Informação Escrita
Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, e no âmbito das suas
competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação escrita das
actividades desenvolvidas no período de Dezembro 2013 até à presente data, das quais sublinha as que
considera mais relevantes:
1. Actividades de Representação e participação externas
O Presidente fez parte activa das reuniões abaixo mencionadas, em resultado da prossecução de esforços afins
às actividades da Junta de Freguesia.

1.1

Participação, no dia 19 de Dezembro, na Assembleia Municipal de Portimão.

1.2

Participação, no dia 27 de Dezembro, na Assembleia Municipal de Portimão.

1.3

Participação, no dia 11 de Janeiro, no Fórum sobre Educação, promovido pelo Lions
Clube, que teve lugar no auditório do Museu Municipal de Portimão.

1.4 Participação, no dia 16 de Janeiro, na Cerimónia de Inauguração das novas instalações do
Gabinete de Apoio à Vitima, que teve lugar nas instalações da PSP.
1.5 Participação, no dia 17 de Janeiro, na cerimónia da assinatura do Protocolo de Cedência de
Instalações à UNIR, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão.
1.6 Participação, no dia 20 de Janeiro, na reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil
cuja ordem de trabalhos foi: Informação sobre a aprovação da primeira revisão ordinária do
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Plano Municipal de Emergência da Protecção Civil do Município de Portimão e preparação
do exercício municipal para teste do PMEPC nos termos da resolução nº 25/2008da
Comissão Nacional de Protecção Civil, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Portimão.

1.7 Participação, no dia 22 de Janeiro, na discussão sobre o estado de saúde no Barlavento,
promovida pela Teia D'Impulsos, que teve lugar no TEMPO- Teatro Municipal de
Portimão.
1.8 Participação, no dia 28 de Janeiro, no Conselho Geral de Agrupamento de Escolas Júdice
Fialho.
1.9 Participação, no dia 31 de Janeiro, no Congresso da Anafre, subordinado ao tema “+
Freguesia, Melhor Futuro”, que teve lugar em Aveiro.
1.10 Participação, no dia 4 de Fevereiro, na reunião do Conselho Geral Transitório do
Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, cuja ordem de trabalhos foi a leitura e
aprovação da acta anterior e Eleição do Presidente do Conselho Transitório.
1.11 Visita ao Porto Lagos seguida de reunião no clube local, no dia 6 de Fevereiro, com cerca de
20 residentes que apresentaram as suas preocupações e os principais problemas daquela zona,
no âmbito do projecto “Freguesia Mais Perto”.
1.12 Participação, no dia10 de Fevereiro, na reunião sobre o Projecto Mergulha Por ti(mão), cuja
ordem de trabalhos foi a assinatura do Relatório Anual de Avaliação do projecto Mergulha
Por Ti (mão), que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão.
1.13 Participação, no dia 10 de Fevereiro, na reunião do Conselho Geral Transitório do
Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, cuja ordem de trabalhos foi a leitura e
aprovação da acta anterior; Discussão e Aprovação do Conselho Transitório; Discussão e
Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do agrupamento para
2014; Constituição de comissões de trabalho para a elaboração do Regulamento Interno e
para acompanhamento do processo concursal para o director do Agrupamento;
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Calendarização das actividades a desenvolver pelo Conselho Geral e Informação sobre a
situação das intervenções propostas pela APEE Major David Neto.
1.14 Participação, no dia 11 de Fevereiro, reunião da Rede de Emergência Social Municipal, que
teve lugar na Câmara Municipal de Portimão.
1.15 Participação, no dia 13 de Fevereiro, no Seminário sobre Delegação de Competências,
promovido pela Associação Nacional de Municípios, que teve lugar em Coimbra.
1.16 Participação, no dia 17 de Fevereiro, na Audição pública designada “Incêndios Florestais –
Todos os ângulos de um desígnio”, apresentada por Miguel Freitas, que teve lugar no
Auditório do Museu Municipal de Portimão.
1.17 Participação, no dia 19 de Fevereiro, na Sessão Introdutória ao Sistema de Protecção Civil
que teve lugar no Salão Nobre dos Paços de Concelho, em Albufeira.
1.18 Participação, no dia 26 de Fevereiro, na reunião de Toponímia, que teve lugar na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Portimão.
1.19 Participação, no dia 26 de Fevereiro, no simulacro de tremor de terra, promovido pela
Protecção Civil da Câmara Municipal de Portimão.
1.20 Visita à Ladeira do Vau seguida de reunião no clube local, no dia 6 de Março, com cerca de
15 residentes que apresentaram as suas preocupações e os principais problemas daquela zona,
no âmbito do projecto “Freguesia Mais Perto”.
1.21 Participação, no dia 18 de Março, na visita do Secretário de Estado, Dr. Pedro Lomba, à
Associação Capela - Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos.
1.22 Participação, no dia 21 de Março, na reunião de CLAS - Rede de Emergência Social, que
teve lugar na Câmara Municipal de Portimão.
1.23 Participação, no dia 3 de Abril, na Sessão de Apresentação do sistema de protecção Civil e
do Simulador para risco sísmico e de Tsunamis do Algarve, que teve lugar no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Portimão.
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1.24 Participação, no dia 4 de Abril, na Conferencia/Debate sobre Edificação dispersa - Custos e Benefícios
à escala local, que teve lugar no Auditório da CCDR em Faro.
1.25 Participação, no dia 6 de Abril, na cerimónia da assinatura do Protocolo de Cooperação para o Projecto
InteraJudo para 2014, entre a Freguesia de Portimão e o Judo Clube de Portimão.
1.26 Participação, no dia 9 de Abril, na reunião do Conselho Municipal da Defesa da Floresta Contra
Incêndios no Município, cuja ordem de trabalhos foi Aprovação da Acta da Última Reunião; Programa
de Acção da equipa de Sapadores Florestais; Discussão e Aprovação do POM 2014 entre outros
assuntos, que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão.
1.27 Participação, no dia 9 de Abril, na cerimónia de inauguração do Monumento ao Combatente, que teve
lugar na Rotunda do Sapal, em Portimão.
1.28 Visita ao Bairro Pontal seguida de reunião na Associação de Reformados do Pontal e Não
Só, no dia 10 de Abril, com cerca de 15 residentes que apresentaram as suas preocupações e
os principais problemas daquela zona, no âmbito do projecto “Freguesia Mais Perto”.
1.29 Participação, no dia 11 de Abril, na cerimónia de abertura da Exposição sobre o 25 de Abril, que se
encontra patente ao público na Casa Manuel Teixeira Gomes.
1.30 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e Instituições da
Freguesia.

