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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 

mês de maio de 2020: 

Em parceria com a Juventude, a Bolsa de Voluntários é constituída por 23 voluntários, de faixas etárias 

diferenciadas e oriundos das várias freguesias do concelho. Os voluntários são encaminhados para as Juntas de 

Freguesia. Dois que estão a colaborar na JF Aveiras de Cima. E cinco referenciados à JF de Azambuja para 

entrega de compras e desinfeção de carrinhos e cestos de compras em dois espaços comerciais em Azambuja. 

Transversal a todas as áreas da UTIS: Preparação das comemorações do Dia Mundial da Criança. 

 

Educação 

Preparação e organização da logística necessária à reabertura da Creche Municipal em Manique do Intendente. 

Realização de 220 contatos aos pais e encarregados de educação, trabalho de preparação para a abertura do 

pré-escolar. 

Organização de todos os procedimentos e formulários necessários à realização das primeiras e renovações de 

matrículas, nomeadamente criação de formulários online, que permitirão aos pais e encarregados de educação 

facilidade no acesso e entrega da documentação necessária. 

Foram fornecidas no mês de maio (escalões A e B, desde pré-escolar ao secundário): 

Agrupamento Vale Aveiras - 571 refeições 

Agrupamento Alto Azambuja - 391 refeições 

Agrupamento Azambuja – 1195 refeições 

                          Total 2157 refeições 
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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 verificação para integração de novos agregados no programa, bem como 

organização da entrega dos bens no domicílio dos agregados que não dispõem 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 permitirão a melhoria da qualidade de vida das famílias, foram abrangidas onze novas famílias, 

correspondendo a 36 pessoas. Os apoios solicitados e prestados foram: 

Cheque social – 3 

PO APMC – 4 

Cabaz alimentar – 6 

Cantina Social - 2 

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

de avaliação social. Seis novos agregados, correspondendo a 24 pessoas abrangidas pela medida.  

Realização de Visitas Domiciliárias aos agregados sinalizados ao serviço de Ação Social (8 VD) 

 

Os técnicos da UTIS dão continuidade aos contactos semanais: 

Os técnicos de serviço social semanalmente contatam os beneficiários dos cheques sociais de bens alimentares 

e de farmácia, com o objetivo de identificar possíveis necessidades e/ou apoios necessários. Foram abrangidos 

no mês de maio: Cheque social (bens alimentares) – 69 agregados familiares, correspondendo a 226 pessoas e 

Cheque farmácia (individual) – 74 pessoas. 

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. 

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). 

Acompanhamento a 25 agregados familiares (CLAIM) 

Foram realizados no âmbito da Rede Social: 

Contactos telefónicos: Rede Social: 90 CLAIM: 40 

Emails: Rede Social: 65; CLAIM: 37 

                                            

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 
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(videochamada, WhatsApp, 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. 

Foram realizados diversos contactos com professores (telefone e email) de esclarecimento de questões no 

âmbito das ações de formação. Divulgou-se diversos conteúdos via e-mail de apoio ao E@D por uma lista 

contactos de 126 professore. Antes de cada sessão das ações de formações era enviado um e-mail com os links 

de acesso à sessão (56 contactos). Efetuou-se ainda contactos com parceiros relativos às ações de formação e 

equipamento da sala do futuro. 

 

Azambuja Integra 

Apoios psicológicos de continuidade 

Realizados 173 contatos telefónicos a jovens/professores/técnicos e famílias, bem como reforçado o contato 

via email 130 contatos com envio de informação adicional e estratégica de apoio às famílias, alunos e 

professores/agrupamentos cerca de 42 contatos. Estão também a ser partilhadas estratégias e rotinas com os 

Encarregados de Educação dos alunos sinalizados via e mail. Foram ainda realizadas 8 VD aos agregados 

apoiados/acompanhados. 

Terapia da Fala: Foram realizados 195 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. 

 

As linhas telefónicas de apoio receberam durante o mês de maio 206 chamadas. Essencialmente relacionados 

com questões práticas e informações gerais (157), referentes a apoios sociais (31) e para apoio psicológico (18). 

Ao nível das informações gerais, foram solicitados esclarecimentos sobre: Emprego e serviços de apoio CMA, 

Covid nas empresas, Refeições, serviços da Creche Municipal, arranque do pré-escolar. 

 

UTICA:  

Realizados contatos aos alunos e professores via email 410 e 150 via telemóvel.  

Foram disponibilizadas matérias, de várias disciplinas, nos Grupos do Facebook, nomeadamente: 

Tic1 / Tic2 
Como pesquisar na Internet/Download 

Como criar um email 

Teatro 
Expressão Vocal 

Gravar vídeo de uma história para mais tarde juntarmos todos os vídeos 
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Bem-estar 

“O que podemos fazer para ajudar durante a pandemia” 

“5 frases para como iniciar novas fases com esperança” 

“7 frases para aumentar a autoestima” 

Outros grupos (Cultura Geral, 

Danças de Salão, Chi Kung, 

Tapeçaria/Pintura, Métodos 

alimentares) 

São os professores das respetivas disciplinas que disponibilizam as 

matérias aos alunos. 

 

Foram disponibilizados nas redes sociais da UTICA flyer’s, referentes a dias comemorativos: Dia do Trabalhador, 

Dia da Mãe, Dia Mundial da Língua Portuguesa, Dia Internacional da Família, Quinta-feira da Espiga – Ascensão. 

 

Colaboração das alunas para o Projeto da Madalena Toscany, na elaboração de máscaras cirúrgicas 

(costuraram as máscaras com o objetivo de serem doadas). 

Preparação do trabalho a realizar para a confeção de máscaras de tecido, a serem costuradas pelas alunas que 

fazem parte do Projeto UticAmiga, a serem doadas. 

 

 

 


