RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
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


Foi assegurada a participação no Programa para a Prevenção e Eliminação da
Exploração do Trabalho Infantil (PETI), através da atribuição de transportes aos jovens
integrados no Programa.



Foi assegurada a participação na elaboração do Plano Municipal de Prevenção das
Toxicodependências.



Foi assegurado o apoio ao Programa Férias Artísticas, organizado pela Associação
Cultural O Mundo do Espectáculo o qual contou com a frequência de 45 crianças e
culminou com a apresentação de espectáculo com o resultado do trabalho nos vários
ateliers.
Divisão de Juventude



Realização de concertos, apresentação de outros espectáculos e exposições:
Ponto de Encontro:
• Instalação ”Dar Corpo ao Movimento” (9 a 24 de Março, por Ana Gouveia);
• Instalação ”Landscape” (22 de Março, por John Romão);
• Espectáculo “Melech Mechaya” (10 de Março, André Santos e outros músicos do
Concelho);
• Espectáculo ”A pluma verde” (16 de Março, pelo grupo Teatro do Sentido);
• Espectáculo ”15 em pessoa” (18 de Março, pela Cena Múltipla);
• Espectáculo ”Espelhos imaginários” (23 de Março, pelo Anima Mundi);
• 6ª Exposição Colectiva de Fotografia (10 a 24 de Março, pelo Núcleo de Fotografia
das Casas Municipais da Juventude);
• Exposição de fotografia “ Ecos da interculturalidade” (10 a 24 de Março, por Joana
de Deus e João Barata);
• Espectáculo “Dwelling” (23 Fevereiro, no âmbito dos Encontros Alcultur);
• Cena Múltipla – Associação Cultural O Mundo do Espectáculo – “14 em Pessoa”
(4 e 5 de Maio);
• Teatro Sentido – “A Pluma Verde” (19 de Maio);
• Espectáculo “Escamas” (15, 16, 29 e 30 de Junho, pelo Ninho de Víboras –
Associação Cultural);
• Stencil Org – Exposição de Stencil, da autoria de Gonçalo Delaunay e Ricardo
Delaunay (Junho);

−
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Formação (Ponto de Encontro e Centro Cultural Juvenil):
Iniciação à fotografia a preto e branco;
− Formação de bateria e percussão;
− Workshop de dança “registos do Corpo” por Marina Nabais e Ana Gouveia;
− Workshop corpo analógico, corpo digital (Ciclo à volta do Corpo), pela Menina dos
Meus Olhos - Associação Cultural, no âmbito da Mostra de Teatro de Almada;
− Iniciação ao Teatro, dirigido por Francis Seleck;
−
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Otakawa - Exposições, Música, Vídeo, Jogos e Divulgação da Cultura Japonesa (26
a 28 de Julho);
• Espectáculo “Maria Curie” (Novembro, pelo Teatro Extremo em espectáculo
organizado pela Junta de Freguesia de Cacilhas);
• Concertos:
o Skalibans (19 de Janeiro);
o Kemikafields e Ambiens Indages (3 de Fevereiro);
o Deadly Mind e Not without fighting (17 de Fevereiro);
o La Dupla e DJ Sniper (13 Abril);
o Headwire, Lotus mecânica (14 Abril);
o The dead Poets (21 de Abril);
o Os Revoltra, Pó D`Escrer (27 de Abril);
o Horyginal, SBT2 (28 de Abril);
o Decreto 77, These Hands are Fist, Shadowphere (11 de Maio);
o Drey e Kamikazis (26 de Maio);
o Citizen Kane + Crush Eleven (9 de Junho);
o Le Cambiate (7 de Junho);
o Lírio Cão + Aykien (21 de Junho);
o Sette (Al-Maeda) (15 de Setembro);
o The Ditch e Kronos (29 de Setembro);
o Deadboy (12 de Outubro);
o Honeyriders (13 de Outubro);
o Meskaline, One Man Hand (Novembro);
o Saturnia (Novembro);
o Quarto Minguante – Dezembro;
Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro:
• Concertos de música moderna:
o “Pitnoise”, “Melic” (5 de Maio);
o “Maximus” (19 de Maio);
o “Maggic Niggas” (2 de Junho);
o “100 Xtress”(16 de Junho);
o “Reacção de Raiva” (30 de Junho);
o “Nações Diversas”(28 de Julho);
o “New Born Chaos” (22 de Setembro);
o “Last Hope” (28 de Setembro);
o “Anne Love Joy” (20 de Outubro);
• Exposição de Fotografia pelo Núcleo de Fotografia das Casas Municipais da
Juventude (31 de Março a 14 de Abril);
• Seminário “Gestão Escolar”, promovido pela União Concelhia das Associações de
Pais de Almada (31 de Março).
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Workshop de Teatro, dirigido por John Romão;
Workshop D. J, pelos MAC;
Iniciação à Prática Teatral e Escrita de Conto/Realização de Vídeo-Novela,
promovida pela Associação Cultural o Mundo do Espectáculo;
Paper Clay – Pasta Cerâmica desenvolvida pela ACASO – Associação Cultural e
Artística para uma Sociedade Original;
Ninho de formação, organização do Ninho de Víboras;
“Laboratório/Performance” Por Miguel Pereira;
“Vou a Tua Casa” por Rogério Nuno Costa;
Yoga em Dupla – Unindo os(o)postos;
Mover – Atelier de movimento, com Maria João Garcia;
Iniciação ao teatro, pelo Mundo do Espectáculo;
Formação de Dança Hip Hop;
Formação de Teatro pela Associação “O Grito”.

