RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2006
Criar Oportunidades para a Juventude, Desenvolver e Aprofundar
a Solidariedade e a Segurança de Todos

CRIAR OPORTUNIDADES PARA A JUVENTUDE, DESENVOLVER E
APROFUNDAR A SOLIDARIEDADE E A SEGURANÇA DE TODOS
Direcção Municipal de Desenvolvimento Social
Departamento de Educação e Juventude
Divisão de Educação


Bolsas de Estudo:
- Foram atribuídas bolsas de estudo nos termos do Regulamento Municipal para
Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior.



Programa de Generalização do Ensino do Inglês aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico:
- Foi assegurado o acompanhamento da implementação deste programa nos
Agrupamentos de Escolas Monte de Caparica, Miradouro de Alfazina e Trafaria.



Actividades de Enriquecimento Curricular:
- Foi assegurado o processo de implementação das Actividades de Enriquecimento
Curricular:
• Levantamento dos espaços existentes;
• Realização de reuniões de trabalho com entidades potenciais promotoras:
o Agrupamentos de Escolas;
o Associações de Pais;
o Instituições de Solidariedade Social;
o Estruturas Representativas do Movimento Associativo de Pais.



Projecto Intercâmbio Escolar Almada – Kuanza Sul (Angola):
- Dinamização da exposição “Almada/Kuanza Sul – O Abraço solidário” (Centro de
Lazer de S. João da Caparica);
- Colaboração das escolas portuguesas aderentes ao projecto:
• Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância da Costa da Caparica;
• Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância do Laranjeiro, nº 2;
• Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância do Monte de Caparica, nº 1;
• Escola Básica do 1º Ciclo da Cova da Piedade, nº 1.



Almada Solidária:
- Recepção e análise dos requerimentos referentes ao transporte adaptado;
- Manutenção do protocolo com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental – Centro de Formação da Quinta dos Inglesinhos para a promoção
deste Serviço;
- Foi assegurada a frequência escolar a 35 crianças e jovens, abrangendo 16
estabelecimentos escolares e uma Instituição Particular de Solidariedade Social.
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Divisão de Juventude

-

-


-
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Formação nas Casas da Juventude:
Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro:
• Iniciação à Serigrafia;
• Iniciação à Banda Desenhada;
• Iniciação à Fotografia a Preto e Branco (Janeiro – Março);
• Guitarra Eléctrica (Fevereiro);
• Ateliers de Reciclagem (Março);
• Danças da África Ocidental (Maio a Julho);
• Worhshop de Percussão - ritmos tradicionais Afro-Mandinga (Maio a Julho);
• Sessões da formação Land Art (Novembro e Dezembro);
• Formação de Fotografia Inicial a Preto e Branco – programa 2006 (Novembro e
Dezembro);
• Ensaios da Formação de Dança Hip Hop (Novembro – Dezembro);
• Percussão - ritmos tradicionais Afro-Mandinga (Novembro e Dezembro);
• “Produção de Artes e Espectáculos”, Projecto Integrado de Formação/POLIS da
Costa da Caparica (Novembro e Dezembro);
Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro:
• Continuidade das formações de Baixo, Bateria e Fotografia (Janeiro – Fevereiro);
• Workshop de Dança Afro-Contemporânea;
• Atelier Artístico – Marionetas de Fio (Março);
• Atelier de Raku – Técnica de Cerâmica (Abril a Junho);
• Capoeira pelo Grupo de Capoeira de Cacilhas (Outubro – Dezembro);
• “Dança Latina”;
• “Ultrapassar bloqueios e inibições pela expressão dramática”, pela Associação
Ninho de Víboras (Outubro);
• Percussão e Bateria;
• Iniciação à Fotografia a Preto e Branco – Plano de Formação 2006 (Novembro –
Dezembro).
Actividade das Casas Municipais de Juventude:
Ensaios:
• Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro:
o Ângela Ribeiro e Isabel Martins – ensaio da peça “Hansel e Gretel” Marionetas (Janeiro a Dezembro);
o Teatro de Areia – ensaio da peça “A Menina dos Meus Olhos”, que integrou o
Programa da Mostra de Teatro (Janeiro a Dezembro);
o Ninho de Víboras - ensaio de peça integrada no programa da Mostra de Teatro
(Janeiro a Fevereiro);
o Roncos do Diabo – antiga formação dos Gaitofolia (Janeiro a Dezembro);
o Bácoto: Orquestra de Percussão (Janeiro a Outubro);
o Grupo de Capoeira de Cacilhas (Janeiro a Julho);
o Teatro Sentido, ensaios para apresentação de espectáculo na Quinzena da
Juventude (Fevereiro a Março);
o Associação Gestos – ensaios para apresentação de espectáculos na Quinzena
da Juventude (Fevereiro a Dezembro);
o Marionetas: construção de cenários e marionetas do espectáculo “Alice no País
das Maravilhas”, por duas jovens do Concelho (Maio a Dezembro);

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2006
Criar Oportunidades para a Juventude, Desenvolver e Aprofundar
a Solidariedade e a Segurança de Todos