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer
2.1

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 5 de Dezembro, uma visita ao Banco Alimentar, no
âmbito das comemorações do Dia Internacional do Voluntário, para cerca de 15 pessoas.

2.2

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 17 de Dezembro a actividade Pais Natal na
Alameda em parceira com a Câmara Municipal de Portimão.
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2.3

A Junta de Freguesia celebrou, no dia 6 de Janeiro, o Dia de Reis com um espectáculo de música
tradicional portuguesa na Alameda da República com churros e melosa.

2.4

A Junta de Freguesia promoveu nos dias 12, 19 e 26 de Fevereiro, palestras sobre a Violência no
Namoro, que tiveram no Agrupamento de Escolas Júdice Fialho.

2.5

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 18 de Fevereiro, rastreios visuais, com a colaboração da Óptica
Algarve, dirigidos a cerca de 40 crianças e jovens inseridos no projecto Mergulha Por Ti (Mão), que
teve lugar no Bairro Cruz da Parteira.

2.6

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 2 de Fevereiro, uma visita ao Museu do Trajo, em S. Brás de
Alportel para cerca de 31 seniores da freguesia.

2.7

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 1 de Março, uma matiné dançante de Carnaval, com a
colaboração do Sporting Gloria ou Morte Portimonense, para cerca de 50 seniores da freguesia.

2.8

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 7 de Março, um passeio, com visita guiada, ao Museu
Municipal de Aljustrel, para cerca de 48 seniores da freguesia.

2.9

A Junta de Freguesia celebrou, no dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, com uma matine
dançante e lanche, que teve a colaboração de Outro Bar, para cerca de 55 mulheres.

2.10

A Junta de Freguesia promoveu no dia 17 de Março, uma palestra sobre a Violência no Namoro,
dirigida aos alunos do 9.ano do Agrupamento de Escolas Júdice Fialho.

