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INFORMAÇÃO 

 
Cara Vereadora,  
Remeto um resumo do que tem sido o trabalho dos técnicos da UTIS no combate ao COVID-19, referente ao 
período 13 a 24 de abril: 
 
Em parceria com a Juventude, a Bolsa de Voluntários é constituída por 22 voluntários. Os voluntários estão a 
ser encaminhados para as Juntas de Freguesia, temos dois que estão a colaborar na JF Aveiras de Cima. 
Distribuição dos voluntários de acordo com freguesia e disponibilidade de intervenção: 
Azambuja- 8 
Aveiras de Cima- 12 
Aveiras de Baixo-7 
Alcoentre-1 
Vale do Paraíso-8 
Todo o Concelho-2 
 
Ação de formação – Geriatria  
Preparação e organização de formação dirigida a assistentes operacionais, em parceria com a CIMLT e 
restantes municípios associados, esta será ministrada por profissionais de saúde do Hospital de Santarém. 
Será composta por aulas teóricas e terminará com uma aula prática simulada, tendo uma carga horária diária 
de 5H. Do Município de Azambuja participam 5 AO do Agrupamento de Escolas do Alto Azambuja, 8 do 
Agrupamento de Escolas Vale Aveiras e 12 AO do Agrupamento escolas de Azambuja. 
Módulos da formação: 
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Temas Conteúdos 

O Papel do AO Avaliação Diagnóstica. Papel e funções do assistente operacional. 
Atividades de Vida e 
Graus de Dependência 

Noção de atividades de vida, quais as atividades de vida alertadas no idoso e 
graus de dependência. 

Ambiente Seguro Fardamento, Apresentação Privacidade Ambiente físico 
Higienização de espaços/ Prevenção de quedas e de Lesões Por Pressão. 

Cuidados de higiene e 
conforto Prestação de cuidados de higiene e conforto. Integridade da pele 

Alimentação Noções de diferentes dietas, texturas e quantidades. Adequado posicionamento 
e técnicas de alimentação e hidratação. 

Mobilizações, 
transferências e 
posicionamentos 

Conteúdos básicos e fundamentais. 

Eliminação Cuidados a ter na eliminação. Dispositivos de apoio à eliminação 
Prevenção e controlo 
de infeção 

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) – Colocação e correta 
remoção 

Cuidados de saúde do 
idoso 

Breves noções de despiste de AVC, HTA e Diabetes. Noção Breve de COVID19 
Avaliação de Glicémias e pressão arterial e temperatura corporal - valores de 
referência 

Suporte Básico de vida  
 
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. A publicação é semanal conta com a participação da Prof. Claúdia.  
 
Organização e planeamento para atribuição de equipamentos portáteis a 421 alunos do 1.º, 2.º E 3.º CEB e 
ensino secundário com escalão, bem como a atribuição de cartões de dados para 271 alunos sem acesso à 
internet, dados remetidos pelos agrupamentos de escolas do concelho. 
 
Ação Social  
Continuidade na 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. 
 
No âmbito do PO APMC entrega dos bens no domicílio de 14 agregados que não dispunham de condições 
para realizar as deslocações. 
 
Realização de avaliações sociais a novos agregados para atribuição de cheque social, bem como outro tipo de 
apoios que permitam a qualidade de vida das famílias, abrangidas novas sete famílias.  
 
Emissão e envio dos cheques sociais para todas as famílias beneficiárias – mês de maio – atribuição a cerca 
de 65 famílias o que corresponde a um apoio que abrange cerca de 270 pessoas. 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. 
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Emissão e envio de cheque farmácia para 73 pessoas. 
 
Entrega de Cabazes, atribuídos pelo município a famílias carenciadas. As famílias abrangidas foram alvo de 
avaliação social. Dois agregados com 5 e 4 elementos foram abrangidos pela medida. 
 
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. 
 
Nova 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 (isto porque há 
um CAO em olhalvo) cujo pais tenham perdido 30% do seu rendimento mensal face ao início do ano letivo. 
  
Os técnicos da UTIS dão continuidade aos contactos semanais: 
Os técnicos de serviço social continuam semanalmente a contatar os beneficiários dos cheques sociais de 
bens alimentares e de farmácia, cerca de 100 beneficiários com o objetivo de identificar possíveis 
necessidades e/ou apoios necessários. 
 
Contactos com o SEF e ACM (Alto Comissariado p/ Migrações) medidas excecionais relacionadas com 
COVID19. 
 
Levantamento de dados sobre o nº de famílias de etnia cigana residentes no Concelho de Azambuja. 
 
Acompanhamento a 12 agregados familiares (CLAIM). 
 
Foram realizados no âmbito da Rede Social: 
Contactos telefónicos: Rede Social: 47; CLAIM: 20 
Emails: Rede Social: 21; CLAIM: 10 
                                            
Educação – EMIC – Azambuja integra  
EMIC 
Mindfullness estratégias de meditação e pausa M para Professores/educadores e auxiliares- 126 pessoas nas 
partilhas; 
Realização de 50 ações com grupos de pais; 
Apoios psicológicos a 82 famílias e Jovens em situação de risco via telefone e videochamada e junto dos 
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diretores de turma e professores dos alunos. 
 
Nas linhas de apoio criadas foram recebidas até ao dia 24 de abril 144 chamadas para as linhas de apoio. 
Essencialmente relacionados com questões praticas e informações gerais (110), referentes a apoios sociais 
(14) e para apoio psicológico (20). 
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) e serviços de apoio CMA. 
 
Criação de página no FACEBOOK dedicada à educação parental e ao trabalho desenvolvido pela equipa EMIC. 
 
Azambuja Integra 
Apoios psicológicos de continuidade 
 
Realizados 98 contatos telefónicos a jovens/professores/técnicos e famílias, bem como reforçado o contato 
via email 54 contatos com envio de informação adicional e estratégica de apoio às famílias, alunos e 
professores/agrupamentos cerca de 36 contatos. Estão também a ser partilhadas estratégias e rotinas com 
os Encarregados de Educação dos alunos sinalizados via e mail. 

Terapia da Fala: Foram realizados 21 contatos a pais/alunos e professores, bem como o envio de informação 
adicional e necessária aos contatos realizados. Realização de vídeo chamadas, reuniões de técnicos. 

UTICA:  

Realizados contatos aos alunos e professores via email 382 e 75 via telemóvel. 

Foram criados Grupos no Facebook da UTICA e nestes são disponibilizados conteúdos: 
Grupo de Teatro  

Grupo de TIC1 e TIC2  

Grupo de Chi Kung  

Foram disponibilizadas matérias nos Grupos do Facebook da UTICA de: 

Grupo de Cultura Geral Quiz e respostas da semana anterior 

Grupo de Métodos Alimentares 

Grupo de Danças de Salão Aula de vídeo de Rumba 

Grupo de Pintura/Tapeçaria 
Grupo Chi Kung - Aula de vídeo 
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Grupo de Teatro Exercício de Manipulação de frequência de voz 

Grupo de TIC1 e TIC2 Aula de vídeo de Introdução à Internet E Aula de vídeo de Navegar em Segurança na 
Internet 
Grupo Teatro - Exercício de Variação de Intensidade da Letra P. 
Os grupos têm disponíveis matérias fornecidas pelos professores das respetivas disciplinas, para os alunos 
que não têm facebook, os conteúdos das matérias são remetidos via email. 
 
 
 
 
 
 