Animus: Grupo de Artes Circenses e Novo Circo (Maio a Julho);
Viagens de Tambor - preparação espectáculo relativo ao CD, editado com
apoio da Autarquia (Maio a Dezembro);
o Ana Gouveia, ensaio de novo espectáculo de Dança (Maio a Dezembro);
o Kikwini: Grupo de Artes Circenses e Novo Circo (Setembro – Outubro);
• Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro:
o Cedência de espaço para o projecto “Horas d’Arte”, da Escola Secundária
Moinho de Maré (Dezembro 2005, Janeiro a Julho);
o Utilização do Laboratório de Fotografia por membros do Núcleo de Fotografia,
para a finalização dos trabalhos da formação (Janeiro a Abril);
o Utilização da Oficina de Serigrafia pelos alunos da formação;
o Ensaios Anti-Gravity - Breakdance (Janeiro a Fevereiro, Junho a Outubro);
o Ensaios do Grupo de Teatro O Grito (Janeiro a Outubro);
o Ensaios do Grupo de Teatro “Projecto Ficções” (Janeiro a Fevereiro);
o Ensaios do Grupo G.A.S. África - Danças Africanas (Janeiro a Dezembro);
o Ensaios do Grupo Trio de Percussão (Janeiro a Fevereiro);
o Filmagens para curta-metragem amadora (Janeiro);
o Cedência de espaço para sessão fotográfica da banda Wintermoom
(Fevereiro);
o Continuação da utilização das salas de ensaio de bandas Disclosure e Domador
(Janeiro – Abril);
o Ensaios do Grupo de Dança Gestos (Março, Junho e Julho);
o Casting Divine Style - Moda (Março e Junho);
o Novo circo do Grupo Mirakulaicos – Artes Circenses (Junho e Julho e
Novembro e Dezembro);
o Grupo Fulingela - Danças Africanas (Maio a Julho);
o Grupo de Dança da ASDL (Maio, Junho e Julho);
o Grupo de Dança Ciganas Latinas (Julho);
o Ensaio individual de Alexandra Rei (Maio);
o Ensaio individual de Natacha Araújo (Junho);
o Explosion - Hip Hop (Setembro a Dezembro);
o Paula Ceita – desfile de moda africana (Setembro a Outubro);
o Pulchra Puella – Dança (Setembro a Dezembro);
o Lina Fashion – desfile de moda (Setembro a Dezembro);
o Mundo do Espectáculo/Teatro e Teatro (Setembro a Dezembro);
o Tropas do Kuduro – Kuduro (Setembro a Outubro);
o Gravação de CD dos Last Hope (Setembro a Dezembro);
Outras respostas:
•
Cedência de espaço para o projecto formativo (teatro) da CERCISA (18 de Janeiro);
•
Cedência de espaço para o projecto formativo Aventur.Ar.Te (Janeiro a Fevereiro);
•
Sessão Comemorativa do 25 de Abril da Assembleia de Freguesia do Laranjeiro (22 de
Abril);
•
Encontros Didácticos de Educação (22 e 25 de Maio);
•
Apresentação de espectáculo de teatro de final de ano da Escola Básica dos 2º e 3º
Ciclos de Corroios (23 de Junho).
o
o

-


-

Incentivos à criação artística dos jovens:
Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro:
• Espectáculo “Vinte anos, e então...” (Grupo de Teatro de Areia, 17 de Fevereiro);
• Espectáculo “Saia Daqui” (Grupo de Teatro Murmuriu, 25 de Fevereiro);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percussão Afro-Mandinga (espectáculo de apresentação de final de curso, 10
Fevereiro);
Espectáculo “Teus desejos em fragmentos” (de Ramon Griffero, Grupo de Teatro
O Grito, 7 e 8 de Abril);
Espectáculo ”Einstein” (Grupo de Teatro Extremo, espectáculo integrado na
iniciativa Maio Cultural promovida pela Junta de Freguesia de Cacilhas, 6 de
Maio);
Espectáculo “Pedaços de Gente” (Grupo de Teatro do Sentido, 19 e 20 Maio);
Espectáculo “Vento Leste” (Planeta Maravilha, 9, 10 e 11 de Junho);
Espectáculo “Tobias e as lendas” (Teatro de Marionetas, 15 e 19 de Julho);
Espectáculo ”Galera do forró” (7 de Outubro);
1º Encontro de Poetas Almadenses (Organização Scala, 28 de Outubro);
Espectáculo “Homem Legenda” (Produção Barba Azul, espectáculo inserido na
programação da Artemrede, 18 de Novembro);
Exposição de Pintura e Escultura de David Castanheira (2 a 16 de Novembro).



Programa “Sextas à noite”:
- Grupo de música “CIVIC” (12 de Maio);
- Grupo de música “Dazkarieh” (26 de Maio);
- Grupo de música “Painstruck” (23 de Junho);
- Grupo de música “Reactor” (21 de Julho).



