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A pouco mais de um ano do início de um 

mandato à frente da Junta de Freguesia de 

Portimão, o executivo renova, com o seu 

segundo Destaque - instrumento de 

informação da acção da Junta - o empenho 

de continuar um trabalho árduo em prol de 

uma cidadania activa, procurando servir o 

melhor possível os seus concidadãos da 

Freguesia.

Temos consciência que a actual conjuntura 

cria alguns escolhos à edificação de bases 

mais sólidas e audazes da actividade 

assumida pelos órgãos autárquicos, 

sujeitos a uma contenção orçamental 

ímpar,  reflectindo-se na dimensão das 

actividades que se pretendem levar a cabo.

Apesar disso, é também uma conjuntura 

de oportunidade para o desafio à 

i m a g i n a ç ã o  p o l í t i c a ,  p e l o  q u e  

continuaremos a desenvolver esforços de 

apoio às pessoas singulares e colectivas, 

numa perspectiva social e cultural, 

promovendo e apoiando, no limite das 

nossas competências,   a dinâmica de 

trabalho desenvolvida pelas associações, 

clubes e colectividades.

Um bom Ano de 2007 para todos.

Bem-hajam pelo apreço que têm 

demonstrado pelo nosso trabalho.

Editorial

Ana Figueiredo

 A Junta de Freguesia de Portimão irá promover, a partir do corrente mês de Janeiro, 

uma nova resposta social que visa apoiar os desempregados beneficiários de prestações 

de desemprego, com medidas de apoio à procura activa de emprego e de melhoria das 

condições de empregabilidade.

A referida iniciativa insere-se num programa de acção resultante de um acordo 

celebrado entre a Associação Nacional de Freguesias e o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, inserido numa linha política de desconcentração de funções.

      Trata-se de uma actividade que tem como finalidade potenciar a criação de postos 

de trabalho, o apoio à procura activa de emprego, para o que será disponibilizado um 

espaço de informação sobre a dinâmica do mercado, no que respeita às ofertas de 

trabalho.

 Para que esta acção seja consequente, a Junta implicar-se-á no processo com recursos 

humanos sujeitos a um quadro de formação prévia, destinada à especificidade do 

atendimento e acompanhamento dos desempregados.

A Junta no apoio activo ao emprego

O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos, enquanto ferramentas 

operacionais que orientam a acção da Junta de Freguesia de Portimão para o ano de 

2007, foram aprovados em Assembleia de Freguesia, no passado dia 5 do passado mês 

de Dezembro.

Para a sua viabilização, o executivo da Junta contou com 8 votos favoráveis dos 

membros eleitos pelo PS, com a abstenção de 6 eleitos do PSD, do membro da 

Solução para Portimão, do Bloco de Esquerda, e de 1 dos membros da CDU. Votou 

contra o referido orçamento 1 membro eleito pela CDU.

A Previsão Orçamental para o próximo ano inscreve a verba de 796.000,00€ 

distribuindo-se o valor da Receita da seguinte forma:

5% Receitas Próprias,  65% Administração Central,  30% Administração Local.

Os valores mais significativos da Despesa serão repartidos da seguinte forma: 

40% Despesas com Pessoal, 30% Despesas de funcionamento (e promoção de 

actividades), 13% Transferências correntes (Subsídios a IPSS e Colectividades), 17% 

Despesas de Capital (Construção da sede).

Orçamento de equilíbrio e rigor

O que o dia nos traz conhecemos com exactidão: os cenários habituais, o espaço, o 

tempo, a ordem da vida. Mas a morte é sempre da ordem do inesperado, do imprevisto, 

do invulgar, do inaceitável, embora conheçamos bem a sua probabilidade.

 Sem que o seu gosto pela vida e pelas pessoas tivesse ainda envelhecido, a morte fez 

sucumbir o nosso colega Daniel Varela Amaro, no passado dia 29 de Novembro. 

Destronado da presença dos vivos continuará, no entanto, presente na nossa memória 

como um homem afável, militante empenhado nas causas da vida pública da cidade de 

Portimão. 

A Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária de 5 de Dezembro, 

manifestou o unânime pesar pela sua morte.

À memória de Daniel Amaro
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Satisfazendo o desejo daqueles que sentem apetência para fazer Teatro Sénior, uma forma 

salutar de contrariar a adversidade da vida, a Junta de Freguesia está a dar satisfação a esse 

desejo, organizando um grupo de Teatro com a colaboração do encenador Carlos Pacheco.

A divulgação do grupo, junto das entidades que desejem a presença actuante das suas 

manifestações artísticas, será efectuada a partir de Janeiro.

No âmbito da actividade “Internet Sénior”, realizada durante a Semana Sénior, e tendo em 

conta o desejo de continuidade por parte de quem aderiu à mesma, o executivo da Junta está a 

receber inscrições para organizar a formação em informática e acesso à Internet, ao longo do 

ano. Os interessados devem inscrever-se na Junta de Freguesia. 

Esperamos por si!  