2.11

A Junta de Freguesia promoveu nos dias 6, 13 e 20 de Março, palestras sobre a Violência no Namoro,
dirigidas aos alunos do 9º ano da Escola D. Martinho Castelo Branco.

2.12

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 19 de Março, uma palestra sobre Bulling, dirigida aos alunos do
6º ano do Agrupamento de Escolas Eng. Nuno Mergulhão.

2.13

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 26 de Março, uma palestra sobre a Violência no Namoro,
dirigido aos alunos do 9º ano da Escola Prof. José Buísel.
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2.14

A Junta de Freguesia celebrou, no dia 21 de Março, o Dia da Árvore com um concurso de casas para
pássaros, dirigido às Escolas de Ensino Básico da Freguesia, cuja apresentação teve lugar na Quinta
Pedagógica, e contou com a presença de cerca de 204 alunos.

2.15

A Junta de Freguesia promoveu, no domínio da expressão cultual, uma ida à Revista de Carnaval do
Boa Esperança, no dia 30 de Março, para cerca de 240 seniores da freguesia, a exemplos dos anos
anteriores.

2.16

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 7 de Abril, uma aula de Zumba, na Alameda da República,
para cerca de 30 pessoas, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde.

2.17

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 7 de Abril, um workshop de Primeiros Socorros, na Alameda
da República, para cerca de 25 pessoas, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde.

2.18

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 7 de Abril, em colaboração com a Farmácia da Pedra Mourinha
e a Óptica Alvor rastreios à tensão arterial, colesterol, glicemia e visuais, para cerca de 50 pessoas, no
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde.

2.19

No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu, neste mesmo período,
resposta a várias solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e
Jardins-de-Infância, num total de 116 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços,
relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares.

3. Emprego, Acção Social e actividades afins

3.1

A Junta de Freguesia ofereceu 600 cabazes de Natal a famílias carenciadas de Portimão durante
um almoço de solidariedade servido no salão da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Portimão por cerca de 100 voluntários. Esta iniciativa contou com o apoio de
entidades comerciais da freguesia e IPSS.

3.2

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com
vista ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de Dezembro 2013 até à data,
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18.144 candidatos, tendo sido cedidas as instalações da Junta de Freguesia para a realização de
sessões de informação prestadas pelos técnicos do I.E.F.P. à população desempregada.
3.3

O executivo procedeu, neste período, à atribuição de subsídios às Instituições Particulares de
Solidariedade Social e aos Clubes Recreativos e Desportivos, no âmbito da atribuição anual de
subsídios, no valor total de €2.560,00.

SUBSÍDIOS

VALOR EM EUROS

Centro Social e Cultural de Nª Sr.ª Amparo

3.4

1.700,00

Clube Desp. e Rec. Pedra Mourinha

500,00

Associação Teia d’Impulsos

360,00

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção
das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.

3.5

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 88 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da
Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.

3.6

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção
das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.

3.7

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 552
utentes; organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação
profissional, de reconhecimento, de validação e certificação de competências e de empreendedorismo
para cerca de 2.310 utentes; recepcionou e registou 6 oferta de emprego; apresentou ofertas de
emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação
profissional a 136 utentes, colocou em ofertas de empregos 6 utente.

4. Modernização Administrativa e Serviços
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4.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 28.753 pessoas, emitindo
1.727 atestados, e outros documentos, a saber: 220 autenticações de fotocópias, 266 registos e
licenças de canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 627 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do
protocolo com a Frota Azul.

4.3

O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o
atendimento de cerca 823 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem
decrescente, a legalização, nacionalidade, apoio jurídico, educação, retorno voluntário e
agrupamento familiar.

4.4

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 3.779 utilizadores.

4.5

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia
recebeu neste período 5.508 visitantes.
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5. Controlo orçamental da receita
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6. Controlo orçamental da despesa
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Em síntese, estas foram as actividades consideradas mais relevantes levadas a cabo pelo executivo e que submete
à esclarecida apreciação da Assembleia de Freguesia.
Portimão, 16 de Abril de 2014
O Presidente de Junta
Álvaro Miguel Bila
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