Concertos:
- Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro:
• Hunting Cross e Oblivion Circle (29 de Abril);
• ADOM e Resignation (13 de Maio);
• La Dupla e SP& Wilson (27 de Maio);
• Namek, Bleeding Display, Moléstia (9 de Junho);
• Headwire e Decreto 77 (7 de Julho);
• Sandrayme e Kamikazis (8 de Julho);
• DGB e Fusão do Sul (15 de Julho);
• Assemblent e Wintermoon (14 de Outubro);
• Dead Poets e banda convidada (13 de Outubro);
• Shadowsphere (10 de Novembro);
• Viagens do Tambor (24 de Novembro);
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Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro:
• Espectáculo “Teus Desejos em Fragmentos” pelo Grupo de Teatro O Grito (26 de
Fevereiro, integrado na 10.ª Mostra de Teatro);
• Concerto de Música Moderna promovido pelos Pastilhas (8 de Setembro);
• Desfile de Moda Africana por Paula Ceita (16 de Setembro);
• Exposição de Pintura e Desenho por Sérgio Correia e Bruno Grosso (de 16 de
Setembro a 14 de Outubro);
• Teatro de Marionetas “Hansel e Gretel”, no âmbito da Recepção à Comunidade
Educativa (3, 4 e 6 de Outubro);
• Teatro “Diários de Esperancinha”, pela Companhia de Teatro de Almada,
promovido pela Junta de Freguesia do Laranjeiro destinado aos idosos da
freguesia (13 de Outubro);
• Exposição de Fotografia “Festa Amarela 2006” (8 a 30 de Novembro);
• Festa de Natal promovida pelo Grupo de Jovens do Centro Comunitário Ruy Luís
Gomes (20 de Dezembro);
• Exposição de Fotografia e Pintura de Gina Martins e Mara Costa (5 a 16 de
Dezembro);
• III Bienal ImaginArte Almada 2006 – O Diálogo da Fotografia com Outras
Formas de Arte (8 a 30 de Novembro):
o Exposição “De Pé” (fotografia), de Paulo Nunes;
o Exposição “A Sinopse dos Arsenalistas” (fotografia industrial), de João Soeiro;
o Exposição “O Humos e a Imagem” (Cartoon), de Carlos Laranjeira;
• Apresentação da peça de teatro “Se os Tubarões Fossem Homens”, pelo Teatro
Fórum de Moura (7 de Dezembro);
• Musical Infantil de Natal do Atrium 7 (15 de Dezembro);
• Wintermoom + Tearful (28 de Janeiro);
• Lírio Cão + Skaliban (4 de Fevereiro);
• Nações Diversas + Factos Reais (11 de Março);
• Citizen Kane e banda convidada (28 de Abril);
• Festival Hardcore Fest III (5 e 6 de Maio);
• Concerto de Hip Hop: Casa Branka (19 de Maio);
• Concerto de Hip Hop FNG e banda convidada (20 de Maio);
• Concerto de Hip Hop: 3PLA ALIANÇA + DA GUN (3 de Junho);
• Concerto de Punk: Gatos Pingados + banda convidada (17 de Junho);
• Concerto Numen e banda convidada (29 de Julho);
• Last Hope (23 de Setembro);
• Lanig MS+ Kromo di Gueto & Sybeks (7 de Outubro);
• Last Hope (9 de Dezembro);
• HoneyRiders (16 de Dezembro).


-

Associativismo juvenil:
Foi assegurada a realização das reuniões do Fórum Municipal da Juventude.
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-

Quinzena da Juventude:
Foi reforçada a participação das Associações de Juventude, tendo sido apoiados 46
dos 51 projectos apresentados:
Festa Amarela (22 de Julho):
•
Realização de um programa de animação que englobou um conjunto de actividades e
iniciativas propostas por diversas associações, entidades e por um conjunto alargado
de jovens:
o
Desportos de Acção e Aventura;
o
Jogos Tradicionais;
o
Mostra de Gastronomia;
o
Desfile de Moda Africana e Europeia;
o
Animação Circense;
o
Danças e Cantares Tradicionais.
o
Realização da 3.ª edição do Concurso de Música Moderna de Almada, envolvendo
a participação de 12 bandas, tendo saído vencedora a Banda Tragic Comic (27, 28 e
29 de Outubro).

Departamento de Cultura

Divisão de História Local e Arquivo Histórico

Serviço Educativo:
- Foi assegurada a promoção de visitas guiadas com palestras a estudantes e
professores;
- Foi assegurado o apoio logístico ao curso de ”História de Almada” da Universidade
Sénior de Almada (USALMA);
- Foi assegurado o apoio ao projecto ”Conhecer, Organizar e Salvaguardar o Património
Documental”, no âmbito do programa “Ocupação dos Tempos Livres a Jovens”.



