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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 30 de março a 09 de abril: 
 
Em parceria com a Juventude, a Bolsa de Voluntários é constituída por 18 voluntários. Os voluntários estão 
a ser encaminhados para as Juntas de Freguesia, temos dois que estão a colaborar na JF Aveiras de Cima. 
 
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 organização e planeamento da próxima entrega, bem como a identificação dos 
agregados que não poderão deslocar-se para receber o apoio e criação de estratégias e meios para que os 
produtos alimentares cheguem aos domicílios de 14 famílias. 
 
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 cerca de 40 pessoas. Foram avaliadas 
3 famílias que passaram a beneficiar de cheque e refeições nas escolas. 
Emissão e envio dos cheques sociais para todas as famílias beneficiárias – mês de abril. 
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Organização e planeamento para atribuição da nova medida de apoio social – cabaz covid; 
Reorganização da atribuição dos cheques sociais, atualização do valor a atribuir por elemento do agregado 
familiar e extensão do cheque a bens alimentares de primeira necessidade;  
Apoio na organização/distribuição dos produtos de limpeza oferecidos às 9 IPSS’s do Concelho pela 
empresa JODEL; 
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, 
Acompanhamento a 14 agregados familiares (CLAIM);  
 
Os técnicos da UTIS dão continuidade aos contactos semanais: 
Os técnicos de serviço social continuam semanalmente a contatar os beneficiários dos cheques sociais da 
carne e do peixe e da farmácia, cerca de 100 beneficiários com o objetivo de identificar possíveis 
necessidades e/ou apoios necessários. 
 
Foram realizados no âmbito da Rede Social: 
Contactos telefónicos: Rede Social: 146; CLAIM: 33 
Emails: Rede Social: 72; CLAIM: 33 
 
Educação – EMIC – Azambuja integra  
EMIC 
-Mindfullness estratégias de meditação e pausa M para Professores/educadores e auxiliares- 134 pessoas 
nas partilhas; 
Apoios psicológicos a 41 famílias e Jovens em situação de risco via telefone e videochamada e junto dos 
diretores de turma e professores dos alunos. 
Realizadas ações de formação online (23). 
Nas linhas de apoio criadas foram recebidas até ao dia 09 de abril 43 chamadas para as linhas de apoio. 
Essencialmente relacionados com questões praticas e informações gerais (11), referentes a apoios sociais 
(7) e para apoio psicológico (25). 
 
Azambuja Integra 
Apoios psicológicos de continuidade 
Realizados 61 contatos telefónicos a jovens/professores/técnicos e famílias, bem como reforçado o contato 
via email 61 contatos com envio de informação adicional e estratégica de apoio às famílias, alunos e 
professores/agrupamentos cerca de 41 contatos. Estão também a ser partilhadas estratégias e rotinas com 
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os Encarregados de Educação dos alunos sinalizados via e mail. 

Terapia da Fala: Foram realizados 18 contatos a pais/alunos e professores, bem como o envio de 
informação adicional e necessária aos contatos realizados  

UTICA:  

Realizados contatos aos alunos e professores via email 199 e 224 via telemóvel. 

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

 Grupo de Cultura Geral 
 Grupo de Métodos Alimentares 
 Grupo de Danças de Salão 
 Grupo de Pintura/Tapeçaria 

Estes grupos têm disponíveis matérias fornecidas pelos professores das respetivas disciplinas, salienta-se 
que os alunos que não têm facebook, recebem a matéria via email. 
 
As alunas de Costura e do Projeto UticAmiga foram contatadas para iniciar a produção de Máscaras 
Cirúrgicas, 8 mostraram disponibilidade. Este é um projeto em articulação com o atelier Madalena Toscani. 
  
 
 
 
 
 
 


