
 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informação Escrita 

 

Nos termos da alínea e) do nº2, do artº. 9 da Lei nº.75/2013 de 12 de Setembro, 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 Dezembro 2015 até à presente data, das quais sublinha as que considera 

mais relevantes: 

 

1. Actividades de Representação e participação externas 

 

O 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 6 de Dezembro, na Festa de Natal do Judo Clube de Portimão. 

 

1.2 Participação, no dia 8 de Dezembro, na Gala de Desporto que teve lugar no Pavilhão 

GimnoDesportivo de Portimão.  

 

1.3 Participação, no dia 10 de Dezembro, na Festa de Natal dos alunos do 4º Ano do 

Agrupamento Júdice Fialho, que teve lugar no Portimão Arena. 

  
          

1.4 Participação, no dia 12 de Dezembro, no Conselho Geral da Anafre que teve lugar em 

Lisboa.  
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1.5 Participação, no dia 17 de Dezembro, na reunião alargada da Comissão de Toponímia, que 

teve lugar na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Portimão.  

 

1.6 Participação, no dia 17 de Dezembro, nas comemorações do aniversário de Simon Bolivar 

com a colocação de um ramo de flores no seu busto.  

 

1.7 Participação no dia 19 de Dezembro, no Concerto de Natal realizado pela Sociedade 

Filarmónica Portimonense, que teve lugar no TEMPO. 

 
1.8 Participação, no dia 21 de Dezembro, na Tomada de Posse da Direção da Delegação de 

Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa, que teve lugar no Hotel Júpiter. 

 
1.9 Participação, no dia 22 de Dezembro, na entrega de diplomas e prémios de mérito aos alunos 

do Secundário do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo. 

 

1.10 Participação, no dia 11 de Janeiro, no debate da sessão escolar do ensino secundário do 

parlamento dos Jovens, subordinado ao tema: "Portugal : Assimetrias litoral/interior. Que 

soluções?” com a presença do deputado António Eusébio, do Círculo do Algarve, que teve 

lugar na Escola Secundária Poeta António Aleixo. 

 
1.11 Participação, no dia 18 de Janeiro, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da 

Bemposta.  

 
1.12 Participação, no dia 23 de Janeiro, na Sessão de Abertura de as comemorações dos 75 anos 

do Lar da Criança de Portimão, subordinada ao Tema: Testemunhos de Boas Práticas na 

procura da excelência”, que teve lugar no TEMPO. 

 
1.13 Participação, no dia 25 de Janeiro, na reunião de Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Júdice Fialho, com a seguinte ordem de trabalhos: Informações; Aprovação do 

relatório de contas de gerência; Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela Diretora, das atividades no 

domínio da ação social escolar; Apreciação do processo de autoavaliação. 

 
1.14 Participação, no dia 30 de Janeiro, no almoço de Ano Novo, organizado pela Anafre - 

Delegação do Algarve. 
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1.15 Participação, no dia 1 de Fevereiro no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da 

Bemposta, com a seguinte ordem de trabalhos: Eleição do Presidente do Conselho Geral, 

que teve lugar na Escola EBS da Bemposta.   

 
1.16 Participação, no dia 2 de Fevereiro, na Reunião extraordinária, que teve lugar na Escola 

Manuel Teixeira Gomes, com a seguinte ordem de trabalhos: Análise do documento relativo 

à definição de critérios de avaliação do diretor e Aprovação do documento. 

 
 

1.17 Participação, no dia 5 de Fevereiro, na Cerimónia do Dia do Diploma e homenagem aos 

alunos do Quadro de Mérito e Excelência 2014/2015, da Escola Secundária Manuel 

Teixeira Gomes. 

 

1.18 Participação, no dia 20 de Fevereiro, no Aniversário da Associação de Reformados do Pontal 

e não Só. 

 

1.19 Participação, no dia 22 de Fevereiro, no evento AlgarfasePortimão’16 – Feira Internacional 

de Protecção Civil e Socorro, que teve lugar no Portimão Arena. 

 
1.20 Participação, no dia 23 de Fevereiro, na sessão de apresentação da Avaliação Externa do 

Agrupamento, que teve lugar na Escola Secundária Poeta António Aleixo. 

