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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 07 de Dezembro 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 8 de Dezembro de 2012, no 63º aniversário da Casa da Nossa 

Senhora da Conceição. 

  
          

1.2 Participação, no dia 9 de Dezembro de 2012, na Gala do Desporto que teve lugar no 

Auditório Municipal de Portimão.  

 

1.3 Participação, no dia 11 de Dezembro de 2012, nas comemorações do Dia da Cidade, 

nomeadamente na Sessão Solene no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão, na 

inauguração do Topónimo em homenagem ao Padre Arsénio, em frente ao Centro 

Comunitário da Quinta do Amparo, na homenagem a funcionários municipais e 

entidades/individualidades da cidade e na divulgação dos projectores vencedores do 

Orçamento Participativo que teve lugar no TEMPO. 
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1.4 Participação, no dia 12 de Dezembro de 2012, no debate sobre Associativismo organizado 

pela Associação Teia D'Impulsos, que teve lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes. 

 

 

1.5 Participação, no dia 15 de Dezembro de 2012, no Fórum sobre Voluntariado organizado 

pelo Lions Clube de Portimão, que teve lugar no Auditório do Museu Municipal de 

Portimão. 

 

1.6 Participação, no dia 15 de Dezembro de 2012, no Jantar de homenagem ao Sr. António 

Poço organizado pelo Clube Recreativo do Chão das Donas. 

 
1.7 Participação, no dia 16 de Dezembro de 2012, nas comemorações do 84º Aniversário da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão.  

 
1.8 Participação, no dia 18 de Dezembro de 2012, nas VI Jornadas do Observatório da 

Imigração, onde foi apresentado o estudo nacional “Diagnostico da População Imigrante em 

Portugal: Desafios e Potencialidades, na qualidade de comentadora no workshop dedicado 

aos estudos representativos do Interior, Sul e Regiões Autónomas, que teve lugar na 

Fundação Calouste Gulbenkian.   

 

1.9 Participação, no dia 21 de Dezembro de 2012, na reunião da Comissão Executiva do 

Conselho Consultivo Municipal de Transito, cuja ordem de trabalhos foi: Apresentação do 

novo Presidente da Comissão Executiva do Conselho Consultivo Municipal de Transito, Sr. 

Vereador José Francisco Sobral Luís, Estacionamento de cargas e descargas na Rua Direita, 

Repsol – Processo de Licenciamento do Posto de Abastecimento sito no Poço Seco-

Cardosas, Autorização de circulação de táxis na Rua Frederico Mendes em Alvor e outros 

assuntos. 

 
1.10 Participação, no dia 22 de Dezembro de 2012, na Festa Solidária da Associação Capela que 

teve lugar no Auditório Municipal de Portimão.  

 
 

1.11 Participação, no dia 15 de Janeiro, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Júdice Fialho cuja ordem de trabalhos foi a seguinte: Definição das linhas 

orientadoras para a elaboração do orçamento, Aprovação do relatório de Contas da Gerência 

do ano de 2012 e Outros Assuntos. 
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1.12 Participação, no dia 18 de Janeiro, na Sessão Pública de Inauguração do Centro de Emprego 

do Barlavento. 

 
1.13 Participação, no dia 21 de Janeiro, na reunião do Projecto Escolhas que teve lugar no 

Agrupamento de Escolas Eng. Nuno Mergulhão cuja ordem de trabalhos foi: 

Enquadramento da 5ª Geração do Programa Escolhas, apoio técnico (Termo de Aceitação) 

e conhecimento dos contextos locais (territórios e espaços de implementação do projecto). 

 
1.14 Participação, no dia 22 de Janeiro, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas da Bemposta cuja ordem de trabalhos foi a análise de situação de um aluno. 

 
1.15 Participação, no dia 29 de Janeiro, na reunião do Conselho Municipal de Segurança, que 

teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão cuja ordem de trabalhos foi: 

Leitura e aprovação da Acta da 10ª Reunião Ordinária; Análise da situação geral da 

segurança de Pessoas e Bens e Outros Assuntos. 

