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 28 de Novembro de 2008 (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 do Conselho Municipal de Segurança na Câmara Municipal de Portimão, no dia 17 de
Fevereiro, com o objectivo de fazer uma análise da situação geral da Segurança de Pessoas e Bens,
assim como do trabalho realizado pelas diversas forças de segurança, P.S.P. G.N.R. e P.M., nesta
matéria.

1.2.

Participação semanal nas Reuniões Restritas da Comissão de Menores de Portimão, bem como
da Comissão Alargada realizada no dia 15 de Abril com o objectivo de avaliar o trabalho processual
da Comissão Restrita.
Participação na sessão de esclarecimento subordinada ao tema “Vamos Conversar” no dia25 de
Março, no Teatro Municipal de Portimão, com as escolas do Município no sentido de dar a
conhecer o trabalho da Comissão Restrita da CPCJ de Portimão e sensibilizar os professores para a
questão do absentismo escolar que não cabe na esfera de intervenção das Comissões, reforçando a
necessidade de promover a implementação, nas escolas, de um Gabinete de Apoio à Família como
estrutura facilitadora de trabalho preventivo com alunos problemáticos.
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1.3.

Participação, como representante da Autarquia, nos Conselho Gerais Transitórios dos
Agrupamentos de Escolas da Freguesia, bem como nas Escolas Secundárias com o objectivo de
discutir e aprovar os Orçamentos e Planos de Actividades para 2009 e avaliar os documentos
inerentes ao processo concursal para a candidatura a Director do Agrupamento seus regulamentos
internos e aprovar os seus projectos educativos.

1.4.

Participação no XVIII Festival da Canção Infantil, Caravela D’Ouro, em Povoação, nos Açores,
no âmbito do protocolo estabelecido entre as duas Autarquias, o qual prevê as participações dos
vencedores de Portimão e da Povoação nos respectivos festivais.

1.5.

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

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer

2.1.

A Junta promove entre o dia 13 e o dia 25 do corrente mês a II Bienal de Associativismo
dedicada ao tema “Transculturas” que engloba a exposição “Trajectos” da autoria da Torre do
Tombo, com fotografias e documentos que retratam os movimentos migratórios dos séc. XX e XXI,
patente ao público no Teatro Municipal de Portimão. Neste âmbito será ainda promovido uma peça
de Teatro “Ventos de Leste”com a actriz Natasha Marjanovic, no dia 17 no Teatro Municipal de
Portimão, que pretende retratar a vinda de uma imigrante de Leste para Portugal. No dia 22 será
promovido o lançamento de um conto infantil da autoria de Álvaro Cunhal ilustrado pelas crianças
do pré-escolar de Portimão.

2.2.

A Junta reiniciou o projecto de Teatro da Freguesia envolvendo 20 seniores, mediante um
contrato de avença com uma formadora especializada nesta área, actividade que pretende fomentar o
gosto pelo Teatro junto dos seniores.

2.3.

A Junta promoveu no período de 2 a 13 de Março, na sala da Assembleia de Freguesia, a
exposição “1ª. Mostra de Pintura” do Rotary Clube de Portimão.
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2.4.

Organizou várias tardes dançantes nas Colectividades da Pedra Mourinha, da Ladeira do Vau,
do Pontal, de Portimão, destinadas aos seniores da freguesia, actividade que irá manter-se,
mensalmente, até ao mês de Setembro.

2.5.

Apoiou os vários Concertos de Natal promovidos pelo Adágio e Filarmónica em vários locais da
cidade e no âmbito da semana natalícia.

2.6.

A Junta promoveu um concurso com os alunos do 1º. ano do 1º.ciclo das escolas do ensino
público, no âmbito do projecto “Nascer de Novo” na Quinta pedagógica de Portimão, que visa
comemorar o dia da Floresta e sensibilizar as crianças para as questões ambientais, em parceria com
a Aspaflobal.

2.7.

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-deInfância, num total de 59 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à
manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no período de Setembro a Novembro.

3. Emprego, Acção Social e actividades afins

3.1.

Abertura nas instalações da Junta de um Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante –
CLAII, projecto que resulta de uma candidatura ao ACIMI - Alto Comissariado para Imigração,
em protocolo com a CAPELA – Centro Apoio aos Imigrantes de Leste e Amigos de Portimão, e
que visa apoiar e incluir nas áreas sociais e culturais os imigrantes residentes em Portimão.

3.2.

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com
vista ao Controlo de Desempregados foram atendidos, de Novembro de 2008 até à data, 6092
candidatos.
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.
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3.3.

A Junta de Freguesia apoiou a Marcha pela prevenção do cancro do colo do útero, e prevenção
do cancro da mama, promovida pelo CHBA que decorreu no dia 8 de Março em Portimão.

3.4.

A Junta promoveu um almoço de Natal no Refeitório Social da paróquia de Nª. Sª. do Amparo
para cerca de 400 pessoas carenciadas da freguesia com o patrocínio de alguns estabelecimentos
comerciais e colaboração de várias pessoas, e a entrega de 500 cabazes de Natal no dia 21 de
Dezembro.

3.5.

A Junta apoiou o projecto da Associação Humanitária e de Apoio Internacional no âmbito da
expedição à Guiné para entrega de material hospitalar e construção de um Centro Médico.

3.6.

A Junta promoveu várias sessões sobre segurança e comportamentos de prevenção em matérias de
segurança, no auditório da Polícia de Segurança Pública dirigido aos seniores da freguesia.

3.7.

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 € 34.600,00 (trinta e quatro mil, e seiscentos euros) tendo promovido a
entrega de € 90.000,00 (noventa mil euros) até à presente data.

3.8.

O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de
acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 104 carenciados para o Refeitório
Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.
Apoiou ainda, neste período, cerca de 24 utentes com géneros alimentares, medicamentos, fraldas
e leite para crianças e outros bens de primeira necessidade, em protocolo com a Câmara Municipal
de Portimão.

3.9.

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce,
Motoclube de Portimão, Instituto de Cultura de Portimão, e Gabinete de Apoio ao Aluno
estrangeiro da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, com material de promoção das suas
actividades através da feitura de cartazes e panfletos, bem como a cedência da carrinha da Junta a
várias Colectividades da freguesia.
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4. Intervenção estética no tecido urbano

A Junta de Freguesia em parceria com a Câmara Municipal promoveu um concurso público com vista
à implementação de uma réplica do antigo Coreto existente em Portimão, cujas propostas foram abertas
no dia 30 de Março, encontrando-se em fase de análise das mesmas.

5. Modernização Administrativa e Serviços

5.1.

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 9.397 pessoas, emitindo
2.419 atestados, e outros documentos, a saber: … autenticações de fotocópias, 280 registo de
canídeos, procedendo ainda à manutenção do de recenseamento eleitoral até ao dia 7 do corrente
mês.

5.2.

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 5.300 utilizadores.

5.3.

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos a junta implementou uma rede
social Twitter em Janeiro (www.twitter.com/portimao) que visa promover os serviços da Junta e
prestar esclarecimentos, em simultâneo com o novo site que recebeu, neste período, 5033 visitantes.

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, 07 de Abril de 2009
A Presidente de Junta
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