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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:  Presidente Silvino Lúcio 
Assunto: Atividades da DIS – dezembro de 2021 

 
INFORMAÇÃO 

Resumo do trabalho da DIS, realizado no mês de dezembro de 2021: 
Educação 
Durante o mês em análise foram servidas cerca de 10 500 refeições, e cerca 6000 suplementos alimentares (os 
suplementos alimentares são atribuídos gratuitamente a todos os alunos com escalão A, B e C com a seguinte 
distribuição: 
 

Designação 
Creche Municipal de 

Manique do 
Intendente  

Pré-escolar  1.º CEB   2.º CEB  3.º CEB  Secundário total 
 

Refeições 403 2895 5440 824 960   10522  

Suplementos  403 1256 3090 602 834   6185  

Nota: Nos campos assinalados amarelo não dispomos dos dados de todos os Agrupamentos. 
 
Frequentam o serviço de refeições 980 alunos e são abrangidos pela medida de apoio às famílias – atribuição de 
suplemento alimentar 608 alunos.  
 
O Município assegurou refeições escolares na interrupção letiva do Natal e na semana de contenção (entre os dias 
03 e 07 janeiro) para todos os alunos do concelho com escalão A ou B. Assim, em articulação com os agrupamentos 
de escolas do concelho, e, cujos encarregados de educação manifestem previamente o interesse. 
 
 
No mês de dezembro, a equipa do projeto “As Viagens do Zambujinho” voltaram a proporcionar aos alunos do 
concelho Rotas em formato presencial, conforme a calendarização anual, foram organizadas e realizadas as 
seguintes Rotas: 

Data  Rota N.º Alunos  Escola  Estado 
7 de dezembro Moinhos 24 EB Boavida Canada Realizada 
14 de dezembro Sentidos 19 EB Vale do Brejo Realizada 
21 de dezembro Vigias 24 EB Socasa  Cancelada  

Total  43 1 rota cancelada por condições climatéricas adversas 
      No que concerne às AEC, foram rececionados nos serviços, duas novas candidaturas de alunos para frequência nas 

AEC, conforme tabela, contabilizando-se à presente data 420 alunos a frequentar:     
Agrupamento Novas Inscrições Cancelamentos Transferidos A frequentar 
Alto Azambuja 0 0 0 105 

Azambuja 2 0 0 157 
Vale Aveiras 0 0 0 158 

Total 2 0 0 420 
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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 62 46 163 
CAF 6 51 4 61 

 
No que concerne ao serviço de Transportes Escolares:         

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 
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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 

          
Procedimentos realizados no âmbito dos transportes escolares:  
Procedimentos inerentes à faturação à dos custos dos transportes escolares dos alunos do Ensino secundário dos 
meses de setembro e outubro no âmbito do Contrato de Cooperação para comparticipação dos passes do ensino 
secundário com a Autoridade de Transportes - Programa de Apoio à Redução Tarifária - CIMLT. 
Expediente Geral de serviço, análise de requerimentos e emissão das respetivas requisições de transporte para as 
transportadoras, atendimento telefónico, por e-mail e presencial a encarregados de educação. 
Ajustes nos Circuitos da Rede Municipal de transportes escolares - alunos residentes em Vila Nova da Rainha.  
Pagamento de 26 reembolsos - CP Regional e CP Lisboa Viva 
Foram ainda realizados no mês de dezembro todos os procedimentos de aquisição de mobiliário, palamenta, fundo 
documental, material pedagógico e lúdico, bem como diversos tipos de equipamento necessário para 
apetrechamento da EB Vila Nova da Rainha, no âmbito da candidatura “ATL20-02-5673-FEDER-000080-
Requalificação e refuncionalização da escola básica, jardim de infância e espaços exteriores de Vila Nova da 
Rainha”. 
 
Saúde e Ação Social  
Relativamente aos apoios alimentares solicitados e prestados foram atribuídos no âmbito: 
- Cheques:  
a) Sociais - 266 pessoas (corresponde a 84 agregados);   
b) Farmácia – 103 pessoas; 
 
Realizadas 5 reavaliações sociais para apoio alimentar 
e farmácia. 
 
Apoio alimentar direto:  
- POAPMC- 352 pessoas (133 agregados).  
Preparação e distribuição dos Cabazes de Natal para as 
famílias beneficiárias de Cheque social e farmácia do 
concelho. 
 
Foram ainda realizados outros apoios, nomeadamente:  
- Visitas Domiciliárias –6 
- Atendimentos Sociais – 16 
- Avaliações Sociais escolares - 1 
- Acompanhamentos Psicológicos a adultos – 12 
- Doação de bens da Loja Social – 3 
- Sinalizações emergência social - 1 
-Atendimento ao migrante – Acompanhamento a agregados familiares (CLAIM)- 20, sendo que 13 foram 
atendimentos presenciais- Assuntos: educação-5; atendimento social-2; -Permanência em TN-5; Reagrupamento 
Familiar-1; e 7 atendimentos via digital/telefone 
     