Divisão de Bibliotecas
Espaços de Democratização, Acesso e Competências:





Utilizadores

Feijó

Almada

Charneca de
Caparica

TOTAL

10.050

12.495

7.221

29.766

Postos Internet:
- N.º total de utilizadores dos Postos 30.417.
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Departamento de Acção Desportiva
Divisão de Desporto







Programas de desporto adaptado:
- Programa Alma Sénior:
• Aulas de natação
• Aulas de ginástica
• Aulas de Gerontomotricidade
• Passeios ambientais (4)
• Intercâmbio com a Câmara Municipal de Sines
• Festa Final
Total
- Programa Special Ludus:
• Acções de formação de Xadrez (6)
• Encontros de Xadrez (5)
• Encontro de basquetebol (2)
• Encontro de basquetebol e ginástica
• Encontros de andebol (3)
• Encontro de Beisebol
• Torneio de Atletismo
• Torneio de futebol
• Torneio de Natação
• Dia na Praia
• Pedy Paper
Total
Planos de Desenvolvimento de Modalidades – Escolinhas:
- Torneio Municipal de Futebol - Escolinhas
- Encontro de escolinhas de Futebol
- Torneio de Basquetebol “II Memorial Vítor Mamede”
- Troféu de Atletismo de Pista
- Convívios de Andebol (6)
- Torneio de Ginástica – Play Gym
- Convívios de Ginástica – Animação de espaços públicos
- Cursos de Iniciação ao Xadrez
- Torneio FIDE, de Xadrez “Cidade de Almada”
- Acção de Formação para Dirigentes Desportivos
- Acção de Formação para Técnicos Desportivos
- Torneio de Famílias de Xadrez “Cidade de Almada”
- Curso de Treinador de Futebol de 2º Nível
Total
Actividades Desportivas para 2º, 3º Ciclos e Secundário:
- Corta Mato Escolar Concelhio 2006
- Convívio Aventura
- Jogos de Praia
- Interescolar de xadrez
- Simultâneas, Torneios, Xadrez Gigante
Total

579 participantes;
282 participantes;
50 participantes;
255 participantes;
98 participantes;
320 participantes;
1.584 participantes;
50 participantes;
75 participantes;
90 participantes;
10 participantes;
78 participantes;
30 participantes;
66 participantes;
40 participantes;
50 participantes;
80 participantes;
40 participantes;
609 participantes.
541 participantes;
30 participantes;
398 participantes;
70 participantes;
502 participantes;
37 participantes;
110 participantes;
850 participantes;
20 participantes;
30 participantes;
16 participantes;
100 participantes;
28 participantes;
2732 participantes.
1.000 participantes;
200 participantes;
250 participantes;
80 participantes;
250 participantes;
1.730 participantes.
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Programa de Expressão Físico Motora para o 1º Ciclo – GIGAJOGA:
- 1º Bloco (1º Ano) Ginástica e Judo
- 2º Bloco (2ºAno) Ginástica e Basquetebol
- 3º Bloco (3º e 4º Ano) Atletismo, Ciclismo, Rugby, Futebol
- Festa Final
Total
Troféu de Atletismo Provas de Estrada e Corta – Mato:
- Prova das Freguesias da Sobreda/Charneca
- Prova das Freguesias da Cova Da Piedade/Cacilhas
- Prova das Freguesias da Costa da Caparica/Trafaria
- Prova das Freguesias de Almada/Pragal
- Prova da Freguesia da Caparica
- Prova da Freguesia do Laranjeiro
Total

1.300 participantes;
1.600 participantes;
2.400 participantes;
2.240 participantes;
7.580
participantes.
176 participantes;
158 participantes;
170 participantes;
199 participantes;
126 participantes;
124 participantes;
953 participantes.



Gala Gímnica:
- Espectáculo/Participantes – 343 Atletas.



Festa Jovem
- Espectáculo / Participantes - 895 Atletas.



Foi assegurado o apoio ao Movimento Associativo Desportivo nas seguintes áreas:
- Beneficiação qualificação das instalações sociais e desportivas;
- Construção de novas instalações e equipamentos;
- Aquisição e apetrechamento de material desportivo;
- Aquisição de viaturas;
- Formação para dirigentes e técnicos desportivos.
Divisão de Acção Sócio-Cultural
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Projecto Aventur.Ar.Te:
- Destinado a jovens portadores de deficiência com autonomias, visando a promoção e
educação para o lazer, envolvendo uma média de 25 jovens da CERCISA e APPACDM
da área da Formação Profissional;
- Sessões semanais e actividades mensais realizadas com os jovens participantes no
projecto:
• Janeiro: Visita ao Solar dos Zagallos;
• Fevereiro: Participação na Semana da Juventude;
• Março: Teatro de Marionetas;
• Abril: Jogo de Basquetebol;
• Maio a Outubro: sessões semanais;
• Novembro: saída ao cinema;
• Dezembro: visita ao Planetário;
- Realização da iniciativa “Fim-de-Semana Diferente”:
• Participação de 49 jovens com deficiência num programa específico e intenso de
actividades (Pousada de Juventude da Foz do Cávado).
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Concurso de Arte e Criatividade:
- Foi assegurada a realização da exposição de Arte e Criatividade (Oficina de Cultura, 23
a 26 de Novembro).