 
1.16 Participação, no dia 18 de Fevereiro, na assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal 

de Portimão e a Direcção Regional de Agricultura no âmbito do projecto Hortas Sociais 

Urbanas, que teve lugar na Quinta Pedagógica. 

 
1.17 Participação, no dia 20 de Fevereiro, na apresentação do Projecto de redes de cidades 

interculturais do ACIDI, que teve lugar no Centro Islamita em Lisboa. 

 
1.18 Participação, no dia 21 de Fevereiro, na reunião de empresários do BNIDesafio que teve 

lugar no Hotel Alvor Praia no âmbito da comemoração do 1º Aniversário. 

 
1.19 Participação, no dia 21 de Fevereiro, na reunião de consorcio do projecto Mergulha por ti 

(mão) cuja ordem de trabalhos foi:  Aprovação PDA 1º semestre; Proposta de Sessão de 

Apresentação Pública do Projecto e Outros assuntos. 

 
1.20 Participação, no dia 23 de Fevereiro, nas comemorações do Dia Mundial do Pensamento, 

organizado pela Associação de Guias de Portugal, que teve lugar na Alameda da Praça da 

República. 
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1.21 Participação, no dia 28 de Fevereiro, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento 

Vertical de Escolas de Júdice Fialho cuja ordem de trabalhos foi: Informações; Constituição 

da comissão de acompanhamento do processo eleitoral para o Conselho Geral do pessoal 

docente e não docente; Aprovação do calendário eleitoral para o Conselho Geral; Aprovação 

das férias do director; Outros assuntos. 

 
1.22 Participação, no dia 3 de Março, na apresentação do projecto Vela Solidária 2013. 

 
1.23 Participação, no dia 9 de Março, na inauguração das instalações do Núcleo Lagoa-Portimão 

dos Antigos Combatentes do Ultramar. 

 
1.24 Participação, no dia 11 de Março, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento da 

Bemposta cuja ordem de trabalhos foi a seguinte: Informações, Leitura da Acta nº 4 e 

Aprovação do Regulamento Interno. 

 
1.25 Participação, no dia 12 de Março, na apresentação do projecto social Interajudo do Judo 

Clube de Portimão. 

 
1.26 Participação, no dia 16 de Março, na apresentação da Rota do Petisco 2013. 

 
1.27 Participação, no dia 21 de Março, na reunião do Conselho Geral Transitório do 

Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo cuja ordem de trabalhos foi a seguinte: 

Informações, Aprovação do Regulamento Interno do Agrupamento e Aprovação do 

procedimento para recrutamento do director. 

 
1.28 Entrevista, no dia 5 de Abril, para o programa “Nós” no âmbito das actividades 

desenvolvidas pelo CLAII de Portimão. 

 
1.29 Participação, no dia 6 de Abril, na sessão de abertura das comemorações do Dia Nacional do 

Doente com AVC. 

 

1.30 Participação, no dia 12 de Abril, na reunião do Agrupamento de Escolas da Bemposta cuja 

ordem de trabalhos foi a seguinte: Entrevista em painel, no âmbito da Avaliação Externa, 

moderada pela equipa da IGEC. 
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1.31 Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens de Portimão. 

 
1.32 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 promoveu, no dia 19 de Dezembro de 2012, a actividade “Doce para um amigo” 

com a confecção de chocolates e biscoitos pelas crianças da CATRAIA e da Casa da Nossa Senhora da 

Conceição, nas instalações da Escola de Hotelaria, para oferecer aos idosos do centro de dia do Lar 

Diogo Gonçalves.   

 

2.2 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 21 de Dezembro de 2012, a actividade “Ida ao Cinema” que 

constou numa ida aos cinemas de Portimão, onde cerca de 50 crianças da Catraia e da Casa da Nossa 

Senhora da Conceição assistiram ao filme “A Origem dos Guardiões”.  

