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1. Câmara Municipal reforça apoio escolar com programa RADAR 
A Câmara Municipal de Ílhavo implementou o programa municipal escolar “RADAR - 

Programa de Apoio à Comunidade Educativa” (alunos, famílias, agrupamentos de escolas, 

professores) como resposta às restrições no âmbito do estado de emergência em vigor. 

Face à deslocação dos processos de aprendizagem para fora das salas de aula, foi 

colocado em prática um conjunto de repostas educativas e sociais com o objetivo de minimizar 

alguns constrangimentos sentidos pelos Agrupamentos de Escolas e pelas Famílias. Neste 

âmbito, o programa RADAR assenta a sua ação em três eixos prioritários: apoio alimentar, 

disponibilização de equipamento informático e a criação e facilitação de conteúdos 

pedagógicos em plataformas comunicacionais. 

O mês de março marcou o arranque das iniciativas do RADAR com a distribuição de 

apoio alimentar (cabazes) a crianças de Jardim de Infância e 1.º ciclo que usufruem de escalão 

A da ação social escolar. Neste data, o programa alargou a sua ação aos agregados familiares 

de crianças de escalão B, garantindo, assim, quinzenalmente, a disponibilização de bens 

alimentares essenciais às famílias.  

Tendo presente que a interação aluno-professor mesmo à distância é essencial e que 

existe um significativo número de famílias que não possuem computadores nem ligação à 

internet, o segundo eixo do RADAR disponibilizou, nesta terça-feira, às Escolas do Município, 

250 computadores portáteis e 400 hotspots para acesso à internet por um período de 3 meses, 

distribuídos pelos alunos que foram devidamente sinalizados pelos três Agrupamentos. Esta 

ação da Câmara Municipal permite colmatar algumas desigualdades de oportunidade de 

acesso que o sistema de ensino não presencial pode provocar entre estudantes. 

Para a concretização do terceiro eixo de intervenção, criação de conteúdos pedagógicos, 

a Câmara Municipal associa-se à Rádio Terra Nova para a emissão de um programa diário, de 

segunda a sexta-feira, durante a manhã, onde será disponibilizada diversa informação de apoio 

à aprendizagem e servirá, igualmente, como uma ferramenta adicional e complementar de 

comunicação entre a escola, as famílias e os alunos. 

 Ainda no âmbito deste eixo, serão produzidos vídeos com conteúdos educativos, numa 

fase inicial, para o Pré-escolar, podendo ser alargado a outros níveis de ensino. Estes 

conteúdos farão parte de uma grelha de programação (Ciência em Ação, Mexe-te, 

EmocionARTE, Expresso da Música, e Pim Pam Pum) a divulgar na plataforma do Canal 

Central/AEVA, com o objetivo de complementar as ofertas educativas em curso nas áreas da 

Ciência, Atividade Física, Rítmica e Expressiva, Expressão Plástica e Música. Os vídeos serão 

produzidos por técnicos da Câmara Municipal e docentes dos Agrupamentos de Escolas, 

criando, assim, mais um elo de ligação à escola e às práticas educativas habituais dentro do 

Município, como as AEC e os serviços educativos. 

O Vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Ílhavo, Tiago Lourenço, 

destaca a importância deste programa RADAR que “de uma forma abrangente e aglutinadora, 

integrando em rede diversas atividades, ações e medidas no âmbito da implementação de um 

ensino não presencial decorrente da pandemia de COVID-19, pretende potenciar os recursos 

que temos à nossa disposição como os técnicos da Autarquia, os docentes, a Rádio Terra 

Nova e o Canal Central/AEVA, entre outros, colocando-os acessíveis à comunidade educativa, 

na tentativa de minimizarmos os possíveis impactos negativos que esta conjuntura de 

restrições e isolamento social provoca no processo de aprendizagem”. 

