OPÇÕES DO PLANO
ANO 2021

No ano de 2021 ocorrerão eleições autárquicas o que, naturalmente, deverá e
terá que ser tomado em conta, não assumindo responsabilidades que
transcendam a conclusão do atual mandato e possam, por isso ser
condicionantes para quem vier a assumir a condução da Junta no próximo
período de quatro anos.
Porém, sem prejuízo do atrás assumido, não deixaremos, como se nos impõe,
de cumprir de forma empenhada e responsável os nossos objetivos e a
estratégia que apresentamos e foi sufragada na nossa candidatura em 2017.
Como se tem vindo a comprovar ao longo do mandato em curso, temos mantido
a hierarquia de prioridades, pela ordem indicada, nos pelouros da Coesão Social,
da Educação e Cidadania, da Cultura e Atividades Recreativas e da Saúde. Como
igualmente se confirmará pelos relatórios de atividades apresentados com a
regularidade legalmente fixada, mantivemos constantes e regulares contactos
com as diferentes Vereações da CMP com vista a obter apoios nas áreas do
Urbanismo e do Ambiente e Mobilidade. Infelizmente, por uma sucessiva
degradação das estruturas desportivas de alguns clubes da Freguesia, não
obstante os nossos esforços de incentivo e apoio, não têm produzido os
objetivos por que nos temos empenhado na área do Desporto. A discutível e, a
nosso ver, injusta decisão de cessação do protocolo através do qual o IEFP nos
concedia a instalação e laboração de um GIP na Freguesia teve, evidentemente
reflexos no nosso pelouro de Emprego, Formação e Empreendorismo. A
demissão por razões profissionais da nossa Vogal deste Pelouro, Dr.ª Olimpia
Costa, em agosto deste ano é também, naturalmente, um fator com influência
nessa área. Não obstante as contrariedades acima referidas estamos certos de
que o Vogal eleito em setembro para gerir este Pelouro, Dr. Valério Filipe, não
deixará de, embora num espaço temporal de apenas um ano, reimprimir a este
setor um nível de atividade bem necessário na situação de desemprego
originada pela situação pandémica que enfrentamos.
As dificuldades que vimos a encontrar desde abril deste ano em consequência
da situação de pandemia que, nós e todo o mundo, estamos a enfrentar,
infelizmente, sem previsões seguras sobre a sua duração e evolução.
Perante essa realidade, sem naturalmente abandonar objetivos, com as
adaptações possíveis, em todas as áreas da nossa intervenção, compreender1

se-á que centremos as nossas prioridades nas áreas da Coesão Social, da Saúde,
da Educação e do Emprego.
Não seria igualmente realista alterar a nossa organização interna, configurada
no organigrama integrante deste trabalho, nas circunstâncias acumuladas da
pandemia e eleições autárquicas no próximo ano.
A seguir é apresentado o Plano de Atividades elaborado pelos responsáveis por
cada pelouro.
Este Plano, como se compreenderá, está compreensivelmente condicionado à
evolução da pandemia que, infelizmente ninguém sabe se e quando acabará.
Relativamente ao Orçamento para 2021, apresentado na sessão de hoje, tal
como o presente documento, e como se detalhará na sua apresentação e
discussão, procedemos rigorosamente de acordo com os critérios que utilizamos
ao longo dos nossos mandatos.
Em síntese, condicionamos o valor das despesas ao valor das receitas seguras
podendo, em função da situação verificada durante o ano de 2021, proceder a
alterações que justificadamente se imponham.
Foi renovada pela CMP a concessão de uma versão do Orçamento Colaborativo
para 2021, no valor de 150 mil euros para cada Freguesia/União de Freguesias
da cidade, e condicionado por regulamento emitido pela concessionária.
No cumprimento de todas as regras definidas no regulamento acima referido,
foi entregue na CMP a proposta dos projetos selecionados pelo Júri nomeado e
eleito para o efeito.

