Informação Escrita
Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Assembleia de
Freguesia «apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita da Presidente da Junta
acerca da actividade por si ou pela Junta exercida, no âmbito das suas competências».
Neste contexto, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação
das actividades desenvolvidas no período de 22 de Novembro de 2007 (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.

Reunião na Câmara Municipal, no dia 15 de Janeiro, promovida pelo Conselho Municipal de
Segurança na qual foi apresentado e discutido o Regulamento do Conselho Municipal de
Segurança do Município.

1.2.

Reunião da Comissão Alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo,
no dia 31 de Janeiro passado, na qual foi aprovado o relatório Anual de Actividades e Balanço
das Actividades desenvolvidas em 2007, e discutido a preparação do encontro de avaliação
anual das Comissões a realizar, pela primeira vez, em Portimão.

1.3.

Reunião de Assembleia de Escola na Escola EB.2,3 Professor José Buísel na qual foi
analisada e aprovada as propostas do primeiro Regulamento Interno de Escola.
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1.4.

A Presidente esteve presente, n o XI Congresso Nacional da Anafre nos dias 28 e 29 de
Março, no Funchal, subordinado ao tema “ Freguesias – Lugar de Democracia”.

1.5.

Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e
Instituições da Freguesia.

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer
2.1 No que respeita à cultura e lazer a Junta, a exemplo dos anos anteriores, realizou a Semana Sénior
2007, evento que tem por objectivo promover o convívio e amizade entre as pessoas idosas da freguesia.
Para este evento foram preparadas várias actividades, com um leque de escolhas variado, para que os
cerca de 900 inscritos pudessem participar, encontrando em cada actividade momentos de satisfação e autoestima. Com este espírito tiveram lugar, na área da saúde, rastreios de doenças, e sessões de esclarecimento
sobre saúde e qualidade de vida, realizados quer no centro cidade, quer nas zonas mais periféricas com o
apoio do serviço de enfermagem do Centro de Saúde de Portimão.
No domínio da expressão cultural ganhou significado a actuação de António Calvário, nos cinemas de
Portimão, e do grupo de Teatro Sénior da Freguesia, projecto que tem vindo a ser dinamizado com o apoio do
encenador Carlos Pacheco.
Passeios a Lisboa – Museu do Traje e a Serpa – Museu do ….., concursos de Culinária, com apoio dos
alunos da Escola de Hotelaria e Turismo, Magusto na Quinta Pedagógica de Portimão,……. e oferta de
flores aos doentes seniores, hospitalizados no Hospital do Barlavento Algarvio, fizeram parte do conjunto de
actividades organizadas ao longo da semana, cujo evento culminou com momentos de entretenimento
propiciados com o jantar de encerramento no restaurante Lugar do Rio abrilhantado pelo Grupo de Cantares
de Música Tradicional Algarvia - “ As Moçoilas”.
3. Assinou o Protocolo de Delegação de Competências da Autarquia, no valor de 120.000,00€€, no
âmbito da manutenção e conservação dos estabelecimentos de Ensino e Educação do 1º. Ciclo do Ensino
Básico e Pré-Escolar da Rede Pública, para o ano de 2008.
Protocolos de Estágios, assinados com a Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve e Escola Secundária Poeta António Aleixo, assegurando estágios curriculares no
âmbito dos curso superior de Gestão Financeira e do curso tecnológico de Informática.
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No dia 17 de Dezembro, a Junta promoveu uma viagem ao estádio da Luz, em Lisboa, envolvendo
cerca de 60 crianças, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico Major David, Coca-Maravilhas, Chãos das
Donas, Vendas e Pontal, para assistir ao jogo do Benfica com o União da Madeira, naquele estádio.
Promoveu, ainda, uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa com 28 crianças da Casa da Nossa Sr.ª
da Conceição, no dia 27 de Fevereiro.
Conceição, no dia 27 de Fevereiro.
Numa perspectiva pedagógica e de sensibilização ambiental, promoveu uma actividade no dia… de
Abril, na Escola Professor José Buísel que recebeu alunos dos vários Agrupamentos Verticais da Freguesia,
assinalando o Dia Mundial da Árvore, com o programa que consistiu na plantação de várias espécies
florestais no espaço exterior da escola, no âmbito do seu projecto Quinta Pedagógica.
Nesta vertente, promoveu, em conjunto com a Direcção do Boa Esperança Atlético Clube
Portimonense, o acesso, a preços simbólicos, a três sessões da Revista de Carnaval, que tiveram lugar,
respectivamente, nos dias 28 de Fevereiro e 4 e 5 de Março, envolvendo 672seniores da freguesia.
4.

2.3

No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a
várias solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e
Jardins-de-Infância, num total de 164 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de
serviços relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares, com realce para as
obras de pavimentação realizadas na Escola do 1º. ciclo do Chão das Donas, no valor de
16.832,67€.

2.4

Roteiro Turístico

2.5

No âmbito das comemoraç~es do 25 de Abril : Lançamento da B.D. lançamento na
Biblioteca……

3. Emprego, Acção Social e actividades afins

3.1.

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
para fazer o Controlo de Desempregados foram atendidos, no período de Junho até á data,
1.376 candidatos.
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As entrevistas de selecção são efectuadas por técnicos do Instituto de Emprego, na sala da Junta
cedida para o efeito, numa perspectiva de cooperação no melhoramento desse serviço público.

3.2

O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de
acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 92 carenciados para o
Refeitório Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.

3.3

O executivo procedeu à atribuição de uma primeira tranche de subsídios às Instituições
Particulares de Solidariedade Social, no valor de 30.000,00€ e aos Clubes Recreativos e
Desportivos, no valor de 58.000,00€, no âmbito da atribuição anual de subsídios, no valor
total de 88.000,00 € (oitenta e oito mil euros).

3.4

Os serviços da Junta promoveram apoio a algumas Instituições, nomeadamente: Associação de
Esclerose Múltipla, ao Grupo Coral Adágio, à Gejupce,
Portimonense, o Instituto de Cultura de Portimão,

à Sociedade Filarmónica

ao Rotary Clube de Portimão, na

organização de revista, feitura de boletins informativos, bem como material de promoção das
suas actividades, cartazes e panfletos.

4. Modernização Administrativa e Serviços

4.1. Concurso Sede

4.2

Os serviços da Junta efectuaram, desde o início do ano até à presente data, o atendimento a
cerca de 9.811 pessoas, emitindo 7020 atestados, e outros documentos, a saber: autenticações
de fotocópias, registo de canídeos, e recenseamento eleitoral.

4.3

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 800 utilizadores.
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Este foi, em síntese, o principal rol de actividades, relativas ao período supra, que o Executivo da Junta
considerou mais relevantes, no conjunto das actividades desenvolvidas e que, ora, submete à esclarecida
apreciação da Assembleia de Freguesia.

Portimão, 22 de Novembro de 2007
A Presidente de Junta
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