  

Implementação de Projeto promotor de competências sociais e pessoais em crianças e jovens;  
Avaliação das sinalizações de Crianças e jovens para apoios em Psicologia e dinâmicas de grupo; 
Projeto promoção de competências parentais e capacitação em gestão doméstica; 
Atividade promotora de competências Cidadania Ativa e Promoção da Inclusão e Igualdade -Participação Jovem;   
Promoção de competências sociais e pessoais nos jovens. 

 
Foram recebidas nas linhas telefónicas de apoio 144 chamadas. Essencialmente assuntos relacionados com questões 
práticas e informações gerais (102), mas também pedidos de apoio social, e de apoio psicológico (42). 
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala, foram realizadas: 

60 Reuniões Prof e Educadores 
Reuniões Coordenadores de Ciclo e Equipa EMAEI 

598 Sessões Sessões Avaliação e despiste em TF alunos Agrupamento de Escolas de Azambuja e Vale 
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Aveiras 
50 Sessões Pais/ partilha de Estratégias 

 
Workshop I e II – 
Estratégicas de 
estimulação das 

Habilidades 
metalinguísticas em 

anos iniciais de 
alfabetização 

10 fev - Workshop I via zoom – Estratégicas de estimulação das Habilidades metalinguísticas 
em anos iniciais de alfabetização 
Habilidades linguísticas no Ensino Pré-Escolar 
Professores do Agrupamento de Escolas de Azambuja 
18 professores participantes 
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 participantes 

Implementação do Programa de Intervenção 2021 - Terapia da Fala nos Agrupamentos de Escolas de Azambuja e Vale 
Aveiras; 
-Programa de promoção das habilidades linguísticas;  
-Programa de Intervenção Fonológica associada a leitura e escrita;  
-Treino em nomeação automática rápida;  
-Programa de proficiência da leitura;  
- Preparação Formação Educadores e Professores do 1º CEB- Estratégias promotoras da Proficiência da Leitura (decorrer 
no mês de janeiro e fevereiro 2022). 

 
 
UTICA   
Embora as atividades letivas presenciais da UTICA estivessem suspensas durante o ano letivo 2020/21 continuou ativa e 
em contacto com os seus alunos e professores, entre os meses de janeiro e julho, foram realizadas: 
 

Funcionamento UTICA: N.º de registos  
Atendimento presencial com marcação 132 
Atendimento presencial com marcação no domicílio 4 
Atendimento presencial sem marcação 30 
Atividades desenvolvidas 31 
Contactos realizados alunos e professores através de Correio eletrónico 2913 
Contactos realizados por vídeo chamada 43 
Contactos Telefónicos realizados alunos e professores 329 

Total  3482 
 
A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja durante o mês de setembro, reuniu, organizou e estruturou 
o ano letivo 2021/2022 que iniciou no dia 6 de outubro, com aulas presenciais até ao dia 17 dezembro, e conta com 90 
alunos e 23 professores. 
 