AÇÕES E ATIVIDADES 2021
1. ORGANIZAÇÃO INTERNA
•
•

Continuar as medidas de controlo para cumprimento do Regulamento Geral
de Proteção de Dados;
Avaliar e ajustar sistematicamente a gestão e alocação dos recursos
humanos aos serviços da Junta, em função das ausências por doença,
aposentação e/ou de ajustamentos dos processos de trabalho;
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•
•
•
•

•
•

Avaliar a possibilidade de teletrabalho para alguns funcionários que não
façam atendimento presencial;
Providenciar, em colaboração com os Sapadores Bombeiros, ação de
simulacro conjunto com a EB1 do Campo 24 agosto dado a impossibilidade
do ano anterior;
Avaliar o processo de melhoria contínua da comunicação interna institucional
da Junta;
Continuar a avaliação e a programação com o pelouro do Emprego,
Formação e Empreendorismo as necessidades de formação do nosso pessoal
providenciando a seleção e hierarquização da programação das respetivas
ações formativas;
Monitorizar e acompanhar a evolução dos projetos da Freguesia eleitos para
implementação no Orçamento Colaborativo.
Continuar o processo de contratação de um funcionário para os serviços
administrativos.
Comunicação

•
•
•
•
•
•
•
•

Efetuar a gestão do site da Junta e do Explore Bonfim;
Efetuar a gestão do Facebook da Junta e do Explore Bonfim;
Divulgar nas plataformas online da Junta (websites e facebook) as atividades
da Junta;
Elaborar elementos gráficos, impressos/digitais, para a promoção das
atividades dinamizadas pela Junta;
Elaborar uma newsletter com a agenda de eventos do Bonfim com
periodicidade semanal;
Divulgar na Imprensa as atividades da Junta;
Solicitar o apoio da Câmara Municipal do Porto na divulgação de iniciativas;
Elaborar O Bonfinense e efetuar a gestão da sua distribuição com
periodicidade trimestral.

2. CULTURA E ATIVIDADES RECREATIVAS

(O programa planeado nesta área estará, como se compreenderá,
particularmente dependente da evolução pandémica.)
•
•

Dinamização e apoio de vários tipos de exposições (Artesanato, Pintura,
Escultura, etc.);
Apoio no lançamento de livros no salão nobre da junta de freguesia do
Bonfim;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamização e apoio a vários tipos de colóquios de interesse cultural;
Promoção de incentivos à realização de sessões de teatro e de revista no
Salão Nobre da Junta;
Realização de Festival de Ranchos Folclóricos;
Realização de espetáculo com o tema “Cantar as Janeiras”;
Apoio às comemorações do 5 de outubro;
Apoio a desfiles e bailes de Carnaval;
Apoio a magustos das instituições culturais da Freguesia;
Apoio à coletividade representante da freguesia na Rusga de S. João;
Promoção e apoio da organização das festividades de S. João:
- Cascata da freguesia;
- Bailes populares;
- Sardinhada;
Apoio às iniciativas culturais das várias associações da freguesia;
Apoio à execução e exposição de presépios nas escolas e instituições da
freguesia;
Concurso de Montras de Natal do Bonfim;
Apoio às festividades das irmandades sediadas na freguesia;
Continuidade na promoção e apoio às festividades tradicionais da freguesia:
- Festa do Santo Antoninho da Estrada;
- Festa do S. João do Bonfim;
- Santa Clara;
Realização de uma Feira do Livro Usado.
Realização de uma Festa Popular para a Freguesia;
Comemoração do dia Mundial do Livro;
Promoção e realização de espetáculos de vários tipos de Dança no salão
nobre;
Apoio à realização de sessões de cinema no Salão Nobre;
Dinamização e promoção de passeios culturais e recreativos para a
população com visitas a locais emblemáticos da freguesia;
Apoio ao desporto de lazer (pesca, xadrez, columbofilia, etc.,);
Fomento de atividades recreativas pouco praticadas; (esgrima medieval,
malha, tiro com arco);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoio ao 4º Festival Bô, (Workshops artísticos, concertos, terapias naturais,
etc.);
Organização uma noite de fados ao ar livre;
Realização de evento musical com a participação do Grupo de Cavaquinhos
do Bonfim e Coro Ensemble do Bonfim;
Incentivo do turismo através do programa “Explore Bonfim”, bem como
participação no Conselho de Turismo do Porto;
Dinamização de “Concertos Vespertinos na igreja do Bonfim”;
Dinamização de eventos de vários tipos (dança, teatro, música, etc.,) nos
jardins da freguesia;
Bonfim – Cultura na Rua, organização de diversas atividades culturais de
rua, em parceria com as instituições da freguesia;
Promoção em parceria com entidades da freguesia de um concurso para a
criação do um prato ou doce “tradicional” do Bonfim;
Continuidade de apoio, em colaboração com o pelouro da Coesão Social,
nas várias colonias balneares organizadas pelas associações da freguesia;
Comemoração do Dia Mundial da Música;
Organização de eventos culturais na época natalícia para as Eb1 da
freguesia;
Realização do VI Ciclo de teatro “Bonfim em Cena” na freguesia com a
participação de vários grupos de teatro;
Comemoração do Dia Mundial do Teatro;
Organização da 5ª prova de carrinhos de rolamentos da freguesia do
Bonfim;
Organização de eventos de jogos tradicionais a realizar em vários pontos da
freguesia;
Continuidade das reuniões do Conselho Cultural do Bonfim;
Continuidade no apoio ao Encontro Internacional de Arte e Comunidade –
“MEXE”;