Cedência de instalações:
Formação “Produção de Artes e Espectáculos”, promovida pela Autarquia/Projecto
Integrado de Formação/Polis da Costa de Caparica e ministrado pela ETIC
(Novembro a Julho);
− Formação de Dança Hip Hop (monitora: Georgina Angélica);
− Percussão (ritmos tradicionais afro-mandinga – monitor André Dez);
− Expressão Dramática pelo Grito;
− “Vitrinismo”, promovido pela Autarquia/Projecto Integrado de Formação/Polis da
Costa de Caparica (Setembro e Outubro);
− Turma do Programa Integrado de Educação e Formação, do Projecto XL da ASDL;
− Capoeira;
− Projecto formativo Aventur.Ar.Te;
− Festa de Carnaval promovida pela Associação de Estudantes da Escola Secundária
Prof. Ruy Luís Gomes;
− Grupo RE (USA) – continuidade do trabalho efectuado na Quinzena da Juventude
2007 para ateliers de reutilização (Abril a Julho);
− Espectáculos de Teatro pela Associação o Mundo do Espectáculo – Teatro e Teatro:
• “Onde é que me deixei” (11 e 12 de Maio);
• “A Beira do Lago dos Encantos” (23 de Junho);
− Espectáculo de variedades “Noite de Talentos”, organizado pela turma do 10º ano de
Artes Visuais da Escola Secundária Moinho de Maré (18 Maio);
− Entrevistas e filmagens pelos alunos de Cinema/Vídeo/Comunicação da
Universidade Lusófona (19 de Maio);
− Espectáculo de Teatro Musical Infantil “Yoco na Ilha do Tesouro” (25 de Maio).
−



7ª edição da Festa Amarela (14 de Julho):
− Abertura do Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro à comunidade, com
apresentação de projectos direccionados para todas as idades e contando com a
participação do movimento associativo local;
− Ao longo do dia centenas de participantes puderam usufruir das mais variadas
ofertas que o Programa proporcionou:
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Insufláveis;
Rappel e slide;
Espectáculos;
Desfile de moda;
Ateliers;
Pinturas faciais;
Gastronomia;
Exposições.

Ensaios:
− Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro:
• Ângela Ribeiro – Ensaio da peça Alice no País das Maravilhas (Marionetas);
• MACAPI – marionetas;
• Roncos do Diabo – percussão;
• Grupo Teatro de Areia – Mundo do Espectáculo;
• Grupo Teatro Sentido;
• Ninho de Víboras – teatro;
• Gestos – dança;
• Grupo de Capoeira de Cacilhas;
• Danças Latinas;
• Ana Gouveia – teatro/dança;
• Viagens do Tambor – projecto de Marte Ciro (construção de instrumentos
musicais);
• Dança Brasílica – pelo grupo Balé Brasil de Portugal;
• Zaphira – ensaios de Dança do Ventre;
• Cena Múltipla, Associação Cultural O Mundo do Espectáculo – ensaio de Teatro
“14 em Pessoa”;
• Teatro Sentido – “A Pluma Verde”;
• Strella do Dia – ensaios de Música Medieval;
• Abdenego Mateus – casting para Moda;
• Companhia de Dança de Almada;
• Margarida Mestre – Performance;
• Maria João Garcia – Dança;
• Cruz Humana – Música;
− Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro:
• Anti-Gravity – breakdance;
• Teatro pela Associação O Grito;
• Grupo G.A.S. África – danças africanas;
• Associação Gestos no âmbito da Quinzena da Juventude 2007;
• Pulchra Puella – dança;
• Lina Fashion – desfile de moda;
• Mundo do Espectáculo/Teatro e Teatro;
• Associação de Imigrantes do Concelho de Almada – no âmbito do Desfile de
Carnaval;
• Espectáculo de Zeca Afonso integrado na Abertura da Quinzena da Juventude
2007;
• Gravação de CD dos Last Hope;
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Catarina Ascensão – dança;
Ensaios BAD–JC Dynamite – dança;
Escola Secundária António Gedeão;
Artes circenses pelo Circus;
Grupo de Teatro Extremo;
Black Angels – danças africanas;
Step Mental – dança hip hop e step;
Grupo D’Shout – dança hip hop;
Grupo KEK Dance – dança hip hop;
Bandas:
o New Born Chaos;
o The Tsunamiz;
o Bangbalan;
o Tagir;
o 5AUKUBO;
o Pestox;
o Glass City Rádio;
o Painstruck.

