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 26 de Setembro de 2012 (data da última sessão ordinária), até à
presente data, das quais sublinha as que considera mais relevantes:
1. Actividades de Representação e participação externas
A 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 26 de Setembro, no Conselho Geral do Agrupamento da Bemposta

1.2 Participação, no dia 28 de Setembro, na entrega de diplomas a alunos da Escola Secundária
Manuel Teixeira que teve lugar no Auditório da Escola.
1.3 Participação, no dia 6 de Outubro, na comemoração do 20º Aniversário do Instituto de
Cultura de Portimão que teve lugar no Auditório do Museu Municipal de Portimão.
1.4 Participação, no dia 16 de Outubro, na reunião do Conselho Municipal de Segurança que
teve como ordem de trabalhos a Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior,
análise da Situação geral da segurança de Pessoas e Bens; Outros Assuntos, que teve lugar
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão.
1.5 Participação no 93º Aniversário do Glória ou Morte Portimonense que teve lugar no dia 20
de Outubro.
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1.6 Participação, no dia 21 de Outubro, no lançamento da primeira pedra do Monumento aos
Antigos Combatentes que teve lugar na Alameda da Republica.
1.7 Participação, nos dia 2 e 3 de Novembro, no 66º Conselho Geral da Anafre, que teve lugar
na Ilha Terceira, subordinada à discussão do Plano de Actividades e Orçamento para 2013 e
à Reforma Administrativa.
1.8 Participação, no dia 7 de Novembro, na reunião restrita de Comissão de Toponímia, cuja
ordem de trabalhos foi a discussão de propostas de resolução das reclamações apresentadas
pelos munícipes e apresentação e discussão de propostas nos seguintes núcleos urbanos:
Freguesia de Portimão – Quatro Estradas, Casas Velhas/Vale Marcelo, Monte Alto/Gocha
e Morgado do Reguengo; Freguesia de Alvor – Castelhanas e Freguesia da Mexilhoeira
Grande – Centro da Vila.
1.9 Participação, nos dias 8 e 9 de Novembro, na entrega de diplomas a alunos da Escola
Secundária Poeta António Aleixo.
1.10 Reunião com a Portimão Urbis, no dia 23 de Novembro, cuja ordem de trabalhos foi a I
Feira de Natal, a realizar entre 8 e 22 de Dezembro, na Alameda da República.
1.11 Participação, no dia 26 de Novembro, na reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil
da Câmara Municipal de Portimão, cuja ordem de trabalhos foi a apresentação do Plano
Municipal de emergência de protecção Civil (PME) depois de introduzidas algumas
sugestões de alteração apresentadas pela ANPC, Parecer da CMPC no sentido do PME ser
enviado à Comissão Nacional de Protecção Civil e outros Assuntos.
1.12 Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Portimão.
1.13 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e Instituições da
Freguesia.
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2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer
2.1

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 28 de Setembro, um passeia a Sintra para cerca de
50 seniores da freguesia.

2.2

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 3 de Outubro, uma sessão de cinema com a projecção do filme
“O Pai Tirano”, no Clube Recreativo do Chão das Donas, para cerca de 50 seniores, dos quais 27
eram utentes do Centro de Apoio a Idosos de Portimão.

2.3

A Junta de Freguesia, através do seu CLAII, promoveu a 3ª Feira do Imigrante, com a Exposição
“Incursões” que esteve patente ao público no TEMPO, entre 14 de Setembro e 6 de Outubro, e um
colóquio sobre o Associativismo em Portimão – Traços Identitários que teve lugar no dia 28 de
Setembro e que contou com a participação dos clubes e associações da Freguesia de Portimão.

2.4

A Junta de Freguesia de Portimão comemorou o Dia Internacional da Musica com um concerto na
Alameda que contou com a participação da Sociedade Filarmónica Portimonense, Grupo Coral de
Portimão e coro do Instituto de Cultura de Portimão.