Casa d’Artes do Bonfim
•

Articulação com as instituições sediadas na Casa d’ Artes do Bonfim na
dinamização do acolhimento de instituições Culturais, Artísticas e de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonfinenses para fomento da cultura e das artes de âmbito comunitário na
freguesia:
- Oficinas;
- Residências Artísticas;
- Exposições de trabalhos comunitários;
- Programas para as Famílias;
- Férias para todos (Atividades Artísticas para ocupação de tempo livre);
- Teatro;
- Circo;
- Cinema;
Continuação da parceria com a Faculdade de Belas Artes da UP, cedendo as
nossas instalações para colóquios e exposições;
Apoio no lançamento de livros na Casa d’Artes do Bonfim;
Dinamização e apoio a vários tipos de colóquios de interesse cultural;
Promoção de incentivos à realização de sessões de teatro;
Realização de tertúlias de poesia;
Apoio logístico ao Grupo de Cavaquinhos do Bonfim;
Apoio logístico ao Coro Ensamble do Bonfim;
Apoio logístico ao Saint Dominic’s Gospel Choir;
Apoio logístico ao grupo de Teatro Associativo Talmas Porto;

3. EDUCAÇÃO E CIDADANIA
•
•
•
•
•

•

Apoio às escolas do ensino secundário nos estágios profissionais e nas visitas
de estudo;
Continuidade de apoio às escolas da Freguesia nas áreas protocoladas bem
como em pequenas reparações;
Atribuição de prémios de mérito aos melhores alunos do 4º ano das EB1 da
Freguesia;
Apoio às escolas para a dinamização de atividades no fim do ano letivo, no
natal, magusto, etc.;
Apoio, em colaboração com o pelouro da Coesão Social, nas várias vertentes
a alunos carenciados (explicações, prolongamentos nas escolas, livros, etc.),
Projetos; “O meu lugar no Mundo”; ATL EB1 Campo 24 de Agosto; Já
T’Explico”;
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•
•
•
•
•
•
•

Apoio a projetos de dinamização da Componente de Apoio à Família (CAF)
nas escolas de 1º ciclo da Freguesia;
Colaboração com a Associação O Meu Lugar no Mundo para a promoção de
atividades para os alunos nas interrupções letivas (Páscoa, Férias de Verão
e Natal);
Colaborar, com a CMP, o Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano e o
Ministério da Educação, na concretização da reabilitação do Liceu Alexandre
Herculano;
Apoiar as escolas da Freguesia nas suas necessidades para fazer face ao
contexto extraordinário de saúde pública;
Apoiar os agrupamentos de escolas da Freguesia para a aquisição de
materiais diversos necessários para a utilização de novas metodologias de
ensino;
Promoção de debates/ações de sensibilização nas Escolas com exemplos de
participação cívica;
Promoção de um evento de recolha solidária de bens no período natalício
nas escolas e associações de jovens.