Quinzena da Juventude (9 a 25 de Março):
Realização de 40 projectos nas áreas:
• Música;
• Teatro;
• Dança;
• Artes plásticas;
• Fotografia;
• Desportos de ar livre;
− Realização de espectáculo de abertura de homenagem à vida e obra de Zeca Afonso;
− Realização de espectáculo de encerramento com os Moonspell.
−



4º Concurso de Música Moderna de Almada (26, 27 e 28 de Outubro):
− Apresentaram-se a concurso as bandas:
• Nucho;
• Bloco 111;
• New Born Chãos;
• The Ditch;
• Eyes on the Summer;
• Tsunamiz;
• Luso;
• Lostland;
• Meskaline;
• Lírio Cão;
− Realização de exposição de fotografia pelo Núcleo de Fotografia das Casas
Municipais da Juventude – 1º e 3º concursos de música.
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Departamento de Cultura
Divisão de Bibliotecas


Utilização dos Espaços de Democratização, Acesso e Competências:
Feijó – 8.047;
− Almada – 12.727;
− Charneca de Caparica – 8.982;
− Total – 29.756.
−



Utilização dos Postos Internet:
− Total de utilizadores – 17.636.

Departamento de Acção Desportiva
Divisão de Desporto


Foi assegurada a participação no Grupo Concelhio na Área da Toxicodependência.
Divisão de Acção Sócio-Cultural



Projecto “Aventur.Ar.Te” para jovens com deficiência:
Realização de sessões semanais de promoção de competências para o lazer;
− Participação regular de 25 jovens entre os 16 e 35 anos;
− Realização das actividades mensais de fim de semana (Maio, Junho e Julho):
• Participação de 10/12 jovens em actividades de:
o Workshop de pintura;
o Workshop de capoeira;
o Actividades do programa “Almada Mexe Comigo”;
o Participação na Festa Amarela (exposição de pintura, participação em torneio
de futebol de 7).
−





Projecto “Dança e Gira” para jovens e adultos com deficiências severas:
− Realizado com o apoio do Departamento de Educação Especial e Reabilitação da
Faculdade de Motricidade Humana na dinamização das sessões semanais;
− Realização de sessões semanais de expressão corporal dirigidas a crianças, jovens e
adultos com graves compromissos motores, num total de 60 indivíduos das Escolas e
Instituições de/para deficiência do Concelho;
− Participação na jornada de convívio no Estádio do Jamor (29 de Maio).
Concurso de Arte e Criatividade:
Recolha, catalogação e organização dos 178 trabalhos de instituições e artistas de todo
o país apresentados a concurso;
− Organização da Exposição e entrega de Prémios (8 a 11 de Novembro, Oficina de
Cultura).
−
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Rede Social:
− Foi assegurado o funcionamento da Rede Social – Conselho Local de Acção Social:
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Convocação dos órgãos de deliberação próprios: Núcleo Executivo e Plenário, de
acordo com o regulamento Interno;
• Desenvolvimento das acções para a Implementação do novo Regulamento Interno
de acordo com o Decreto-lei nº 115/2006, designadamente:
o Reuniões com as Juntas de Freguesia para estabelecimento de metodologias
para a instalação das Comissões Sociais de Freguesia;
o Implementação do processo de constituição dos órgãos do Conselho Local de
Acção Social;
o Organização da Sessão de Assinatura do Auto de Adesão envolvendo 18
Entidades (24 Setembro);
Elaboração de Pareceres:
• Foram emitidos Pareceres relativos a seis candidaturas da iniciativa das
Instituições de Solidariedade Social do concelho ao Programa PARES – Programa
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (2ª Fase);
Comunicação/Informação:
• Foi assegurada a organização dos conteúdos destinados ao site do Conselho Local
de Acção Social de Almada;
Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal:
• Foi assegurada a participação nas reuniões plenárias da Plataforma, que tem
como objectivo a partilha dos Planos de Desenvolvimento Social e identificação
de áreas de intervenção comuns;
• Foi assegurada a dinamização do grupo de trabalho constituído por:
o Conselho Local de Acção Social de Almada;
o Conselho Local de Acção Social do Seixal;
o Conselho Local de Acção Social Sesimbra;
o Centro de Emprego do Seixal;
o União da Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal;
Plano de Desenvolvimento Social:
• Projecto “Almada Famílias XXI”:
o Realização de Ciclo de Formação:
- Encontro “A Intervenção com Famílias – Análise dos Contextos relevantes
para a Criança…”, para técnicos de acompanhamento às Famílias no 1º
nível de intervenção e Professores;
- Encontro “A Intervenção Social: Uma abordagem teórico-prática acerca
das questões éticas e deontológicas”, para técnicos das Instituições
Particulares de Solidariedade Social e Serviços, Professores, que
acompanham situações sociais de Famílias com menores em risco;
• Planeamento e implementação de um conjunto de Sessões de Terapia Familiar,
para 10 Famílias com menores em risco acompanhadas pela Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens;
Projecto “Formação: Almada Centro de Excelência” Empregabilidade/
Empreendedorismo:
• Realização de Seminário sobre “Tecnologias no Domínio Social: Desafios e
Oportunidades” (16 de Maio, Faculdade de Ciências e Tecnologia);
• Iniciativa organizada pelo CLASA em parceria com o Madan Parque e os Grupos
Concelhios de Idosos e para a Deficiência;
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Do Encontro resultou a possibilidade de colaboração entre um grupo de
estudantes finalistas da Faculdade de Ciências e Tecnologia e os Grupos
Concelhios de Idosos e Deficiência, para o desenvolvimento futuro de projectos
experimentais no domínio das novas tecnologias ao serviço de pessoas
dependentes, em colaboração com as Instituições Particulares de Solidariedade
Social.