Atividades desenvolvidas em período de suspensão das aulas presenciais: 
Publicações de informações, sugestões e conselhos para enfrentar a pandemia;  
Celebração de várias datas comemorativas; 
 Elaboração de uma história conjunta, com o tema "Ser estudante sénior" para assinalar o Dia Nacional do Estudante (24 
de março);    
Início de estruturação de Atividade "Como se come aqui.." Recolha gastronómica com o apoio da Professora Carla Pires 
da disciplina de Métodos Alimentares;      
Dinamização de aulas online: Aulas de Tecnologia da Informação e Comunicação, com o apoio do Professor Ricardo 
Pereira; Aulas da disciplina de Alimentação e Saúde, com o apoio do Professor Fernando Passos; Aulas da disciplina de 
Português, com a colaboração da professora voluntária Tânia Reis Mata; Aulas de Danças de Salão com o apoio do 
professor voluntário, Miguel Nabeto; Aulas Online na disciplina de Português, início a 7 de maio. Atividades de Cultura 
Geral, com o apoio do Professor Paulo Carvalho; Atividade online de Macramé com o apoio da professora voluntária 
Fátima Leitão. 
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Atividade UTICA "vamos partilhar Cor" através de registos fotográficos enviados por e-mail e partilha na Página do 
Facebook; 
Realização de Webinar Ecopoupanças – Contextualizado com as atividades a desenvolver no âmbito do Dia Mundial da 
Energia realizado no dia 27 de maio, com a colaboração da Eng. Diana Loureiro. 
Atividades no âmbito Ambiental, na área da Reciclagem, consciencialização sobre a pegada ecológica, com a 
colaboração da Eng.ª Diana Loureiro, agendada para o mês de junho; 
Realização de Webinar Cientes e Conscientes – Sobre Reciclagem e Compostagem; como fazer e a sua importância - 
Contextualizado com o Dia Mundial dos Oceanos realizado no dia 2 de junho, com a colaboração da Eng. Diana Loureiro 
do Gabinete do Ambiente;  
Tertúlia online de Saúde e Bem-Estar e atividades no âmbito do Bem-estar físico e mental com a colaboração da 
psicóloga Telma Oliveira do Gabinete de Ação Social; 
Elaboração de um vídeo com os testemunhos dos alunos da UTICA, para a celebração do Dia Nacional das Universidades 
Seniores. 
 
Outras atividades: 
Preparação para a temporada 2021/2022 de Walking Football; 
Reestruturação do Projeto Utica Amiga; 
Elaboração do Projeto UTICA Vlogger; 
Colaboração com o Turismo no Projeto Open Call Residências Artísticas; 
Elaboração do Plano Anual de Atividades para o Ano Letivo 2021/2022 
Planeamento e organização para a realização das matrículas presenciais de arranque de ano letivo; 
Atividades de Natal com os alunos: filmagem e montagem das mensagens de Natal das diversas turmas da UTICA 
Enfeite da Árvore de Natal da UTICA com objetos oferecidos pelos alunos; Continuação da elaboração das lembranças a 
oferecer aos alunos e aos professores da UTICA; Montagem e entrega das lembranças de Natal a professores, alunos e 
executivo; Participação no “Natal na Vila” com a turma de Reciclagem; 
Preparação de todos os procedimentos necessários à realização das matrículas intercalares; 
Publicação na página do Facebook da UTICA vários desafios aos alunos, comemoração de várias datas festivas e dias 
comemorativos, partilha de memórias. 
 
 
Dias comemorativos  
11 de fevereiro - Comemoração do dia dos afetos 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 
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24 março - 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. Com este 
desafio pretendeu-se promover novas ideias e novos 
olhares sobre o concelho, através da arte de rua, da 
pintura, do vídeo e da música, e 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”. 
 
02 de abril - o Município de Azambuja assinalou o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, associando-se ao 
movimento internacional “Light it up Blue”. Esta iniciativa consiste em “pintar” o mundo de azul, nomeadamente 
através da iluminação de edifícios e monumentos, com o intuito de sensibilizar e consciencializar para a problemática do 
autismo, que afeta mais de 1% de todas as crianças do mundo. A autarquia iluminou de azul o edifício do Posto de 
Turismo de Azambuja e a chaminé localizada no Jardim Urbano - 
Dr. Joaquim A. Ramos. 
 O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo foi instituído 
pela ONU em 2007, que definiu a data de 02 de abril como marco 
da mobilização mundial, que tem como objetivo esclarecer o que 
é o Autismo e disseminar informações sobre a importância do 
diagnóstico e da intervenção precoce. Neste âmbito foi criado o 
movimento de apoio ao autismo, “Light it up blue”. É um 
movimento global que tem vindo a conquistar a adesão de 
importantes entidades. Em Portugal, o Movimento é liderado pela 
Associação Vencer Autismo, entidade que tem por objetivo ajudar 
pais e crianças com autismo, fornecendo informação, meios e 
apoio terapêutico e psicológico a todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, convivem com pessoas portadoras de autismo. 
 
