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 29 de Novembro de 2010 (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 na reunião extraordinária da CPCJ que teve lugar no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de Portimão no dia 06/12/2010 sobre o Projecto Piloto “Dinamização da Alargada”.

1.2

Participação nas comemorações do Dia da Cidade em 11/12/2010.

1.3

Participação na inauguração da Unidade de Cuidados Integrados Al-Vita.

1.4

Participação no Seminário Po Algarve 21 no Auditório da CCDR em Faro no dia 13/01/2011.

1.5

Participação nas reuniões de toponímia da Câmara Municipal de Portimão, nos dias 14/01, 28/02,
14 e 15/03 e dia 04/04/2011 para discussão das propostas para atribuição de novos topónimos na
freguesia.

1.6

Participação no Encontro Nacional dos Centros Locais de Apoio à Integração do Imigrante, que teve
lugar em Coimbra, nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2011, sobre o tema “Novos Instrumentos para a
Sustentabilidade da Rede Claii”.
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1.7

Participação na inauguração da Escola EB2/3 da Bemposta no dia 5/10/2010.

1.8

Participação na reunião do Conselho de Segurança do Município de Portimão no dia 1 de Fevereiro
de 2011para análise da situação geral da Segurança de Pessoas e Bens.

1.9

Participação na reunião sobre os Censos 2011 na Câmara Municipal de Portimão no dia
04/02/2011.

1.10

Participação no Encontro Distrital de Freguesias que teve lugar na sede da Anafre em Faro no dia
12/02/2011.

1.11

Participação na reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil na Câmara Municipal de
Portimão com informação sobre a aprovação do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil
do Município de Portimão pela Comissão Nacional de Protecção Civil e Preparação do Exercício
Municipal para teste do PMEPC nos termos da Resolução nº 25/2008 da Comissão Nacional da
Protecção Civil.

1.12

Participação na reunião do CLAS – Conselho Local de Acção Social na Câmara Municipal de
Portimão no dia 15/03/2011.

1.13

Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Portimão.

1.14

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 realizou, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, com a colaboração da
PSP e da APAV, palestras sobre o Bulling, nas escolas de todos os Agrupamentos Escolares
da freguesia, com o objectivo de alertar alunos e professores para o problema.
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2.2

A Junta de Freguesia deu início nas colectividades, a exemplo dos anos anteriores, tardes
dançantes “Chá do Biscoito. Esta actividade visa promover o convívio e combater a exclusão
social dos seniores.

2.3

A Junta de Freguesia promoveu a comemoração do Dia Mundial da Árvore, na Escola da
Bemposta, com um espectáculo musical, realizado pelos alunos e professores de música, no
auditório da escola, seguido da plantação de vários tipos de árvores e sementes.

2.4

A Junta de Freguesia promoveu, no domínio da expressão cultural, uma ida à Revista de
Carnaval do Boa Esperança, no dia 3 de Abril, para cerca de 193 seniores, a exemplo dos anos
anteriores.

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 194 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 levou a efeito, nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril,
vários rastreios de saúde, dirigidos à população sénior, nas diversas colectividades da freguesia, em
parceria com as farmácias Amparo, Central e Rosa Nunes, como forma de prevenção. As sessões têm
uma periodicidade mensal e realizam-se ao longo do ano.

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 01 de Dezembro de 2010 até à data,
13.514 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 € 13.800,00 (treze mil e oitocentos euros).
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3.4

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 84 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

O Gabinete de Freguesia da Junta procedeu à elaboração de requerimentos para a emissão de títulos
de utilização de recursos hídricos, solicitados pelos seus proprietários.

3.6

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce,
Associação Oncológica do Algarve, Grato e Fábrica Paroquial de Portimão, com material de
promoção das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos, cujo valor foi de €1.040,00.

4. Intervenção Estética no Tecido Urbano
4.1

A Junta de Freguesia de Portimão continua a ultimar os procedimentos concursais com vista ao
lançamento do concurso público da empreitada de construção da nova sede da Junta de Freguesia de
Portimão.

5. Modernização Administrativa e Serviços
5.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 6.000 pessoas, emitindo
2.075 atestados, e outros documentos, a saber: 356 autenticações de fotocópias, 162 registos de
canídeos.

5.2

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

5.3

Os serviços da Junta promoveram o apoio aos munícipes, em matéria de inserção dos Censos,
disponibilizando a sala de reuniões, o Gabinete Social e o Gabinete de Internet Publica, tendo sido
atendidos, durante o mês de Março, cerca de 2.500 pessoas.

5.4

O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento
de cerca 720 pessoas.

5.5

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 2.310 utilizadores.
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5.6

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 5.507 visitantes

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, 18 de Abril de 2011
A Presidente de Junta
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