Projecto Almada ”Culturas Vivas”:
Foi assegurado o levantamento de informação sobre Imigrantes em Almada e
tratamento de informação;
− Foi assegurada a dinamização de cinco Projectos Escolhas e das Associações de
Imigrantes do Concelho, para a participação nas Festas da Cidade sob o tema da
Multiculturalidade, integrado no programa de Animações da Praça da Liberdade;
− Foi assegurada a realização do Encontro sobre “Imigração no Concelho de Almada”,
envolvendo a participação de 50 representantes dos parceiros locais (21 de
Novembro):
• “Principais Alterações e Impactos da Lei da Nacionalidade e Lei da Imigração”,
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural;
• Momento de Animação – Grupo de dança africana – Associação de Imigrantes de
Almada;
• Contributos para o Diagnóstico Local – Conselho Local de Acção Social de
Almada;
• Respostas Locais: Apresentação da UNIVA Imigrante – Costa da Caparica;
• Associações Locais de Imigrantes: Apresentação do trabalho da Associação de
Imigrantes do Concelho de Almada e Associação dos Filhos de Calequisse
Residente em Portugal.
−



Projecto “Almada Escolas para a Vida”:
Edição de Suplemento no Boletim de Almada Informa sobre Oferta Formativa no
Concelho (80.000 exemplares);
− Realização da sessão de Entrega de Diplomas dos Cursos de Educação e Formação,
Tecnológicos e profissionais do ano lectivo de 2006/2007, com a presença da Ministra
da Educação (Instituto Piaget, 7 de Dezembro).
−



Projecto “Almad’Activa”:
Organização em parceria com as Freguesias de Almada e Cacilhas, do programa de
Ocupação de tempos Livres nas Férias da Páscoa ”Bombeiro por cinco dias”,
destinado a promover as competências sociais.

−
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Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Almada:
− Foi assegurada a participação na formação subordinada ao tema: “Prevenir,
Defender, Promover” (quatro dias, envolvendo 15 elementos da Comissão de
Almada) e que abordou os aspectos legais da interpretação e aplicação da Lei nº
147/99, os modelos e as metodologias de abordagem e de trabalho com as famílias e
os conceitos, tipos e manifestações de maus tratos a crianças e jovens;
− Preparação das reuniões de informação e sensibilização sobre a Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens junto das escolas do Concelho (20 conselhos
executivos) e de profissionais de saúde (19) do Centro de Saúde de Almada;
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Participação, ao nível da Comissão Restrita, no acompanhamento de processos de
crianças/jovens em perigo, participação na decisão das medidas de promoção e
protecção, atendimento dos pais e famílias dos menores, contactos e reuniões com as
instituições locais, visitas domiciliárias;
Gestão de processos de promoção e protecção de crianças e jovens em perigo;
Dinamização da acção de formação de formadores sobre Mentoria.