Projectos “Euromentor”, “Me, Myself, I” e “Conta Comigo”:
- Projectos financiados pelo Programa Leonardo da Vinci, dirigem-se a jovens
deficientes com mais de 16 anos em situação de formação profissional em transição
para a vida activa apoiados por jovens mentores no seu processo de autonomização e
inserção laboral;
- Parceria com a Faculdade de Motricidade Humana, APPACDM e CERCISA na
implementação dos projectos, envolvendo oito mentores que acompanham outros
tantos jovens em situação de formação profissional durante a semana em sessões de
mentoria;
- Participação na Conferência Internacional “Conta Comigo” com um workshop sobre a
implementação da mentoria em contextos comunitários com crianças e jovens
deficientes e em situação de risco ou de exclusão social (Maiorca, Espanha, Março);
- Projecto “Conta Comigo”:
• Apoio a jovens entre os 12 e os 16 anos de idade – 14 crianças/jovens apoiadas por
mentores da Escola dos 2º e 3º Ciclos da Trafaria, Centro Paroquial Cristo Rei e
Lar de Jovens da Santa Casa da Misericórdia de Almada.



Toxicodependência:
- Foi assegurada a dinamização do Grupo Concelhio de Intervenção na Área da
Toxicodependência:
• Foi assegurada a divulgação junto das instituições do Concelho do Programa de
Intervenção Focalizada, que visa o desenvolvimento de projectos junto de
segmentos da população que apresentem factores de risco ligados ao uso/abuso
de substâncias psicoactivas;
• Prosseguiu o apoio a famílias para tratamento;
• Foi assegurada a participação na organização do 1º Encontro Inter Parcerias do
Concelho de Almada, promovido pelo Conselho Local de Acção Social de Almada.



CLASA - Conselho Local de Acção Social de Almada:
- Plano de Desenvolvimento Social:
• Definição do Plano dos Sub-projectos;
• Promoção do Workshop “Empregabilidade” no âmbito da definição do Subprojecto nessa área;
• Dinamização das Entidades e Instituições para a definição e constituição dos
Grupos Operacionais no âmbito de cada Projecto Estruturante;
• Realização de reuniões com os Grupos Operacionais dos Sub-projectos nas áreas
Famílias, Juventude e Carta Educativa;
• Visita pelo Grupo Operacional do Sub-projecto “Famílias” a experiências de
intervenção em Viana do Castelo e Évora;
• Realização do 1º Encontro de Trabalho Aberto no âmbito do Plano de Acção
Estratégico Sectorial – Plano de Desenvolvimento Social, envolvendo as
Estruturas Concelhias – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Grupo
Concelhio de Idosos, Grupo Concelhio para a Deficiência e Grupo Concelhio para
a Toxicodependência;
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-

-

-

Emissão de Pareceres:
• Núcleo Executivo relativo a cinco candidaturas ao programa “Escolhas” de
instituições do Concelho;
• Relativos a candidaturas ao programa de alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais;
Informação e Comunicação:
• Preparação do site do Conselho Local de Acção Social de Almada e Estruturas
Concelhias;
• Divulgação do programa “Escolhas”;
Participação em Encontros:
• Encontro de apresentação do Plano Nacional de Acção para a Inclusão
2006/2008;
• Reunião Inter-CLAS, promovida pelo Instituto da Segurança Social, relativa às
novas orientações para o Plano Nacional Acção para a Inclusão 2006-2008 e as
suas implicações para o trabalho em rede;
• Workshop “Os Fundos Estruturais 2007-2013”, promovido pela Rede Europeia
Anti-Pobreza;
• 3º Encontro Nacional da Rede Social (Santarém, apresentação pública do novo
normativo da Rede Social);
• 1º Encontro Inter-Parcerias envolvendo:
o Comissão de Protecção de Crianças e Jovens;
o Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção;
o Grupo Concelhio de Idosos;
o Grupo Concelhio para a Deficiência;
o Grupo Concelhio para a Toxicodependência;
o 55 participantes em representação de 44 entidades.



Grupo Concelhio para a Deficiência:
- Dinamização do Grupo Concelhio: promoção de reuniões bimensais para a
implementação e acompanhamento do Plano de Acção;
- Dinamização e acompanhamento à formação sobre o modelo de trabalho “Snoezelen”
para populações deficientes: dois dias de formação com a presença de dois
especialistas do País de Gales e com uma participação de 30 técnicos de instituições
locais;
- “Almada Solidária, Almada para Todos”: actividades de animação com os grupos de
teatro e dança das Instituições locais (Novembro);
- Realização da Exposição/Mostra sobre emprego e formação profissional, em
articulação com as Instituições Locais e o Centro de Emprego de Almada;
- Realização do Seminário “Formar e Habilitar; Incluir para Valorizar”, destinado a
pessoas com deficiência, empresários, técnicos e outros (7 de Fevereiro).



Intervenção Precoce:
- Participação nas reuniões de parceria do PIPA (Projecto de Intervenção Precoce do
Concelho de Almada);
- Colaboração na execução do Plano de Acção do PIPA para 2007;
- Integração da parceria existente: análise e discussão dos problemas existentes, do
regulamento interno e do trabalho efectuado.