4. URBANISMO, AMBIENTE E MOBILIDADE
•

•
•
•

•

Monitorização e sinalização de situações a requerer intervenções de melhoria
nas áreas da mobilidade e do ambiente e articulação com os serviços da
CMP no sentido da respetiva regularização bem como por informação dos
bonfinenses;
Manutenção e tentativa de modernização dos Balneários, Lavadouros e
Sanitário bem assim como do espaço do Mercado de Levante na Praça da
Alegria;
Prosseguir o contacto com a CMP para requalificação do Mercado de Levante
da Praça da Alegria que se vem atrasando por burocracias diversas;
Acompanhar a evolução das obras em curso e a efetuar pela CMP na área
da Freguesia nomeadamente a de Fernão Magalhaes pelo impacto que
originou e continua a originar.
Sensibilização da CMP no sentido da concessão de apoios aos comerciantes
afetados pelas obras de Fernão Magalhães.
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5. SAÚDE
•

•

•
•
•
•
•

Fomentar novos Protocolos e Parcerias de colaboração, entre a Junta e
diversas entidades na área da saúde, dando continuidade aos já existentes
(ACES Porto Oriental, Mundo a Sorrir, Universidade Fernando Pessoa,
Associação Portuguesa Medicina Dentária Hospitalar, Escola Superior SaúdePP, Clínica Dentária Davallmed, Clínica Dentária Dra. Gabriela Gomes, Lda.,
Clínica Dentária do Bonfim, IMT, Escola Superior de Enfermagem do Porto,
Minisom/Amplifon, Óticas Visão Central, Pacheco e Luar Protector Oculista,
Instituto Clínico, Associação Portuguesa de Reiki - Núcleo Porto e Ermesinde,
Farmácia Cameira, Farmácia Alves Moreira, Farmácia do Padrão, Associação
Dignitude, Associação Compassio/ Serviço Cuidados Paliativos H.S.João);
- Desenvolver o programa de Saúde Oral existente, tentando abranger mais
áreas, como a Ortodontia;
Manter o programa "DEC” Bonfim (Dentista Em Casa), no âmbito de
Tratamentos Dentários no Domicílio, para os utentes com mobilidade
reduzida ou incapacidade de locomoção, da freguesia do Bonfim, tentando
que seja mais abrangente;
Continuar com a implementação do programa Saúde+Bonfim, continuando
a emitir os cartões Saúde+Bonfim;
Manter a comparticipação da vacina antipneumocócica (Pn13), mediante
prescrição médica, a idosos carenciados da freguesia, que não tenham
direito à mesma, comparticipada a 100%;
Manter a comparticipação da vacina da Gripe e Antipneumocócica a todos
os colaboradores da Junta, interessados, desde que prescrita pelo médico
de Família;
Continuar, desde que o contexto de Pandemia o permita, com as atividades
desenvolvidas pelo Instituto Clínico com aluna(o)s das escolas da Freguesia;
Promover a saúde da população do Bonfim e dos colaboradores da Junta,
desde que o contexto de Pandemia o permita, com o acesso:
- Às Medicinas Complementares, nomeadamente Osteopatia e Acupuntura,
em parceria com o IMT (Instituo de Medicina Tradicional);
- À Terapia Reiki, nas instalações da Junta, com a colaboração do Núcleo do
Porto e de Ermesinde da Associação Portuguesa de Reiki, com 6 sessões
mensais. Caso não seja viável, manteremos o programa Reiki Escuta, de
apoio via telefone, semanal, a todos os utentes interessados;
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•