Grupo Concelhio da Deficiência:
− Execução, apresentação e aprovação das normas de funcionamento do Grupo
Concelhio para a Deficiência;
− Elaboração de proposta de adesão do Município à Rede das Cidades Acessíveis;
− Planeamento, dinamização e implementação da iniciativa For-Emprego: “Formar e
Habilitar; Inserir para Valorizar”, sobre emprego e formação profissional de/para
pessoas com deficiência;
− Realização de exposição de informação e sensibilização a toda a população sobre a
temática (Almada Fórum, durante um fim-de-semana);
− Realização de Seminário para técnicos, pessoas e famílias num total de 70
participantes (Fórum Municipal Romeu Correia);
− Dinamização dos subgrupos tendo em vista a execução das actividades do Plano de
Acção:
• Acessibilidades;
• Formação/informação;
• Estudo/diagnóstico;
• Saúde mental;
− Apresentação na sessão plenária do Conselho Local de Acção Social de Almada do
Plano de Acção do Grupo Concelhio para a Deficiência;
− Preparação da acção de formação de formadores sobre Mentoria, em articulação com
a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, envolvendo 32 participantes entre
professores, animadores, técnicos das instituições durante dois dias;
− Elaboração de proposta de levantamento das condições de acessibilidade nas escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico (subgrupo das “acessibilidades”);
− Avaliação e programação do Projecto de Intervenção Precoce de Almada para o ano
lectivo 2007/2008;
− Participação na Conferência Europeia final dos Projectos “Euromentor” e “Me,
Myself, I” desenvolvidos no âmbito do Programa Leonardo da Vinci, sobre a
implementação do modelo de apoio entre pares – Mentoria (Cardiff, Reino Unido);
− Organização da Conferência Nacional sobre Mentoria (Hotel Meliã/Costa da
Caparica, 14 de Novembro):
• Apresentação do trabalho realizado em Almada com jovens com deficiência ou
em situação de exclusão social por pares (actividades educativas, formativas,
profissionais e sociais);
• Participação de 120 pessoas na Conferência;
• Participação de prelectores da área da educação, emprego, formação, inserção
social e de outros especialistas e projectos similares de trabalho com jovens
deficientes e/ou em situação de exclusão;
− Implementação de acções no âmbito do programa “Almada Solidária”:
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Grupo Concelhio de Idosos:
Elaboração do documento “Plano Gerontológico Local”;
− Formação:
• Foi assegurado o acompanhamento dos cursos de formação para Ajudantes de
Acção Directa, tendo sido alargado o convite para participação às instituições de
apoio a pessoas com deficiência e às Instituições Particulares de Solidariedade
Social do concelho do Seixal;
• Foi assegurada a divulgação junto de todas as instituições do Curso de Gestão
Estratégica das Instituições para técnicos;
• Foi assegurado o acompanhamento do projecto “Saber Cuidar para Prevenir”:
programadas novas acções de formação sobre relações interpessoais para técnicos,
ajudantes familiares e prestadores informais;
• Foi assegurada a realização da acção de sensibilização “Um Novo Olhar, Um
Novo Agir: Violência Doméstica nas Pessoas Idosas” para direcções e técnicos das
instituições (11 de Abril):
o Dr.ª Isabel Neves, representante da Equipa de Missão contra a Violência
Doméstica do Ministério da Administração Interna;
o Dr.ª Sónia Soares, representante da UMAR;
o Chefe Angelina e Agente Luís Teixeira, representantes da Polícia de
Segurança Pública;
o Cabo Gonçalves, representante do Núcleo Mulher Menor da Guarda Nacional
Republicana de Almada;
o Participação de 57 pessoas;
• Edição de um folheto sobre violência doméstica com idosos;
• Respostas/Serviços:
o Foi assegurado o acompanhamento do funcionamento do Centro de Recursos
de Ajudas Técnicas, do serviço de Apoio Domiciliário Nocturno e do projecto
“Saber Cuidar para Prevenir”;
o Foi assegurada a apresentação de projecto de criação de um serviço de
reparações no domicílio para idosos à Santa Casa da Misericórdia de Almada,
no sentido de esta instituição assumir a sua gestão;
− Animação/Sensibilização:
• Mês do Idoso:
o 1 de Outubro, Parque da Paz:
- Actividade Física para Idosos – caminhada com apoio de uma bióloga que
apresentou a flora existente;
- Participaram cerca de 60 idosos;
o 3 de Outubro, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense:
- Baile com o Duo Musical Zé Maria e Vítor;
- Sorteio de peças de artesanato;
- Participaram cerca de 350 idosos;
o 7 de Outubro, Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça:
- Banda da Sociedade Recreativa Musical Trafariense;
- Actividade dedicada simultaneamente ao Mês do Idoso e Mês da Música;
−
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10 de Outubro, Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça:
- Cinema português: “Atrás das Nuvens”, de Jorge Queiroga e com Nicolau
Breyner;
14 de Outubro, Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça:
- Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo;
16 de Outubro, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense:
- Encontro de Coros e Lançamento de CD dos Grupos Corais das
Instituições;
- Participaram seis grupos corais das instituições locais;
- Mais de 400 presenças;
25 de Outubro, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense:
- Tarde de Fados;
- Cerca de 650 participantes;
29 e 30 de Outubro, Academia Almadense:
- Espectáculo Comemorativo do Mês do Idoso;
- “Vivir Flamenco”, por Lunares, Companhia de Flamenco;
- Alexandra;
- Cerca de 1.500 participantes.

Grupo Concelhio de Intervenção na área da Toxicodependência:
− Foi
assegurada a implementação do Programa de Prevenção das
Toxicodependências;
− Foi assegurada a actualização do diagnóstico para o Plano Municipal de Prevenção;
− Divulgação da primeira acção de formação dirigida a técnicos que pretendam
desenvolver projectos de prevenção;
− Prosseguiu o apoio a famílias carenciadas para tratamento de toxicodependência.
Rendimento Social de Inserção:
Foi assegurada a participação no Núcleo Local de Inserção para análise, aprovação e
contratualização de programas de inserção e controlo da aplicação da medida no
Concelho:
• Assinatura de protocolos de inserção com beneficiários;
• Foi assegurada a participação no Encontro Regional “Inserção: Reflexos e
Contributos para a Concretização de Oportunidades de Mudança”;
• Realização do Plenário do Núcleo Local de Inserção com participação de
representantes de 14 Entidades;
• Foi assegurada a participação em sessão de informação/formação sobre
procedimentos, práticas e sobre a aplicação cabal da Lei à realidade local;
• Foi assegurada a participação em reunião de esclarecimento e informação sobre a
implementação de acções de educação parental dirigidas a pais com crianças a
cargo com ou sem medida de promoção e protecção;
• Dinamização de encontros de informação e formação sobre a cultura, vivência e
abordagem ao trabalho sócio comunitário com famílias ciganas, no âmbito da
inserção social.