 

 

2. COVID-19: Linha de Apoio “Estamos Aqui” registou 327 contactos, 
no primeiro mês 

Implementada no dia 18 de março como resposta social no âmbito das medidas 

promovidas pela Câmara Municipal de Ílhavo e das restrições determinadas para o estado de 
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emergência, a Linha de Apoio Covid-19 “Estamos Aqui” assinalou, no passado fim de semana, 

o primeiro mês de atividade com um registo de 327 contactos (média de cerca de 15 contactos 

diários), tendo sido prestado apoio e informação a 124 munícipes (37,7% dos contactos) aos 

quais acrescem 150 seniores (46%), também a 35 necessidades de natureza familiar (10,6%) e 

a 18 pessoas de outros municípios, entidades e empresas (5.7%). 

Quanto à tipologia dos contactos efetuados, estes dividem-se por várias áreas e 

finalidades: Apoio a seniores em situação de isolamento (205), Apoio Social (31), Apoio na 

realização de compras (28), Apoio Psicológico (27), Apoio diversificado (15), Encaminhamento 

para estabelecimento de saúde (9), Apoio na Resolução de problemas concretos da vida diária 

(9), Esclarecimentos sobre a Pandemia Covid-19 (3). 

Dos números apurados, ressalta que o trabalho da Linha de Apoio “Estamos Aqui” foi 

principalmente direcionado à comunidade sénior, quer aos idosos que integram os projetos da 

Maior Idade da Câmara Municipal de Ílhavo, quer a outros idosos que contactaram a Linha, 

manifestando necessidades de ajuda face às transformações que a pandemia COVID-19 

produziu nas suas rotinas, nomeadamente num agudizar das situações de isolamento pré-

existentes. Para além dos contactos individualizados, tem havido também uma preocupação 

em produzir conteúdos (através do programa diário “Estamos Aqui”) e outras atividades (como 

os kits de informação e ocupação entregues ao domicílio) que permitem minimizar o isolamento 

social e apoiar na manutenção de rotinas diárias que sejam promotoras do seu bem-estar 

global. 

A Linha “Estamos Aqui” conta com o apoio de 25 voluntários, maioritariamente alunos do 

curso de Psicogerontologia do ISCIA, que contactam os idosos, telefonicamente, uma a duas 

vezes por semana, criando e mantendo laços de proximidade através da estimulação da 

conversa, do lançamento de desafios e propostas de atividades e do alerta para a importância 

dos principais cuidados de saúde na prevenção ao COVID-19. 

No que se refere ao apoio psicológico, os principais pedidos de ajuda têm como motivo o 

aumento das situações de ansiedade e as alterações de humor associadas ao isolamento, 

situação que tende a estar presente na vida de todas as pessoas, mas que afeta, de forma 

especial, todas aquelas que já possuíam quadro prévios de ansiedade ou de depressão. O 

apoio prestado revela-se importante para que as pessoas identifiquem momentos de crise e 

encontrem as forças e competências necessárias para os superar, bem como alertar as 

pessoas para a necessidade de manterem, dentro dos limites das restrições, a sua rede 

pessoal social, através do regular contacto com os seus familiares e amigos. 

Do ponto de vista social, uma parte importante dos pedidos de apoio prendem-se com a 

necessidade de fazer face a dificuldades acrescidas na gestão da vida diária, que decorreram 

de uma alteração das condições económicas das famílias, estando a ser feito um 

encaminhamento das pessoas para o Fundo Municipal de Apoio às Famílias. 

A Linha de Apoio tem, igualmente, dado uma resposta pronta à necessidade das 

pessoas, nomeadamente as mais idosas e em situação de especial vulnerabilidade, na 

realização de compras de bens essenciais e de medicamentos, serviço que conta com uma 

parceria estreita com o CASCI e com o Património dos Pobres. 

Importa destacar que muitos dos pedidos de apoio solicitados implicarão, num futuro 

próximo, uma resposta a longo prazo, que será disponibilizada pelo Gabinete de Apoio à 

Família do Município de Ílhavo. 