2.5

A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia organizou a sua 12ª Semana Sénior, entre 16 e
25 de Novembro, evento que teve por objectivo promover o convívio e a amizade entre as pessoas idosas
da freguesia. Entre as várias actividades organizadas destacaram-se a apresentação da peça de teatro
“Cortes e Recortes” pelo grupo de teatro sénior, nos dias 16 e 17 de Novembro no Teatro Municipal de
Portimão que abriu a Semana Sénior, o concerto polifónico “Musica no Colégio” pela Sociedade
Filarmónica Portimonense, Grupo Coral Adágio e Conservatório de Música de Portimão. Na área do
desporto realizaram-se caminhadas, torneios de Ramy, Sueca e Snooker, aulas de Zumba e Yoga do
riso; na área da saúde rastreios de doenças. No domínio da expressão cultural, além da já referida
peça de Teatro, promoveram-se sessões da Hora do Conto, o programa de rádio “Talentos na 3ª Idade”,
atelier de trabalhos lúdicos nos cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia, aula aberta de
Teatro, inauguração da exposição de trabalhos manuais das alunas da Associação de Reformados do
Pontal e Não Só, celebração do Ano Europeu do Envelhecimento Activo com um espectáculo de
variedades na Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau, Encontro de Grupos Corais pela
Santa Casa da Misericórdia com a colaboração do Grupo Coral de Portimão, workshops vários.
Passeios às cidades de Lagos e Loulé com visita guiada, workshop de culinária algarvia com apoio dos
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alunos da Escola Hoteleira e Turismo, Magusto na Quinta Pedagógica de Portimão, subida do Rio
Arade, bailes, espectáculo “Conta-me outros fados” no auditório do Museu Municipal de Portimão e a
ida a Lisboa para assistir ao espectáculo “Uma Noite na Casa de Amália” no Teatro Políteama em
Lisboa fizeram parte do conjunto de actividades organizadas, ao longo da semana, cujo evento culminou
com a inauguração da exposição sobre arte sacra “Memórias do Sagrado” no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de Portimão. Esta semana contou com a participação de cerca de 1000 seniores.
2.6

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 70 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, nos meses de Outubro e Novembro, 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, Central e Rosa Nunes e têm uma
periodicidade mensal.

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 26 de Setembro de 2011 até à
data, 6.779 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 €5.737,50 (cinco mil, setecentos e trinta e sete euros e cinquenta
cêntimos).
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SUBSÍDIOS

VALOR EM EUROS

Associação Oncológica do Algarve

3.4

500,00

CAPELA

1.500,00

Teia d`impulsos

1.800,00

Grupo Coral Adágio

500,00

Sociedade Vencedora Portimonense

350,00

Corpo Nacional de Escutas

550,00

Rancho Folclórico Ladeira do Vau

350,00

Núcleo Sportinguista de Portimão

187,50

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 32 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da
Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.

3.5

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

3.6

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, nos meses de Setembro, Outubro e
Novembro, cerca de 137 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 2207 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 38 utentes, colocou em ofertas de empregos 2 utentes e realizou
43 visitas a entidades para diagnóstico de necessidades deformação, captação de ofertas de emprego
e divulgação das medidas de apoio ao emprego.

4. Modernização Administrativa e Serviços
4.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 2.385 pessoas, emitindo
1.095 atestados, e outros documentos, a saber: 186 autenticações de fotocópias, 107 registos de
canídeos.
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4.2

Os serviços da Junta emitiram 12 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os
serviços de Acção Social da Câmara.

4.3

Os serviços da Junta promoveram a venda de 390 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 494 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem
decrescente, a legalização, educação, nacionalidade, retorno voluntário e agrupamento familiar.

4.5

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.516 utilizadores.

4.6

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia
recebeu neste período 3.496 visitantes

6

5. Controlo orçmental 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, 26 de Novembro de 2012
A Presidente de Junta
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