- Continuar com o programa Dançar a Vida, de Dança Sénior, na Junta,
tendo já duas turmas a funcionar em pleno e prevista a abertura de mais
uma ou duas turmas;
- Continuar a integrar e colaborar na implementação do Plano Local de
Saúde em parceria com a Unidade de Saúde Publica do ACES Porto Oriental;
- Promover a atividade física e a alimentação saudável com atividades,
palestras, workshops e cartazes;
- Desenvolver outras iniciativas para a realização de colóquios/conferências/
formações na área da saúde, para divulgação junto da população;
- Promover a realização de rastreios em áreas sensíveis da saúde,
nomeadamente na saúde oral, incluindo prevenção de patologia maligna,
saúde mental, obesidade, infeções sexualmente transmissíveis e outros;
- Manter a dispensa gratuita de preservativos, em colaboração com a
Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental;
- Continuar a colaborar na divulgação das campanhas promovidas pelo ACES
Porto Oriental;
- Continuar com os apoios pontuais à população carenciada, no âmbito do
acesso a próteses dentárias, auditivas, óculos, consultas dentárias urgentes,
medicação e outros, mediante a disponibilidade financeira;
- Apoiar as associações de doentes, nas diferentes iniciativas que promovem
para os seus utentes e suas famílias;
- Em colaboração com o Pelouro da Coesão Social:
- Continuação do desenvolvimento de programas para a(o)s
trabalhadora(o)s do sexo, no âmbito da informação e prevenção das
IST/Infeções Sexualmente Transmissíveis (Saúde Pública) e do acesso aos
serviços de saúde, em conjunto com várias instituições intervenientes na
freguesia;
- Continuação da parceria com o H. S. João (Unidade de cuidados Paliativos
e a Associação Compassio, na implementação do programa “Porto, Cidade
compassiva”;
- Continuação da parceria com a Associação de Cuidadores no âmbito do
programa “Títulos de impacto social”;
No Âmbito da Pandemia de COVID 19:
- Continuar a colaboração com a Unidade de Saúde Pública do ACES Porto
Oriental;
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- Sensibilizar a população para o cumprimento das orientações emanadas
pela DGS, dando também toda a informação útil no âmbito da Pandemia;
- Facultar todos os EPI´S necessários e material de desinfeção para que
todos os colaboradores da Junta possam executar as suas tarefas com a
devida proteção, prevenindo o contágio;
Fazer cumprir os Procedimentos internos da Junta, modificando-os sempre
que a situação Pandémica se altere e assim o exija;
- Elaborar os Procedimentos para a realização de reuniões presenciais ou
outros eventos, como é o caso da Assembleia de Freguesia, obedecendo a
todas as regras de higiene e segurança;
- Continuar com o apoio de EPI´s e material de desinfeção às Instituições
da Freguesia que necessitem.
- Continuação da parceria com o ACES Porto Oriental no sentido de facilitar
e facultar aos utentes que não têm acesso a tecnologias informáticas,
nomeadamente email, o pedido da prescrição médica crónica, no centro de
saúde, através da Junta.

