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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 9 de Outubro de 2013 (data da tomada de posse), 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 30 de Outubro, numa reunião com comerciantes do comércio 

tradicional para organizar as actividades de Natal que irão decorrer na Rua do Comercio e 

Alameda. 

 

1.2 Participação, no dia 4 de Novembro, na discussão sobre Rede de Emergência Social, que 

teve lugar na Câmara Municipal de Portimão e que contou com a presença de todos os 

Presidentes de Junta do Concelho. 

  
          

1.3 Participação, no dia 9 de Novembro, no baile de aniversário da Sociedade Vencedora 

Portimonense.  

 

1.4 Participação, no dia 14 de Novembro, na reunião do departamento de Acção Social da 

Câmara Municipal de Portimão. 
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1.5 Participação, no dia 23 de Novembro, no XXI congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, que teve lugar em Santarém. 

 
 

1.6 Participação, no dia 25 de Novembro, na sessão de Apresentação do Agrupamento de 

Escolas Eng. Nuno Mergulhão.  

 
1.7 Participação, no dia 30 de Novembro, na reunião de freguesias do distrito de Faro, 

organizada pela Anafre cuja ordem de trabalhos foi: Associados e preparação do Congresso 

de Janeiro 2014.   

 

1.8 Participação, no dia 4 de Dezembro, na cerimónia pública de apresentação do balanço da 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, organizada pela Autoridade Nacional da Protecção 

Civil, que teve lugar no auditório da CCDR em Faro. 

 
1.9 Participação, nos dias 5 e 6 de Dezembro, no Encontro Nacional de Claii’s - Centros Locais 

de Apoio à Integração dos Imigrantes, subordinado ao tema Imigração, Interculturalidade e 

Politicas Públicas Locais, que teve lugar em Santarém.  

 
 
1.10 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 12 de Novembro, um Magusto que teve lugar na 

Alameda da Praça da República, que contou com a presença de cerca de 500 pessoas. 

 

2.2 A Junta de Freguesia ofereceu um jantar ao Grupo de Teatro Sénior, no âmbito da sua participação na 

Semana Sénior 2013, que contou com a presença de 19 pessoas.   

 

2.3 A Junta de Freguesia, participa no projecto “Caminho dos Presépios”, em parceria com a Teia 

D’Impulsos, que vai decorrer entre 14 de Dezembro e 5 de Janeiro de 2014.  
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2.4 A Junta de Freguesia organizou, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, a animação de 

Natal que irá decorrer no mês de Dezembro e Janeiro, na Alameda da República e na zona comercial. 

 
2.5 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 32 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 promoveu, no mês de Outubro, rastreios ao colesterol, glicemia e tensão 

arterial e visão, dirigidos à população sénior, que tiveram lugar no Clube da Ladeira do Vau, na 

Associação de Reformados do Pontal e no Clube da Pedra Mourinha. Estes rastreios são 

promovidos em parceria com as farmácias Amparo e Arade, as ópticas Amparo e Algarve e têm 

uma periodicidade mensal. 

 

3.2 A Junta de Freguesia recebeu inscrições para 500 cabazes de Natal que irão ser entregues no 

próximo dia 17 de Dezembro, no âmbito da realização do Almoço de Natal que terá lugar no salão 

dos Bombeiros Voluntários de Portimão. 

 

3.3 No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com 

vista ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de 09 de Outubro 2013 até à 

data, 6.764 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. 

 

3.4 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 €2.170,00. 
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SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Associação Cultural Dancenema 180,00 

Boa Esperança A. C. Portimonense 500,00 

Card – Clube Amparo Recr. E Desp. 250,00 

Clube Desp. Cult. Rec. Porto de Lagos 240,00 

Clube Recreativo Carrasquense 500,00 

Grupo de Petanca de Portimão 400,00 

Portimonense Sporting Clube 100,00 

  

 

 
3.5 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 25 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, nos meses de Setembro, Outubro e 

Novembro, cerca de 400 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 440 utentes; recepcionou e registou 1 oferta de 

emprego; apresentou ofertas de emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e 

ofertas de qualificação profissional a 63 utentes, colocou em ofertas de empregos 1 utente.   

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 2.914 pessoas, emitindo 

1.371 atestados, e outros documentos, a saber: 208 autenticações de fotocópias, 456 registos de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta emitiram 8 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os serviços 

de Acção Social da Câmara. 
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4.3 Os serviços da Junta promoveram a venda de 382 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.4 O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o 

atendimento de cerca 385 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem 

decrescente, a legalização, nacionalidade, educação, retorno voluntário e agrupamento familiar. 

 
4.5 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 2.841 utilizadores. 

 
4.6 Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia 

recebeu neste período 2.772 visitantes. 
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5. Controlo orçmental da receita 

 

 

 

6. Controlo orçamental da despesa 

 

 

 

 

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, 03 de Dezembro de 2013 

                                                                                                        O Presidente de Junta 

 