No mês em análise não houve integração de novos voluntários, no Banco Local Voluntariado. 
Foi realizada a atribuição e distribuição de fraldas para adultos a utentes resultante da doação realizada pela 
SONAE, 24 utentes foram abrangidos.  
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Executada a análise dos processos de atribuição de tarifa social e famílias numerosas refente ao serviço de Águas. 
Preparação e organização de integração de estágio de Serviço Social em parceria com ISCTE. 
Preparação e organização do procedimento e demais necessidades associadas ao processo de transferência de 
competências da Ação Social. 
Participação nas reuniões com as várias entidades parceiras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rede Social em números, reuniões: 
Projeto Localmente  2 
Plenários CSIF  2 
Grupos Operativos  1 
CLASAZ  1 
Núcleo Executivo  2 
Instituições 1 

 
 
No âmbito dos apoios às famílias através das IPSS, proposta 8A/P/2021 foram realizados os pagamentos os 
seguintes pagamentos: 

Instituição   VALOR PAGO 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AVEIRAS CIMA 200,00 € 

total 200,00 € 
 
No âmbito do GIP foram realizados 296 atendimentos no mês de dezembro. No que concerne ao restante 
atendimento ao público foram realizados de acordo com o serviço os seguintes atendimentos 
presenciais/telefónicos: 
 

Serviço/mês total 
GIP 296 

CLAIM 66 
AÇAO SOCIAL  128 

EDUCAÇÃO  9 
OUTROS 22 

total 521 
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Dias comemorativos/Eventos 
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 será mostrar a criação de trabalhos, reutilizando e reciclando 
materiais, isto é, através da arte e da criatividade de cada trabalho, 
promover comportamentos que visam a construção de um futuro saudável 
e sustentável. 
Assim para a 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 estarão em exposição nas várias Freguesias e no Jardim 
Urbano em Azambuja (local onde decorrerão as restantes atividades 
promovidas pela DCTA). A exposição decorrerá de 8 de dezembro 2021 a 6 
de janeiro 2022. 
Paralelamente foi ainda lançado o desafio a todas as Instituições para a 
elaboração de uma mensagem de Natal, para serem impressas e estarão 
disponíveis para os Munícipes utilizadores dos serviços municipais, para os 
utilizadores do espaço de Natal no Jardim Urbano, bem como outros locais a considerar, e partilhadas nas Redes 
Sociais e site. 
https://www.cm-azambuja.pt/informacoes/noticias/item/5668-iniciativa-natal-na-vila-decora-espacos-do-
concelho-com-mais-de-40-sinos-de-natal 
 

ELH 
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 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, o Município de Azambuja e a sua Estratégia 
Local de Habitação têm como prioridade contribuir para que todas as famílias residentes no concelho vivam nas 
condições de dignidade e conforto. 
 

Plano Municipal para a Igualdade – Azambuja + Igual  
Elaboração do relatório de diagnóstico do Plano Municipal. 
 
EMIC 
Realizadas 72 sessões de Acompanhamento Psicológico, estavam em Acompanhamento Psicológico 33 alunos, 3 
dos quais em sessões bissemanais, e 1 Encarregada de Educação em acompanhamento psicológico. 
Realizadas reuniões e contactos com professores titulares de turma, profissionais de saúde e encarregados de 
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educação para acolhimento de referenciações e articulação dos casos sinalizados. Divulgação, planificação das 
sessões dos grupos de pais.  
 
Azambuja Integra 
No âmbito dos apoios psicológicos de continuidade foram realizadas 14 sessões a jovens e famílias.  

14 sessões de  
Apoio Psicológico 

Apoio a Crianças e Jovens  
Reuniões com Encarregados Educação de Crianças e jovens sinalizados - 
Gabinete de Atendimento – Azambuja Integra   
Agrupamento de Escolas de Azambuja  
Agrupamento de Escolas Alto de Azambuja  

 
Foram ainda dinamizadas sessões no âmbito do projeto A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás – no 
Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras – 9º Anos (41 alunos)  
 
No que concerne ao apoio da Terapia da fala foram realizadas: 

Nº de sessões Avaliação 
e despiste em TF 

Reuniões/contatos 
Coordenadores Escolas 

Contatos informações pais/ Encarregados 
de Educação 

Reuniões com a coordenação de 
Equipa 

40 3 6 2 

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  
A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja durante o mês de dezembro realizou as seguintes 
atividades/eventos: 
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; 
Programação das atividades a realizar no próximo período letivo; 
Elaboração das listagens de vagas existentes nas disciplinas, para as matrículas intercalares e respetivo contacto 
com os alunos e preparação de materiais e demais necessidades processuais para as matrículas intercalares; 
Envio de informações aos alunos referentes às matrículas intercalares e horário das disciplinas. 
Publicação na página do Facebook da UTICA dos seguintes temas: 
Exposição do Sino da UTICA no “Natal na Vila” e Árvore da UTICA enfeitada pelos alunos; Festa de Natal online com 
mensagens de Natal por parte da equipa da UTICA, Turma de Azulejaria, Ciências, Espanhol, História da Cultura e 
das Artes, Inglês, Português, Psicologia, TIC 1, TIC 2 e Teatro; 
Partilha/disponibilização de folheto com informações acerca das Matrículas Intercalares e listagem das disciplinas 
referentes ao 2.º período letivo. 

 