6. COESÃO SOCIAL
•

Minimizar os efeitos provocados pela pandemia de Covid 19, através das
seguintes atividades:
- Apoiar as organizações sociais da Freguesia com:
a) EPI’s (equipamento de proteção individual);
b) nos serviços prestados aos seus utentes;
c) na criação de novos projetos;
d) na procura de soluções para situações de maior dificuldade
decorrentes das atividades diárias, no atual contexto;
e) no aumento da capacidade para providenciar cabazes alimentares às
famílias em situação de vulnerabilidade;
f) na cedência da carrinha comunitária;
- Manter em funcionamento (enquanto a situação epidemiológica exigir) a
equipa especializada para infetados por Covid 19 em parceria com a Benéfica
e Previdente-Associação Mutualista, sobre orientação da saúde pública do
ACES Porto Oriental e os Serviços Sociais do Hospital de São João e do
Centro Hospitalar do Porto.
- Aumentar o apoio às famílias carenciadas, através de apoios cedidos pela
Junta e/ou pelos nossos parceiros sociais, especificamente:
a) Ajudas técnicas;
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b) Cabazes alimentares;
c) Mobiliário;
d) Roupa;
e) Medicação;
f) Renda, água e luz;
- Continuar a articular com a rede de empresas e fundações que apoiam os
utentes do gabinete de apoio social e as instituições de solidariedade;
- Minorar o isolamento social provocado pela necessidade de manter o
distanciamento social, enquanto for necessário:
a) Apoiar o projeto “Pedalar sem idade - Porto”, com passeios pela
freguesia na Bonfineta;
b) Apoiar as respostas sociais disponíveis, especificamente, centros de
dia, centros de convívio, serviços de apoio domiciliário e estruturas
residenciais para pessoas idosas através de projetos que
desenvolvam atividades no domicílio;
c) Divulgar e sinalizar bonfinenses para o projeto “Chave de Afetos”,
em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, para o
programa de teleassistência;
d) Apoiar e sinalizar bonfinenses para o projeto “Miminhos e
Companhia”, em parceria com a Associação Mimi;
e) Acompanhar e sinalizar bonfinenses para o programa “Idosos em
segurança”, em parceria com a PSP;
f) Proporcionar a todas os interessados o programa “No Porto a Vida é
Longa” e o programa “Aconchego”, em parceria com a CMP;
g) Reiniciar o programa “Tricotando no Bonfim”, logo que seja possível
e a situação epidemiológica o permita;
• Manter o apoio personalizado aos Cuidadores Informais do Bonfim, em
colaboração com a Associação Cuidadores; desenvolver novos projetos
integrando o serviço social do Hospital de São João, no apoio aos cuidadores
informais e formais;
• Acompanhar, apoiar e participar no trabalho desenvolvido pela CPCJ – Porto
Oriental;
• Promover atividades nas pausas letivas para apoio às crianças sinalizadas
pela CPCJ – Porto Oriental;
• Participar na realização de iniciativas no âmbito do “Porto 4 Ageing” - Centro
de Excelência Europeu para o Envelhecimento.
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• Articular o apoio jurídico gratuito em parceria com a CMP, auxiliando os
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

bonfinenses com menos recursos;
Continuar a apoiar a Associação Fios e Desafios no serviço de SAAS, no
âmbito do RLIS e o projeto Recomeçar, sediado na Casa do Povo do Bonfim;
Apoiar as associações que intervêm na área da deficiência, apoiando-os nas
diferentes iniciativas que promovem para os seus utentes e suas famílias;
Sensibilizar e envolver os bonfinenses e a comunidade em geral na
sinalização de situações de emergência social, especificamente os que não
têm retaguarda familiar;
Acompanhar e colaborar com o Instituto de Segurança Social, no âmbito das
respostas sociais disponibilizadas à população, através do contacto diário
com a equipa de atendimento aos bonfinenses;
Continuar a apoiar os bonfinenses através do programa Bonfim Conforto;
Continuar a apoiar o serviço de balneário da Associação de Moradores da
Lomba, para utilização dos moradores;
Continuar a relação de proximidade com a DomusSocial, não só no apoio à
submissão das candidaturas à habitação social, assim como nas
candidaturas ao apoio à renda. Continuar a acompanhar os agregados
familiares sinalizados que residem em habitação social;
Na área da habitação social, dar continuidade aos programas:
- Casa Reparada Vida Melhorada, em conjunto com os parceiros envolvidos
no respetivo programa e com outros que adiram;
- Casa Partilhada, apoiar as utentes que beneficiam do programa;
Proporcionar aos idosos da Freguesia momentos de convívio e de inclusão
social, promotores de um envelhecimento com maior qualidade, com
diversas iniciativas e com as condições de segurança necessárias, no atual
contexto pandémico;
Realizar a iniciativa “Bazar Social” com oferta gratuita de: vestuário, roupa
de casa, brinquedos e outras utilidades;
Participar nas reuniões do núcleo executivo e plenários do Conselho Local
de Ação Social do Porto;
Participar nas reuniões do Núcleo de Planeamento e Intervenção dos Sem
Abrigo e apoiar as iniciativas e intervenções definidas em conjunto com as
restantes entidades;
No âmbito da Comissão Social de Freguesia:
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- Continuar a desenvolver iniciativas de organização interna do
funcionamento da comissão que potenciem o trabalho em rede e uma maior
eficiência do trabalho desenvolvido por todos;
- Fomentar uma relação de proximidade entre todos os membros da
comissão, potenciando o trabalho colaborativo;
- Iniciar novos projetos em parceria com as entidades que correspondam
aos desafios atuais;
- Promover formações específicas nas áreas de maior interesse e utilidade
para as entidades sociais;
- Promover atividades de comunicação interna e externa que melhorem a
ligação entre as entidades e a aproximação à população bonfinense;
- Divulgar as respostas sociais existentes e as iniciativas desenvolvidas pelas
organizações ou com programas de intervenção social na Freguesia;

