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 24 de Dezembro de 2009 (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 semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Portimão.
1.2. Participação no Congresso da Anafre de 22-24 Janeiro de 2010 que se realizou em Lisboa e
subordinado ao tema foi “Mais Competências, Melhor Poder Local” no qual foram abordados vários
assuntos de relevante interesse para as freguesias que se realça a delegação de competências por parte
do governo central.
1.3. Participação na inauguração da nova sede da CPCJ – Comisão de Protecção de Crianças e Jovens de
Portimão no dia 26 de Fevereiro.
1.4. Tomada de Posse da Presidente no Conselho Geral da Anafre em 6 de Março de 2010
1.5. 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. Durante o mês de Janeiro a Junta promoveu o Projecto Reciclar que teve como objectivo ensinar e
sensibilizar a população mais jovem, especificamente os alunos do 4º ano do 1º ciclo das escolas da
freguesia, a reciclar papel e ensinar-lhes as vantagens ambientais da reciclagem.
2.2. A Junta promoveu, no dia 6 de Fevereiro, a ida de 83 alunos dos 4 agrupamentos escolares e da
CATRAIA, ao Estádio de Alvalade para assistir ao jogo entre o SPORTINGxACADÉMICA.
2.3. A Junta de Freguesia organizou, em parceia com a APPDA, o projecto “Pedacinhos de Nós” que
teve como objectivo ocupar os tempos livres das crianças autistas na altura das férias da Páscoa.
2.4. A Junta de Freguesia promoveu, no domínio da expressão cultural, uma ida à Revista de Carnaval
do Boa Esperança, no dia 27 de Fevereiro, para cerca de 243 seniores, a exemplo dos anos
anteriores.
2.5. A Junta promoveu no dia 8 de Março, Dia da Mulher, uma tarde de lazer, que envolveu cerca de 90
mulheres, no Hotel Globo com música e a oferta de um fondue de chocolate e frutas,.
2.6. No âmbito da dinamização dos espaços das Colectividades da freguesia a Junta de Freguesia
organizou, no dia 12/03/2010, o I Encontro de Seniores da Freguesia de Portimão, que teve lugar
na Sociedade Vencedora Portimonense e que mobilizou cerca de 150 Seniores, com o objectivo de
promover o convívio entre os seniores.
2.7. A Junta de Freguesia promoveu, em parceria com a Aspofobal, a comemoração do Dia da Árvore
que teve lugar no dia 19 de Março na Quinta Pedagógica e que envolveu cerca de 200 alunos do 1º
ciclo.
2.8. Realização de um passeio ao Museu do Azuleijo, no dia 30 de Março, para cerca de 50 seniores.

2.9. 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
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Ensino Básico e Jardins-de-Infância, num total de 157 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. No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista
ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de Dezembroo de 2009 até à data,
6.157 candidatos e 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.
3.2. 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 € 9.810,00 (nove mil oitocentos e dez euros).
3.3. O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 61 carenciados com problemas de
acentuada pobreza tendo promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia de
Nª.Sª. do Amparo. Apoiou ainda, neste período, 6 utentes carenciados com géneros alimentares e
outros bens de primeira necessidade e 6 familias com o pagamento de rendas em atraso e serviços
hospitalares, cujo diagnóstico é realizado pela divisão de acção social da Câmara, no âmbito do
protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Portimão, tendo sido dispendida até à presente
data cerca de € 5.100,00 (cinco mil e cem euros).
3.4. O Gabinete de Freguesia da Junta procedeu a elaboração de 33 requerimentos para a emissão de
titulos de utilização de recursos hidricos.
3.5. Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce e
ASAP com material de promoção das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.
3.6. A Junta disponibilizou transporte para cerca de 50 voluntários no âmbito do projecto “Limpar
Portugal”

4. Intervenção Estética no Tecido Urbano
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A Junta de Freguesia, no âmbito do projecto de parceria com a Câmara Municipal, irá inaugurar o
Coreto de Portimão, no próximo dia 25 de Abril, com um concerto musical promovido pela Sociedade
Filarmonica Portimonense.
5. Modernização Administrativa e Serviços
5.1. A Junta de Freguesia adquiriu diverso material informático que visa melhorar a qualidade dos
serviços. Para este equipamento foi dispendido o valor de €1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta
euros).
5.2. Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 5.400 pessoas, emitindo
1.987 atestados, e outros documentos, a saber: 393 autenticações de fotocópias, 103 registos de
canídeos.
5.3. O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o
atendimento de cerca 623 pessoas.
5.4. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.700 utilizadores.
5.5. Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos a junta actualizou o seu site tendo
recebido neste período 3.285 visitantes.
Em síntese estas foram as actividades consideradas mais relevantes levadas a cabo pelo executivo e que,
ora, submete à esclarecida apreciação da Assembleia de Freguesia.
Portimão, 19 de Abril de 2010

A Presidente de Junta
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