 
 

2.3 A Junta de Freguesia promoveu, durante os meses de Fevereiro e Março, em parceira com a PSP, o 

projecto “Perigos na Internet e no Facebook” com sessões informativas em todos os Agrupamentos de 

Escolas da freguesia de Portimão e Instituições culturais. 

 

2.4 A Junta de Freguesia promoveu, em co-produção com o TEMPO a exposição “Vizinhos” que esteve 

patente ao público, no Salão Nobre da Junta, no período entre 2 e 29 de Março. 

   

2.5 A Junta de Freguesia de Portimão celebrou o Dia Internacional da Mulher com a apresentação do 

documentário “Womens are Heroes”, no TEMPO, seguido de um fondue de chocolate oferecido a 

cerca de 165 mulheres da freguesia. 

 
 

2.6 A Junta de Freguesia promoveu, no domínio da expressão cultural, uma ida à Revista de Carnaval do 

Boa Esperança, no dia 14 de Abril, para cerca de 200 seniores, a exemplo dos anos anteriores.  
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2.7  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 60 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 ofereceu 600 cabazes de Natal a famílias carenciadas de Portimão durante um 

almoço de solidariedade servido no salão dos Bombeiros Voluntários de Portimão por cerca de 100 

voluntários. Esta iniciativa contou com o apoio de entidades comerciais da freguesia e IPSS. 

 

3.2 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, rastreios ao colesterol, 

glicemia, 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 e Arade e as ópticas Amparo, Algarve e Alain 

Afflelou, têm uma periodicidade mensal. 

 

3.3 No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista 

ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de 07 de Dezembro de 2012 até à data, 

17.441 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. 

 

3.4 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 €8.380,00 (Oito mil, trezentos e oitenta euros). 
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SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Centro de Apoio a Idosos €1.000,00 

Casa da Nossa Senhora da Conceição €500,00 

Fáb. Igreja Sagrado Coração de Jesus Pedra Mourinha €500,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão €1.000,00 

G.R.A.T.O. €500,00 

Associação de Pais da Escola Coca Maravilhas €200,00 

Portimonense Sporting Clube (Basquetebol) €300,00 

Portinado €600,00 

Moto Clube de Portimão €190,00 

Casa do Benfica de Portimão €300,00 

Centro de Ciclismo de Portimão €100,00 

Clube Recreativo do Chão das Donas  €500,00 

Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico €25,00 

Portimonense Sporting Clube €165,00 

Gejupce €500,00 

Sociedade Filarmónica de Portimão €550,00 

Sociedade Vencedora de Portimão €350,00 

Clube União Portimonense €500,00 

Judo Clube de Portimão €600,00 

  

 

 
3.5 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 95 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia 

de Nª.Sª. do Amparo.  

 
3.6 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das 

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.7 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e 

Março, cerca de 497 utentes; organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de 

qualificação profissional, de reconhecimento, de validação e certificação de competências e de 
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empreendedorismo para cerca de 2447 utentes; recepcionou e registou 6 ofertas de emprego; 

apresentou ofertas de emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de 

qualificação profissional a 108 utentes, colocou em ofertas de empregos 7 utentes e realizou 10 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 3.662 pessoas, emitindo 

1.907 atestados, e outros documentos, a saber: 268 autenticações de fotocópias, 277 registos de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta emitiram 10 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os serviços 

de Acção Social da Câmara. 

 
4.3 Os serviços da Junta promoveram a venda de 663 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 586 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 3.080 utilizadores. 

 
4.6 Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu 

neste período 5.145 visitantes. 
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5. Controlo orçmental da receita de Janeiro a Março de 2013 
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6. Controlo orçamental da despesa de Janeiro a Março de 2013 
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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, 01 de Abril 2013 

                                                                                                        A Presidente de Junta 