Grupo Concelhio de Idosos:
- Avaliação do trabalho desenvolvido pelos subgrupos;
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Realização de reunião plenária para apresentação da avaliação e discussão das
perspectivas de trabalho para 2007;
- Participação em reunião de parceiros promovida pela Santa Casa da Misericórdia de
Almada para avaliação anual do funcionamento do Centro de Recursos de Ajudas
Técnicas, do projecto “Saber Cuidar para Prevenir” (formação sobre ajudas técnicas) e
do Serviço de Apoio Domiciliário Nocturno;
- Participação na organização do 1º Encontro Inter Parcerias do Concelho de Almada,
promovido pelo Conselho Local de Acção Social de Almada;
- Realização de exposição de divulgação do trabalho do Grupo Concelhio;
- Edição do Guia Sénior;
- Participação em reunião promovida pelo Conselho Local de Acção Social de Almada
com o Madan Parque, com vista à definição de projectos inovadores a experimentar
com instituições de apoio a idosos e deficientes;
- Articulação com o Centro de Formação Profissional da Cruz de Pau para a realização
de acções de formação para pessoal das Instituições Particulares de Solidariedade
Social;
- Iniciativas no âmbito do Mês do Idoso:
• Concerto da Banda da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (1 de
Outubro, Auditório Fernando Lopes-Graça);
• Baile (2 de Outubro, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense);
• Encontro de Coros (11 de Outubro, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense);
• Lançamento do Guia Sénior (16 de Outubro, Fórum Municipal Romeu Correia):
o Inauguração da exposição comemorativa dos 25 anos do Grupo Concelhio de
Idosos;
o Jantar oferecido pela Câmara Municipal;
• Tarde de Fados (18 de Outubro, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense);
• Canções de Fernando Lopes-Graça (19 de Outubro, Auditório Fernando LopesGraça);
• Espectáculo comemorativo do Mês do Idoso:
o Fados por Anita Guerreiro;
o Revista à Portuguesa “Ó Zé, bate o pé” (23 e 24 de Outubro, Teatro Municipal
de Almada).
Programa Alma Sénior:
- Realização da Festa Final do ano (1 de Julho, Salão de Festas da Incrível Almadense):
• Coro do Grupo Cultural Sol Poente da Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos do Laranjeiro Feijó;
• Dois grupos de Danças Tradicionais do Programa Alma Sénior;
• Rancho Folclórico de Corroios;
• Baile.
-





Rendimento Social de Inserção:
- Foi assegurada a participação no Núcleo Local de Inserção.



Saúde:
- Participação no Encontro sobre Tuberculose, promovido pelo Centro de Saúde de
Almada.



Imigração:
- Foi promovida a adesão à Plataforma sobre políticas de Acolhimento e Integração de
Imigrantes;
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•

Foi assegurada a participação no grupo operacional do Sub-projecto Imigrantes
“Culturas Vivas” do Plano de Desenvolvimento Social no âmbito do Conselho
Local de Acção Social de Almada.



Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Almada (CPCJ):
- Análise, diagnóstico, acompanhamento e avaliação das medidas de Promoção e
Protecção aplicadas aos menores em situação de perigo;
- Acompanhamento de processos;
- Audição de menores, dos progenitores e dos técnicos e entidades locais com
competência em matéria de infância e de juventude;
- Visitas domiciliárias;
- Audiências em Tribunal;
- Atendimento semanal de casos sinalizados;
- Preparação, participação e dinamização de reunião da Comissão Alargada para
avaliação do Plano de Acção de 2006 e planeamento das actividades para 2007;
- Elaboração de documentos de sensibilização e informação sobre os perigos e os riscos:
• Posters para as Escolas, Associações e Instituições Particulares de Solidariedade
Social;
• Identificação de conceitos e tipificação das situações de risco/perigo;
• Prevenir os riscos/perigos e promover Boas Práticas;
- Promoção de sessões de informação no âmbito da prevenção:
• Conferência sobre os Direitos da Criança (120 participantes);
• Workshop sobre Mentoria para situações de risco (15 Escolas/Instituições).



Apoio às Instituições de Solidariedade Social:
- Desenvolvimento do programa “Escolhas 2ª Geração” - “Geração Cool” (Caparica) e
“Maré Viva” (Costa da Caparica):
• Projectos de intervenção comunitária que visam o acompanhamento de crianças,
jovens e famílias nas vertentes social, psicológica, educativa/formativa, emprego e
animação, promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Almada (PIA 2) e Centro
Paroquial Nª Srª. da Conceição da Costa da Caparica (Ludoteca);
- Elaboração de Protocolos de Cooperação e apoio financeiro para a construção de
Creches, ao abrigo do programa PARES - Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais:
• Creche Popular do Monte, AIPICA – Associação das Iniciativas Populares para a
Infância do Concelho de Almada;
• Santa Casa da Misericórdia de Almada;
- Acompanhamento e dinamização dos processos de construção referentes aos
equipamentos:
• Centro Comunitário dos Três Vales, Plano Integrado de Almada;
• Centro Comunitário de Santo António, Laranjeiro;
• Residência de Idosos de Vale Figueira e Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de
Violência, equipamentos cujo funcionamento arrancou em 2006;
• Centro de Apoio às Famílias e Equipamento de Infância do Centro Social
Paroquial Padre Ricardo Gameiro, ao nível do Estudo Prévio.



Plano Estratégico de Almada Poente:
- Colaboração na fase de diagnóstico do Plano Estratégico de Almada Poente,
nomeadamente no apoio à identificação das entidades que operam na área de
intervenção daquele plano e no levantamento de recursos sociais.
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Direcção de Projecto de Parcerias para o Desenvolvimento Local


Foi assegurado o funcionamento regular do Centro de Lazer de S. João da Caparica.