7. EMPREGO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Durante o ano de 2020, motivado pela crise pandémica e o seu impacto da
economia, assistimos a um aumento do número de desempregados na freguesia.
Face a este cenário, o Pelouro deseja, no ano de 2021, dirigir a sua atividade para
a recolocação desses desempregados no mercado de trabalho quer fomentando a
sua formação especializada quer a sua capacitação em novas áreas, bem como
estimular a criação de negócios próprios, preferencialmente em projetos que
possam, por si, criar mais emprego.
Nesse sentido, dará primazia a um Projeto de apoio ao microcrédito, bem como às
relações com o IEFP e com a Cidade das Profissões da Câmara Municipal do Porto.
•
•

•

Apresentação e desenvolvimento de um projeto de apoio à concessão de
microcrédito para habitantes da freguesia, com ênfase na criação de
múltiplos empregos e no empreendedorismo social;
Criar um Núcleo de Empregabilidade do Bonfim – com empresas e
instituições da freguesia e da cidade, com presença online, para criação de
uma bolsa de empregos que facilite o encontro entre a procura e a oferta
de emprego;
Desenvolvimento das atuais relações com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional e com a Cidade das Profissões, fomentando sinergias
entre estas instituições e a Junta de Freguesia;
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•

•
•

•

Programação de ações de formação com planos concretos de apoio à
empregabilidade dos bonfinenses – com ações especialmente dirigidas para
jovens à procura de primeiro emprego, desempregados de longa duração e
desempregados na faixa etária 45/55;
Protocolar, com instituições da freguesia, ações de formação e capacitação
para toda a comunidade;
Continuação do trabalho desenvolvido na integração e acompanhamento
com pessoas de perfil de empregabilidade de difícil inclusão no mercado de
trabalho, por forma a introduzir novas rotinas de trabalho e capacitação para
um novo emprego;
Encaminhamento dos utentes para entidades de formação da Freguesia;

8. DESPORTO
•

Fazer qualquer plano no atual momento de pandemia que nos afeta será
um mero exercício de intenções, já que a evolução ou regressão da doença
infeciosa aconselhará sempre a reformulação, alteração ou anulação de
qualquer programação pensada para dois meses adiante.
Estando, esta Junta de Freguesia, consciente das implicações que este
estado vigente já provocou no regular funcionamento da sociedade,
principalmente nas atividades desportivas, não deixará de estar atenta e
ajudar ao restabelecimento da anterior normalidade.
É intenção deste Pelouro manter, rever e estabelecer novos protocolos que
vise a prática física e desportiva, alargando a sua influência aos exercícios
físicos informais ou/ e esporádicos.
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