Formação sénior em informática

Dando corpo a uma política de proximidade, a Junta vai iniciar, este ano, durante o mês de 

Março, um serviço gratuito de apoio às pessoas idosas que tenham dificuldade em preencher 

o seu IRS, via Internet. A Junta obriga-se a respeitar a confidencialidade dos dados, pelo que 

os interessados que assim o desejem, não deverão sentir quaisquer constrangimentos. Para o 

efeito deverão dirigir-se aos serviços da Junta durante o mês de Fevereiro, a fim de que os 

mesmos possam atendê-los atempadamente e com a qualidade que merecem. É desejável que 

não se reservem para os últimos dias.

Seniores vêem facilitado o preenchimento do IRS 

Teatro Sénior da
Junta de Freguesia



Percursos 25 de Abril
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Visando a celeridade dos trâmites necessários à construção da nova Sede, o executivo da Junta de Freguesia assinou um protocolo de 

Prestação de Assessoria Simples com a Ordem dos Arquitectos, para a organização e desenvolvimento do Concurso Público de 

Arquitectura. Deste modo, o executivo está convicto de ter adoptado a política mais adequada para agilizar o processo do referido concurso, 

salvaguardando todos os pormenores técnicos inerentes à edificação do referido imóvel.

Nova sede da Junta conhece novos desenvolvimentos

No âmbito  da Educação e Formação de Adultos, a Junta celebrou um protocolo com a Equipa de Coordenação Territorial de Educação e 

Formação de Adultos, Bacia do Arade, para a promoção de cursos que visam a inserção social dos públicos jovens e seniores, contribuindo 

para a formação pessoal e social, numa perspectiva de cidadania activa.

Com um apoio da Junta no valor de 4.000,00€, para o pagamento de bolsas de actividades, estão já a decorrer quatro cursos nas seguintes 

Associações /Escolas: Pedra Mourinha, Pontal, Ladeira do Vau, Porto de Lagos e Companheira, que tiveram início em Novembro passado 

e terão o seu término em Julho de 2007.

Investindo na educação de adultos

Os agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo e Jardins-de-infância da rede pública de Portimão continuam a 

receber o apoio da Junta na manutenção e conservação dos seus equipamentos, no âmbito da Delegação 

de Competências por parte da Autarquia. Neste sentido, a Junta prossegue a sua acção de resposta às 

várias solicitações, executando várias tarefas e adjudicando serviços, com destaque para as várias pinturas 

e outros trabalhos de execução mais adequada nos períodos de férias escolares.

Apoiando escolas e jardins-de-infância públicos

Meio milhar de famílias carenciadas tiveram um Natal mais aconchegado, através da oferta de cabazes de alimentos que a Junta de Freguesia 

lhes ofertou no passado dia 20 de Dezembro.

Para o efeito, a Junta de Freguesia dinamizou uma campanha de solidariedade dirigida às médias e grandes superfícies da cidade e, com base 

na boa receptividade das mesmas, os cidadãos mais desfavorecidos viram reforçados os cabazes com os bens alimentares essenciais.

A azáfama foi grande para rechear os cabazes com azeite, bacalhau, arroz, bolachas, leite, grão, feijão e  bolo-rei,  enfim, toda uma série de 

produtos tradicionais, que não devem faltar à mesa, na quadra natalícia.

As ofertas foram dirigidas a agregados familiares com rendimento inferior ao ordenado mínimo nacional, por pessoa, e recenseados na 

freguesia. Com este gesto encorajador do comércio da nossa cidade, a Junta pôde ampliar significativamente a ajuda natalícia, ainda que 

pontual, aos cidadãos mais carenciados da freguesia, a quem o cabaz ainda não havia chegado.

Não desistiremos de tentar fazer mais e melhor, preconizando ampliar a solidariedade a um Natal que perdure 365 dias no ano.

Com o Natal dos mais desfavorecidos

Um grupo de seniores da Freguesia que, por motivos alheios à sua vontade, não puderam desfrutar dos passeios lúdicos realizados na 

Semana Sénior, irão visitar a Assembleia da República, no próximo dia 11 de Janeiro. Esta iniciativa de deslocação ao palco maior da vida 

política portuguesa, a que se associarão momentos de apreciação patrimonial e artística, só foi possível graças a uma acção conjugada entre a 

Junta de Freguesia e um dos deputados pelo Algarve, a Dr.ª Aldemira Pinho.

Assim, os quarenta e cinco idosos que compõem o grupo, para além de terem a oportunidade de visitar os diferentes espaços da Assembleia, 

marcarão presença na assistência ao plenário, almoçando ainda no seu restaurante antes do regresso a suas casas.

A Junta tudo fará para que o passeio constitua uma reconfortante jornada de convívio, a par da sua constituição como um marco memorável 

ímpar nas vidas daqueles que, de outra forma, não teriam essa oportunidade.

Idosos de Portimão na Assembleia da República

A Junta de Freguesia, em colaboração com a Câmara Municipal, está a promover um levantamento e caracterização dos estabelecimentos 

comerciais existentes na praia da Rocha, bem como a ocupação da via pública e publicidade com vista à constituição de uma base de dados 

para os efeitos tidos por convenientes pela autarquia.

Com os olhos postos na requalificação da Praia da Rocha
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