07 de abril - assinalou-se o Dia Mundial da Saúde, com um 
Webinar sobre o tema “Estado de Emergência? Que impacto na 
saúde intergeracional?” Refira-se que o Dia Mundial da Saúde foi 
decretado em 1948 pela Organização Mundial de Saúde na sua 
primeira Assembleia, com o objetivo de sensibilizar e promover a 
saúde em geral. 
A iniciativa pretendeu proporcionar a possibilidade de assistir a 
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apresentações credenciadas e uma visão esclarecedora acerca da forma como as diferentes gerações vivenciam as 
atuais privações, a forma como são geridas e reconhecidas as emoções e as consequências a médio e longo prazo do 
contexto pandémico a que estamos sujeitos. Será, ainda, uma oportunidade de conhecer quais as respostas que a 
autarquia tem dado à população jovem, sénior e em geral, relativamente ao contexto COVID-19. 
 
O Webinar contou com a presença da Vereadora Sílvia Vitor, responsável pelo pelouro de saúde e ação social da Câmara 
Municipal de Azambuja, a Dra. Raquel Raimundo – Presidente da Direção Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, Psicóloga e Especialista em Psicologia da Educação e, o Professor Luís Jacob – Presidente-Fundador da 
RUTIS (Rede de Universidade Sénior), investigador e professor adjunto do ensino superior e empreendedor social. 
Assistiram ao Webinar via rede social Facebook do Município, cerca de 50 pessoas e através da plataforma Zoom com 
inscrição prévia 34 pessoas. 
 
15 de maio – o município de Azambuja assinalou o 
Dia Internacional da Família, com uma sessão de 
mindfulness, com a colaboração da EMIC 
Azambuja. A sessão foi direcionada a todas as 
famílias e teve como objetivo auxiliar no apoio à 
aplicação de ferramentas para a promoção de 
serenidade, tranquilidade e proteção, que são 
fatores muito importantes para todos os indivíduos 
e famílias, principalmente no contexto de 
pandemia. 
A data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU 
e foi comemorada pela primeira vez em 1994. A 
celebração do dia visa reforçar a importância da 
família na estrutura do núcleo familiar e o seu 
relevo na base da educação infantil, passar a 
mensagem de união, amor, respeito e 
compreensão necessárias para o bom 
relacionamento de todos os elementos que compõem a família, chamar a atenção da população para a importância da 
família como núcleo vital da sociedade e para os seus direitos e responsabilidades, sensibilizar e promover o 
conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas que afetam a família. 
 
22 de maio - Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, o município Azambuja assinalou a data reforçando para a 
importância da promoção da prática de exercício físico, de forma a prevenir o aumento da obesidade, em especial a 
infantil e juvenil, assim como a adoção de hábitos alimentares saudáveis com A comemoração do dia visa sensibilizar a 
população para o problema da obesidade e das doenças associadas, assim como das implicações da obesidade na saúde 
humana. 
Foi elaborado folheto de sensibilização: https://www.cm-
azambuja.pt/images/stories/Desporto/2021/folheto_dia_nacional_luta_contra_obesidade_2021.pdf 
 



Página 19 de 20 
 

01 de junho - no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, o Município de Azambuja presenteou os cerca 
de 1100 alunos da Creche Municipal, pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico dos três agrupamentos de escolas do 
concelho.  
Aos alunos do pré-escolar foi oferecido um saco/mochila e aos alunos do 1º CEB um 
jogo educativo sobre o concelho, intitulado “Descobrir Azambuja”. Ambos os 
presentes são personalizados com a imagem e divulgação do projeto “As Viagens do 
Zambujinho”, que ao longo de 14 anos continua a dar a conhecer, junto dos mais 
novos, toda a riqueza do imenso 
património do concelho nas suas diversas 
vertentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No âmbito das comemorações da semana do Ambiente, realizou-se um Wokshop de Arte Urbana, com o artista 
convidado Tiago Hacke, no âmbito do projeto TransformARTE. Este 
workshop resultou na pintura de um mural, sob o tema do Rio Tejo, 
através da pintura de um cardume de bogas, que simboliza a ligação 
ao Rio e às suas espécies. A iniciativa foi divida em dois momentos, 
envolvendo os alunos do Agrupamento de Escolas de Azambuja - no 
período da manhã envolveu os alunos do 11º ano do Curso 
Profissional de Multimédia e Fotografia e no período da tarde os 
alunos dos 9º anos.  
 