−
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Campanha de Solidariedade “10 anos de Ukamba”:
Decorreu de 4 de Dezembro a 15 de Janeiro;
− Venda de objectos utilitários cuja receita reverte a favor de acções de formação de
professores, educação e desporto, e aquisição de equipamentos para bibliotecas na
Província de Kwanza Sul – Angola.
−



Apoio às instituições de solidariedade social:
− Foi assegurada o acompanhamento do Projecto “Geração Cool” da Santa Casa
Misericórdia de Almada/Pia 2, no âmbito do Programa Escolhas 3ª Geração;
− Apoio à organização da exposição “Mulheres Autarcas contra o Cancro da Mama”
(Almada Fórum, 15 a 27 de Outubro);
− Foi assegurada a participação na parceria do Projecto de Intervenção Precoce de
Almada (PIPA);
− Foi assegurado o acompanhamento dos processos de construção de instalações de
instituições:
• Centro comunitário Paroquial de S. José da Charneca de Caparica;
• Centro Social Paroquial de Vila Nova;
• Unidade de Apoio Integrado da Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta;
• Centro de Dia da Associação de Reformados da Caparica;
• Instalação do Centro de Dia da Associação de Reformados de Cacilhas;
− Foi assegurado o apoio a 31 Instituições de Solidariedade, envolvendo um volume
financeiro de € 643.213,00 a aplicar em projectos de recuperação, construção e
aquisição de equipamento, e € 236.198,20 para apoio a projectos.

Direcção de Projecto do Museu da Cidade


Programa Férias Jovens:
−
Realização dos ateliers livres Primavera no Museu nas férias da Páscoa (Abril);
• Criação de objectos tridimensionais (Origamis) para "povoar" o jardim do Museu;
• Envolveu 203 crianças de Actividades de Tempos Livres do concelho;
− Realização do atelier livre Chegaram as férias (Junho):
• Descoberta das tradições e festejos dos santos Populares;
• Construção de festões a partir da exploração desta temática na exposição
temporária;
• Participaram 105 crianças;
− Realização do atelier livre de reciclagem de materiais As Árvores da Nossa
Imaginação (Dezembro):
• Destinado a grupos organizados de Actividades de Tempos Livres e participantes
individuais durante as férias lectivas;
• Realização de sete sessões envolvendo um total de 148 crianças.

Centro de Arte Contemporânea e Galeria Municipal de Arte de Almada
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Atelier “A Cidade e as Formas”, no âmbito da exposição “1950-2000. Cinquenta anos
de Arquitectura e Urbanismo em Portugal através da obra de Francisco da Silva
Dias”:
• Visitas com atelier – 12;
• Instituições visitantes – 9;
• Participantes – 289;
• Visitas guiadas – 3;
• Participantes – 157;
Atelier “Faz dos materiais pintura”, no âmbito da exposição “Franscisco Farreras. A
Matéria da Pintura”:
• Visitas com atelier – 13;
• Instituições visitantes – 10;
• Participantes – 356;
• Visitas guiadas – 6;
• Participantes – 140:
Atelier “À procura de movimento”, no âmbito da exposição “Manuel Valente Alves.
Cadmo e Harmonia”:
• Visitas com atelier – 7;
• Instituições visitantes – 3;
• Participantes – 106;
• Visitas guiadas – 2;
• Participantes – 36;
Visitas guiadas no âmbito da exposição “Estranheza de uma coisa natural. José
Manuel Rodrigues fotografa obras de Álvaro Siza”:
• Visitas guiadas – 2;
• Participantes – 36;
Atelier “De um livro faço colagem”, no âmbito da exposição “Partituur. Arthur
Slenk”:
• Visitas com atelier – 8;
• Instituições visitantes – 6;
• Participantes – 136;
• Visitas guiadas – 2;
• Participantes – 36;
Atelier “Vamos Pintar as Impressões do Jardim”, no âmbito da exposição de longa
duração de Gertrude Jekyll, “Jardim de Primavera”:
• Visitas com atelier – 26;
• Instituições visitantes – 17;
• Participantes – 642;
• Visitas guiadas – 13;
• Participantes – 390.

Realização do programa de ateliers e visitas lúdico-pedagógicas “Ver, fazer e sentir”, no
âmbito do programa “Férias Jovens” (3 e 13 Julho):
− Visita ao Museu Berardo;
− Visita aos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian;
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Ateliers de expressão plástica em torno das exposições de “Rui Sanches. Relações
Formais” e “Costa Pinheiro. Aspectos de uma Retrospectiva. Obra gráfica 1953-2007”:
• Os trabalhos incidiram na obra destes artistas onde predominou a escultura e o
desenho;
• Em complemento foram desenvolvidas actividades no Jardim Botânico “O Chão
das Artes”, a partir dos materiais utilizados por estes artistas em algumas das
suas obras.

