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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 

27 de abril a 08 de maio de 2020: 

 

Em parceria com a Juventude, a Bolsa de Voluntários é constituída por 23 voluntários. Os voluntários estão a ser 

encaminhados para as Juntas de Freguesia, temos dois que estão a colaborar na JF Aveiras de Cima. E também foi 

solicitado apoio por parte da JF de Azambuja (entrega de compras e desinfeção de carrinhos e cestos de compras em 

dois espaços comerciais em Azambuja). 

 

Entrega dos equipamentos informáticos nos agrupamentos de escolas, com a seguinte distribuição: 

Ciclo de ensino 
PC sem internet  

total 
PC COM INTERNET  

total Alto 
Azambuja Azambuja Vale 

Aveiras 
CASA 
MÃE CERCI Alto 

Azambuja Azambuja Vale 
Aveiras 

pré-escolar 0 0 0 

2 2 

0 0 0 0 0 

1.º CEB 5  39 24 68 11 63  0 74 

2.º CEB 5 45 7 57 5 23 22 50 

3.º CEB 1 57 0 58 6 19 16 41 

SECUNDÁRIO 0 23 0 23 0 6 0 6 

total 11 164 31 2 2 210 22 111 38 171 

 

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. 
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No âmbito do PO APMC organização e verificação para integração de 50 pessoas no programa, bem como 

organização da 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 nove famílias, abrangendo 34 pessoas. Os apoios 

solicitados e prestados foram: 

Cheque social – 3 

PO APMC – 3 

Cabaz alimentar – 5 

Cantina Social - 1 

 

Entrega de 6 Cabazes COVID atribuídos pelo município a famílias carenciadas. As famílias abrangidas foram alvo de 

avaliação social. Dois novos agregados com 7 elementos foram abrangidos pela medida.  

 

Apoio na organização/distribuição dos conjuntos de café e chá oferecidos pela empresa MOCOFFEE, o material doado 

foi distribuído pelas seguintes IPSS: 

Instituição 

Centro Social Paroquial de Azambuja 
Centro Social Paroquial de Alcoentre 
Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima 
Santa Casa da Misericórdia de Azambuja 
Casa do Povo de Manique do Intendente 
Associação Nª Sª do Paraíso 
Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo 
Casa Mãe 
CERCI 

 

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 22 agregados familiares (CLAIM). 
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Levantamento de dados sobre o nº de migrantes indianos residentes no Concelho de Azambuja, preparação de 

informação sobre COVID19 para envio pelo correio (110 cartas). 

 

Realização de Visitas Domiciliárias aos agregados sinalizados ao serviço de Ação Social. 

 

Foram realizados no âmbito da Rede Social: 

Contactos telefónicos: Rede Social: 88; CLAIM: 40 

Emails: Rede Social: 44; CLAIM: 22 

                                            

EMIC 

Mindfullness estratégias de meditação e pausa M para Professores/educadores e auxiliares- 52 pessoas nas partilhas; 

 

Realização de 30 ações com grupos de pais, com cerca de 170 contatos realizados em diversas modalidades 

(videochamada, whattapps, email, sms). Foi assinalado o Dia da mãe em todos os grupos de pais. Foram partilhados 

os seguintes conteúdos: Segurança na internet, Fortalecimento da relação. 

 

Apoios psicológicos a 90 famílias e Jovens em situação de risco via telefone e videochamada e junto dos diretores de 

turma e professores dos alunos. 

 

Nas linhas de apoio criadas foram recebidas até ao dia 08 de maio de 2020, 88 chamadas para as linhas de apoio. 

Essencialmente relacionados com questões praticas e informações gerais (67), referentes a apoios sociais (7) e para 

apoio psicológico (14). 

Ao nível das informações gerais, foram solicitados esclarecimentos sobre: Emprego, informações sobre a abertura da 

creche, Computadores a atribuir aos alunos, informações sobre o fim do estado de emergência e serviços de apoio 

CMA. 

 

Azambuja Integra 

Apoios psicológicos de continuidade 
 
Realizados 114 contatos telefónicos a jovens/professores/técnicos e famílias, bem como reforçado o contato via 

email 76 contatos com envio de informação adicional e estratégica de apoio às famílias, alunos e 

professores/agrupamentos cerca de 33 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 110 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. 



Largo do Município – 2050 Azambuja 
Tel. 263 400 474      Fax 263 400 490 

e-mail educacao@cm-azambuja.pt 

UTICA:  

Realizados contatos aos alunos e professores via email 213 e 52 via telemóvel. 

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

Turma de Chi Kung - Aula de vídeo; 

Alunos UTICA sobre Bem-estar "Como as emoções nos podem ajudar durante o confinamento", "O que podemos 

fazer para ajudar durante a pandemia" 

Turma de TIC1/TIC2 - "Como pesquisar na Internet/Downloads" 

Foram colocadas matérias nos Grupos do Facebook da UTICA de: 

Grupo de Cultura Geral 

Grupo de Métodos Alimentares 

Grupo de Danças de Salão 

Grupo de Pintura/Tapeçaria 

Grupo de Teatro 

Grupo de TIC1 e TIC2 

Grupo de Chi Kung 

Grupo de Bem-estar 

 

Estes grupos têm disponíveis matérias fornecidas pelos professores das respetivas disciplinas, que depois coloco no 

grupo (de salientar, que os alunos que não têm facebook, recebem a matéria via email). 

 

Disponibilização de Flyer's no Facebook da UTICA acerca do dia 1 de maio (Dia do Trabalhador) e do dia 3 (alusivo ao 

Dia da Mãe). 

 

Planeamento de todo o trabalho necessário à confeção de máscaras, para a prevenção do Covid. 

 

Organização da recolha e entrega das máscaras cirúrgicas feitas pelas alunas da UTICA à Madalena Toscany. 
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