No âmbito da Nova Almada Velha - Agência de Desenvolvimento Local:
Núcleo Empresarial de Almada Velha:
•
Divulgação do equipamento, avaliação de candidaturas de projectos de
constituição de empresas para instalação no Ninho de Empresas e gestão do
equipamento.



No âmbito da ArribaTejo - Agência de Desenvolvimento Local:
Dinamização de actividades direccionadas para a comunidade educativa e juvenil:
•
Realização do evento “Mente Aberta” direccionada para a sensibilização para a
prática desportiva;
•
Planeamento e dinamização do programa “Férias Jovens”;
•
Gestão do Centro de Lazer de S. João da Caparica;
Projecto Integrado de Formação – POLIS da Costa da Caparica (Candidatura à
Medida 2.4. do PORLVT):
•
Preparação e formalização da Candidatura junto da Comissão de Coordenação do
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo;
•
Preparação de imagem corporativa do projecto;
•
Preparação de elementos de divulgação do projecto – folheto generalista e cartaz;
•
Divulgação das acções de “Higiene e Segurança Alimentar”, “Gestão e Produção de
Espectáculos”, “Cozinha” e “Património, Ambiente e Turismo”;
•
Elaboração de Regulamento Interno de Formação;
•
Elaboração de Contratos de Formação a celebrar com formandos;
•
Gestão de inscrições e acompanhamento do processo de selecção dos formandos;
•
Acolhimento aos formandos de “Higiene e Segurança Alimentar”, “Produção de
Artes e Espectáculos”, “Património, Ambiente e Turismo” e “Cozinha” e
acompanhamento das acções.

Direcção Municipal de Administração Geral
Departamento de Administração e Finanças
Divisão de Património



Foi assegurada a tramitação processual de cedências de direitos sobre terrenos
municipais:
- Fábrica da Igreja da Sobreda;
- AIPICA.

Direcção Municipal de Obras e Valorização Urbana
Programa Especial de Realojamento


200 Fogos – Chegadinho:
- Foram promovidas as acções de preparação do Realojamento.
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188 Fogos - ex-Plano Integrado de Almada
- Foi promovida a articulação das acções no acerto das infra-estruturas do
empreendimento;
- Foram promovidas as acções de preparação do realojamento.



620 Fogos - Costa da Caparica:
- Foi assegurado o acompanhamento das acções em curso pela CostaPolis tendo em
vista a disponibilização de terrenos.



Foram realizados estudos atendo em vista a aquisição de fogos para a concretização do
PER.
Divisão de Habitação



Conservação e manutenção do parque habitacional:
- Empreitadas:
• Instalação de dispositivos de controlo de carga em elevadores;
• Reparação de canalizações;
• Reparações diversas na rede de distribuição de gás em prédios camarários;
• Execução de trabalhos diversos em fogos camarários;
• Substituição de colunas montantes de electricidade em prédios camarários;
• Substituição de coberturas em edifícios camarários;
• Reforço estrutural de edifícios camarários.



Programa PER:
- Realojamentos de agregados familiares residentes e demolição de núcleos PER:
• Núcleo 7 – Mata de Santo António (Costa da Caparica) – 303 agregados;
• Núcleo 5 – Largo dos Apóstolos (Costa da Caparica) – dois agregados;
• Núcleo 6 – Marisol (Charneca de Caparica) – três agregados.
Serviço Municipal de Protecção Civil



Realização de reunião de trabalho para apresentação das actividades desenvolvidas no
ano de 2005 pelo Serviço Municipal de Protecção Civil de Almada ao grupo de trabalho
nº 2 do Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada. Neste âmbito, foi
elaborada uma proposta do grupo de trabalho relativa às actividades do Serviço
Municipal de Protecção Civil para o ano de 2006.



Foi promovida uma reunião de trabalho com os Conselhos Executivos dos Agrupamentos
Escolares do Concelho de Almada onde foram abordados os seguintes temas:
- Ponto de situação dos Planos de Emergência e Evacuação dos estabelecimentos
escolares;
- Formação dos professores e auxiliares na área de combate a incêndios e evacuação;
- Realização de exercícios e testes de evacuação;
- Análise quantitativa de riscos dos estabelecimentos escolares.
Foi assegurada a participação em reunião de trabalho promovida e realizada no Governo
Civil de Setúbal, onde foi apresentado o Plano Nacional de Contingência para a gripe
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aviária, bem como a definição de intervenção das várias entidades afectas ao sistema
nacional de protecção e socorro.
•

Gripe das Aves (H5N1):
- Foi assegurada a elaboração de protocolo, envolvendo o Serviço Municipal de
Protecção Civil e as diferentes entidades ligadas ao sistema Municipal de protecção e
socorro, para actuação face à ameaça do H5N1 (Gripe das Aves), abrangendo todas as
áreas de actuação;
- Foi assegurado o acompanhamento permanente da evolução da ameaça em território
Nacional, e em exclusivo no território Municipal;
- Até ao fim do ano de 2006 foram recolhidas por prevenção e para análise, 56 aves
mortas detectadas no território municipal, tendo todas as análises efectuadas
resultado negativas.