Realização do programa de ateliers durante as férias de Natal:
− Atelier “Férias de Natal na Cerca” (17 a 21 de Dezembro), em torno da temática do
Natal – actividades de culinária com receitas da quadra e construção de árvores de
Natal.

Direcção de Projecto de Parcerias para o Desenvolvimento Local


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



Foi assegurada a participação na preparação do Programa Férias Jovens desenvolvidas
no Centro de Lazer.

ARRIBATEJO – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL


Foi assegurada a gestão regular do Centro de Lazer de S. João da Caparica.



Foi assegurada a gestão do Projecto Integrado de Formação – Polis da Costa da Caparica
(Candidatura à Medida 2.4. do PORLVT):
− Realização de duas dezenas de acções de formação nas áreas:
• Empreendedorismo e Serviços de Proximidade;
• Turismo;
• Animação Desportiva;
• Artes e Espectáculos;
• Qualificação da Restauração e do Comércio;
• Envolvendo cerca de 300 participantes;
− Apresentada e aprovada candidatura relativa à 2ª fase do Projecto para cerca de 200
formandos.

Direcção Municipal de Administração Geral
Direcção de Projecto de Planeamento e Controlo,
Estudos Económicos e Estatística


Projecto Integrado de Formação – POLIS da Caparica (PIFPOLIS):
Foi assegurado o acompanhamento da execução do Plano;
− Foi assegurada colaboração na preparação da 2ª fase deste Projecto Integrado de
Formação.
−

118

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2007
Criar Oportunidades para a Juventude, Desenvolver e Aprofundar
a Solidariedade e a Segurança de Todos

Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável
Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental


Programa “Férias Jovens Municipais” de Verão:
− Realização de actividades de sensibilização ambiental da época balnear:
• “Gincana na Praia”;
• “Almada Palco de Verão”;
• Atelier sobre biodiversidade marinha “O Mar Con Vida”;
• Atelier sobre alterações climáticas e energias renováveis “Energia Renovável,
Ambiente Saudável”;
• “Acções de sensibilização sobre limpeza das praias e separação selectiva”.

Direcção Municipal de Obras e Valorização Urbana
Departamento de Obras Municipais
Divisão de Obras


Obras:
− Empreitada de construção do Centro Comunitário da Quinta de Santo António
(Laranjeiro);
− Empreitada de construção do Centro Comunitário dos Três Vales (Monte de
Caparica, Caparica).

Programa Especial de Realojamento


Foi celebrado Protocolo de Cooperação no âmbito de Habitação Social – PER – com a
União de Cooperativas de Habitação e Construção Económica do Distrito de Setúbal
(UCHEDES), para construção e gestão de fogos de realojamento.



Programa Polis da Costa da Caparica (620 fogos PER):
− Foi assegurado o acompanhado do desenvolvimento do Plano de Pormenor da Frente
Urbana e Rural Nascente e do Jardim Urbano.



Foi assegurado o acompanhamento ao desenvolvimento do Estudo de Enquadramento
Estratégico da Costa da Trafaria – 300 Fogos PER.



Foi assegurado o acompanhamento do desenvolvimento do Plano Estratégico de Almada
Poente, no âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Almada e o
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
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Departamento de Trânsito, Rede Viária e Segurança
Divisão de Manutenção e Logística


Manutenção do parque habitacional:
−

Foram realizadas 116 intervenções.
Divisão de Habitação



Conservação e manutenção do Parque habitacional:
− Empreitadas para reparação de canalizações;
− Empreitadas para substituição de colunas montantes de electricidade em prédios
camarários;
− Empreitada para reparações diversas em edifícios camarários;
− Empreitada para pintura dos edifícios camarários na Rua Almada Negreiros (Feijó);
− Empreitadas para substituição de coberturas de edifícios camarários na Quinta de
Santo António (Laranjeiro);
− Empreitadas de impermeabilização e substituição de coberturas em edifícios
camarários:
• Rua Manuel Azevedo Fortes (Laranjeiro);
• Rua D. Duarte (Laranjeiro);
• Rua Manuel Azevedo Fortes (Laranjeiro);
− Empreitada para reforço estrutural de edifícios camarários na Rua Manuel Azevedo
Fortes (Laranjeiro);
− Empreitada para reparação do sistema de esgotos de prédio da Quinta de Santo
António (Laranjeiro).



Programa PER:
− Foi assegurado o realojamento de 81 famílias:
• 45 agregados familiares do núcleo PER 26 (Caparica);
• 4 agregados familiares do núcleo PER 7 – Mata de Santo António (Costa da
Caparica);
• 5 agregados familiares do núcleo PER 31 – Quinta do Malquefarte (Cova da
Piedade);
• 2 agregados familiares do núcleo PER 46 – Quinta do Ministro (Feijó);
• 1 agregado familiar do núcleo PER 1 – 2º Torrão (Trafaria);
• 6 agregados familiares do núcleo PER 39 – Quinta do Gato Bravo (Feijó);
• 18 agregados familiares do núcleo PER 8 – Nova Praia (Costa da Caparica).