 
10 de outubro - Dia Mundial da Saúde Mental foi assinalado o dia com uma sessão e algumas dicas de relaxamento, em 
formato online, com o objetivo de divulgar estratégias potenciadoras da saúde e do bem-estar. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5461-municipio-assinala-dia-mundial-de-saude-mental-com-
dicas-e-sessao-de-relaxamento-online  
 
16 outubro - Dia Mundial da alimentação o Município de Azambuja incidindo na prevenção primária disponibilizou 
jogos e outros recursos com o intuito dos alunos trabalharem a temática da alimentação de forma lúdica e desta forma 
promover junto da comunidade escolar a adoção de hábitos e estilos de 
vida mais saudáveis.  
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5484-
municipio-assinala-dia-mundial-da-alimentacao-com-atividades-nas-
escolas-e-para-familias  
 
28 de outubro - Dia Mundial da Terceira Idade o dia tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e para a 
necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5551-
municipio-de-azambuja-comemorou-dia-mundial-da-terceira-idade-e-
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distinguiu-alunos-mais-ativos  
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5513-municipio-de-azambuja-comemora-dia-mundial-da-
terceira-idade-28-outubro-2021  
 
Outubro mês prevenção cancro da mama: 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5493-municipio-associa-se-ao-mes-da-prevencao-do-cancro-
da-mama-e-lanca-desafio-a-populacao  
 
24 outubro – Dia Municipal para a Igualdade - Plano Municipal para a Igualdade – Azambuja + Igual para assinalar este 
dia, foi lançado o desafio a toda a população e às instituições do concelho, convidando à criação de um desenho ou 
pintura, ou à elaboração de uma frase ou mensagem curta ligadas ao tema da Igualdade. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5504-dia-municipal-para-a-igualdade-24-outubro-2021  
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5494-municipio-comemora-dia-municipal-para-a-igualdade-
com-desafio-a-populacao 
 
14 novembro - Dia Mundial da Diabetes o Município de Azambuja assinalou o dia com atividades abertas à população e 
uma campanha de sensibilização direcionada à comunidade escolar. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5582-azambuja-assinala-dia-mundial-da-diabetes-com-atividades-e-
campanha-de-sensibilizacao-14-novembro-2021 
 
30 novembro – Dia Internacional da Cidade Educadora no 
presente ano letivo a Autarquia lançou o desafio aos parceiros 
da Rede Social e Agrupamentos de Escolas de Azambuja, no 
envolvimento de toda a comunidade no pensar a Cidade e as 
suas gentes, levando toda a comunidade desde os mais jovens a 
refletir e propor ações ligadas ao tema desta edição “A Cidade 
Educadora não deixa ninguém para trás”. Decorreram 
workshops e sessões de debate nas Escolas com as turmas do 3º 
ciclo e ensino profissional, onde surgiram propostas inovadoras 
dos jovens envolvidos no projeto em formatos diversos - 
vídeos, teatro, exposições e entrega de cabazes alimentares a 
famílias desfavorecidas. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5624-municipio-de-azambuja-comemora-dia-internacional-das-
cidades-educadoras 

 
“A Cidade Educadora Não 
deixa Ninguém  
para trás”  
  
  

Atividades com turmas – Inclusão e igualdade – 7 sessões  
Atividade promotora de competências Cidadania Ativa e Promoção  
da Inclusão e Igualdade -Participação Jovem   
Promoção de competências sociais e pessoais nos jovens Debates alunos 
envolvidos:  
Agrupamento de Escolas de Azambuja- 32 alunos  
Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja – 72alunos   
Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras – 26 alunos   

Total 130 alunos envolvidos na atividade  
 
 

 