Foi elaborado e implementado o plano de protecção e socorro aos festejos e
comemorações do 25 de Abril em Almada (concertos e espectáculo de fogo de artificio).



Foi assegurada a participação no seminário sobre incêndios florestais, organizado pelo
Comando Distrital Operacional de Socorro de Setúbal (Seixal).



Foi assegurada a formação prática e teórica de combate a incêndios e evacuação em
situações de emergência do novo Teatro Municipal de Almada.



Foi assinalado o Dia Municipal do Bombeiro, com apresentação de novas viaturas, desfile
apeado e desfile motorizado das três Associações de Bombeiros do Concelho.



Foi assegurada a colaboração com o Governo Civil de Setúbal na organização e
apresentação pública do Dispositivo Distrital de Combate a Incêndios Florestais para
2006, que decorreu Costa da Caparica.



Foi assegurado o funcionamento regular e permanente do dispositivo municipal de
prevenção de fogos florestais.



Operação “Floresta Segura, Floresta Verde”:
- Foi assegurada a implementação da Operação “Floresta Segura, Floresta Verde” de
vigilância e prevenção de incêndios florestais no Concelho, envolvendo a participação
de voluntários, membros dos clubes todo o terreno e do Clube Ibérico de
Montanhismo e Orientação, e Associação de Comandos de Almada que participou
pela primeira vez;
- Os resultados desta Operação traduziram-se em 0,8 ha de área ardida (acacial);
- O trabalho conjunto das várias entidades envolvidas traduziu-se em 18.430 horas de
vigilância e prevenção tendo sido percorridos 31.704 quilómetros por 3.601 elementos
afectos ao dispositivo, durante os 116 dias que durou a operação.



Foi assegurada a participação num seminário organizado pela REFER, onde foi
apresentada a infra-estrutura ferroviária em funcionamento no Distrito de Setúbal, bem
como o plano de emergência em vigor abrangente a todos os Concelhos do Distrito.



Foi assegurada a participação no exercício de teste do Plano de Emergência Interno e
Evacuação do Hospital Garcia de Orta, contando com a participação de todas as entidades
municipais afectas ao sistema municipal de protecção e socorro.
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Foi assegurada a realização de acções de formação práticas e teóricas dirigidas à
comunidade escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo sido abordados temas como a
organização interna de segurança nas escolas, a operacionalização e activação do plano de
emergência interno e evacuação e a utilização dos equipamentos de combate a incêndios.



Foi assegurada a elaboração e entrega de planos de emergência e evacuação de escolas do
1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Almada.
Foi assegurado o acompanhamento de proximidade no desenrolar de todas as situações
de Protecção Civil ocorridas no Concelho, em especial as provocadas pelas condições
climatéricas adversas e a erosão e destruição do cordão dunar em São João da Caparica.





O Serviço Municipal de Protecção Civil participou numa reunião de trabalho organizada
Governo Civil de Setúbal, no dia 29 de Novembro, onde entre outros assuntos foram
abordadas as novas propostas legislativas para o sector da Protecção e Socorro.



Foi assegurado o planeamento e coordenação da operação de prevenção e segurança
montada nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, tendo em vista a realização dos festejos
de passagem de ano (fogo de artifício), que se desenrolaram na zona do Centro Sul, Cova
da Piedade.
Divisão de Informação e Relações Públicas



Promoção de Eventos ou Actividades Municipais para a Juventude através da produção
de materiais informativos e promocionais e divulgação nos suportes ou meios de
comunicação municipais e outros, nomeadamente nos órgãos de comunicação social:
- Quinzena da Juventude;
- Mostra do Ensino Superior;
- Campos de Férias;
- Férias Jovens 2006;
- 3.º Concurso de Música Moderna;
- 3.ªs Jornadas da Criança – Crescer a Brincar: uma abordagem bio-psico-social;
- Programação e Actividades das Casas Municipais da Juventude.



Promoção de Eventos ou Actividades Municipais nas áreas da solidariedade, saúde e
deficiência através da produção de materiais informativos e promocionais e divulgação
nos suportes ou meios de comunicação municipais e outros, nomeadamente nos órgãos
de comunicação social:
- Concurso de Arte e Criatividade;
- Almada Solidária;
- 4.º Aniversário da Associação Reviver Mais;
- Inauguração do Lar do Centro Social e Paroquial de Vale Figueira;
- Mês do Idoso e lançamento do Guia do Idoso;
- Visita do Ministro da Saúde ao Centro de Saúde da Sobreda.



Promoção de Eventos ou Actividades Municipais na área da Protecção Civil através da
produção de materiais informativos e promocionais e divulgação nos suportes ou meios
de comunicação municipais e outros, nomeadamente nos órgãos de comunicação social:
- Operação Floresta Segura/Floresta Verde 2006;
- Apresentação do Dispositivo Distrital de Combate a Incêndios;
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-

-

Dia Municipal do Bombeiro;
Planos de Emergência para escolas do 1.º Ciclo do Concelho.
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