Gestão do parque habitacional camarário:
− Foi assegurado o realojamento de 26 agregados familiares oriundos de processos de
pedido de habitação.
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Serviço Municipal de Protecção Civil


Foi assegurado o acompanhamento permanente da evolução das marés vivas na Costa da
Caparica, bem como a evolução dos estragos provocados nas defesas marítimas e cordão
dunar:
− Durante os meses de Janeiro e Fevereiro foi assegurado o acompanhamento,
monitorização e coordenação de máquinas no local ao longo de 104 horas.



Foi assegurada a participação em workshop onde foram abordados os problemas de
erosão nas defesas marítimas da Costa da Caparica, bem como possibilidades de
intervenção e mitigação dos riscos para pessoas e bens (organizado pela GEOTA).



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



Foi assegurada a participação na reunião promovida pelo Governo Civil de Setúbal e
pelo Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal para abordagem da época de
incêndios, segurança industrial e risco sísmico na perspectiva do ordenamento do
território.



A organização do “1º Curso Internacional de Identificação de Vítimas de Desastres e
Recolha de Vestígios Biológicos em Vítimas de Acidentes ou Epidemias no Âmbito da
Saúde Publica”, elegeu o Serviço Municipal de Protecção Civil de Almada como exemplo
de articulação e cooperação entre as Entidades do Sistema de Protecção e Socorro, tendo
sido apresentada neste âmbito a estrutura organizacional, operacional e de conjuntura
implementada no município de Almada e realizada uma visita às instalações a todos os
participantes no curso.



Dia Municipal do Bombeiro:
Apresentação de novas viaturas adquiridas no âmbito do acordo de colaboração para
a renovação da frota entre o Município e as Associações de Bombeiros do Concelho
(Cacilhas, Almada e Trafaria);
− Desfile apeado e motorizado das três Associações de Bombeiros do Concelho.
−



Operação “Floresta Segura, Floresta Verde”:
Operação de vigilância e prevenção de incêndios florestais no Concelho;
− Contou com o apoio e participação de voluntários, membros dos clubes todo o
terreno, do Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação do Concelho de Almada e
Associação de Comandos de Almada, Delegação de Almada e Seixal;
− Resultados e balanço da operação:
• Apenas 130 m2 de área florestal ardida;
• O trabalho conjunto das várias entidades envolvidas traduziu-se em 13.536 horas
de vigilância e prevenção tendo sido percorridos 27.812 quilómetros por 2.218
elementos afectos ao dispositivo, durante os 104 dias que durou a operação.
−
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Foi aprovado e passou à fase de execução o Plano Operacional Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.



Foi assegurado o apoio ao combate de dois incêndios florestais registados fora do
Concelho de Almada, a pedido do Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal,
tendo sido mobilizados para o efeito uma máquina pesada para apoio à consolidação do
perímetro do incêndio, e uma equipa de voluntários para apoio logístico.



Foram realizadas diversas reuniões de trabalho com os grupos de trabalho do Conselho
Municipal de Segurança dos Cidadãos de Almada, e com os agentes municipais de
protecção civil.



Foi assegurado o planeamento e execução da operação de prevenção e segurança dos
festejos de passagem de ano – fogo de artifício (Centro Sul, Cova da Piedade, 31 de
Dezembro e 1 de Janeiro).



Foi assegurada a realização de exposição alusiva aos trabalhos realizados e resultados
obtidos na Operação Floresta Segura, Floresta Verde 2007 (Zona Comercial do Almada
Fórum, 13 a 27 de Janeiro).



Foi assegurada a organização de acções de formação práticas e teóricas dirigidas à
comunidade escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Almada, para
abordagem de 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.



Foram elaborados e entregues 11 planos de emergência e evacuação de escolas do 1º
Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Almada.
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;
− Interescolas de Teatro 2007;
− Férias Jovens 2007;
− Festa Amarela;
− 4.º Concurso de Musica Moderna;
− Edição mensal da Agenda Clip;
− 15º Festival Internacional de Tunas Universitárias;
− Edição do jornal Escola em Festa;
− 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
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nos suportes ou meios de comunicação municipais e outros, nomeadamente nos órgãos
de comunicação social:
− Cooperação no âmbito da geminação Almada – Kwanza Sul:
• 2º Raid Todo o Terreno Kwanza Sul;
• Campanha de solidariedade Almada – Kwanza Sul (Natal);
• Apoio à exposição sobre cooperação Almada - Kwanza Sul;
− Concurso Arte e Criatividade;
− Seminário do Conselho Local de Acção Social de Almada “Tecnologias ao serviço das
pessoas em situação de dependência” (Madan Parque);
− Mês do Idoso;
− Mês do Deficiente;
− Decoração de espaços de instituições da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.


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:
− Plano de Prevenção de Incêndios Florestais;
− Conferência de imprensa de apresentação do Plano;
− Conferência de imprensa balanço da época;
− Dia Municipal do Bombeiro;
− Cerimónia do 116 º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas;
− Catálogo sobre prevenção rodoviária.
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