 
1.21 Participação, no dia 23 de Fevereiro, na reunião ordinária da Escola Secundária Manuel 

Teixeira Gomes, que teve a seguinte ordem de trabalhos: Informações; Aprovação da ata da 

reunião ordinária de 15 de dezembro de 2015;Aprovação da Carta de Missão do Diretor, de 

acordo com a Portaria nº266/2012, artigo 6º, ponto 6;Aprovação do Relatório do Plano 

Anual Atividades de 2014/2015 da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes; Aprovação 

do Plano Anual Atividades para o ano letivo 2015/2016 do Agrupamento de Escolas 

Manuel Teixeira Gomes. 

 

1.22 Participação, no dia 24 de Fevereiro, no evento “Cozinha à Mesa”, organizado pelos formandos do curso 

de Cozinha e Pastelaria da Associação Vicentina, que teve lugar no restaurante O Retiro do Peixe 

Assado, em Portimão. 
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1.23 Visita, no dia 25 de Fevereiro, à Assembleia da República, organizada pela Anafre – Delegação de 

Faro. 

 

1.24 Participação, no dia 1 de Março, no Seminário Técnico "Matérias Perigosas...do Acidente à Resposta”. 

Esta iniciativa teve como objetivo a preparação dos operacionais dos diversos Agentes de Proteção Civil 

(APC) e Entidades Cooperantes (EC), bem como os elementos das Equipas de 1ª Intervenção dos 

edifícios e recintos no âmbito dos Planos de Emergência Internos (PEI), para a materialização de uma 

abordagem segura a uma situação de acidente grave envolvendo substâncias perigosas, com vista a 

consciencializar quem se depara com um cenário desta natureza para os riscos inerentes. É objetivo ainda 

elucidar os presentes para os procedimentos de alerta e notificação, identificação dos perigos e o conceito 

de operação na forma de organização de um Teatro de Operações (TO), ao abrigo da Diretiva 

Operacional Nacional (DON) N.º 03, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que 

estabelece o Dispositivo Integrado de Operações Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico 

(DIONRBQ). 

 
1.25 Participação, no dia 2 de Março, no Encontro Simplex, organizado pela Anafre e que teve lugar em 

Faro. 

 

1.26 Participação, no dia 12 de Março, no Conselho Geral Anafre, que teve lugar em Castelo Branco 

 

1.27 Participação, no dia 15 de Março, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Manuel 

Teixeira Gomes, com a seguinte ordem de trabalhos: Aprovação da ata da reunião anterior; Informações; 

Aprovação do Relatório do Plano Anual Atividades de 2014/2015 da Escola Secundária Manuel 

Teixeira Gomes;  Aprovação do parâmetro Compromissos relativo ao documento que define os critérios 

de avaliação do diretor;  Análise do Plano de Formação do AEMTG - 2015|2017, Outros assuntos. 

 
1.28 Participação, no dia 15 de Março, no Jantar de Aniversário do Rotary Clube da Praia da Rocha, que 

teve lugar no Hotel Júpiter. 

 
 



 5 

1.29  Participação, no dia 16 de Março, na cerimónia da assinatura do Protocolo de Colaboração para 

Promoção da Atividade Comercial Tradicional, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal 

de Portimão. 

 
1.30 Participação, no dia 7 de Abril, na Campanha do Laço Azul, no âmbito das comemorações do Mês da 

Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que teve lugar na Alameda da República e contou com a 

colaboração de Alunos do 2º e 3º Ciclo, dos Agrupamentos de Escolas do Concelho. 

 
 

1.31 Participação, no dia 16 de Abril, na sessão de encerramento das comemorações do aniversário da 

Associação Doentes de Parkinson. 

 
  

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 de Portimão celebrou, no dia 9 de Janeiro, o Dia de Reis com um tradicional Cantar 

dos Reis, que teve lugar na Igreja Matriz de Portimão, com a oferta de churros e melosa. Este evento teve 

como pretensão recuperar uma tradição antiga, na qual se entoavam canções tradicionais relacionadas com 

a quadra festiva.  

 

2.2 A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 4 de Fevereiro, uma matiné dançante na Associação 

de Reformados do Pontal e Não Só, que contou com a presença de cerca de 60 seniores da freguesia. 

 
 

2.3 A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 14 de Fevereiro, uma sessão da Revista de Carnaval 

no Boa Esperança Atlético Clube Portimonense. No âmbito de o Dia dos Namorados ofereceu-se 

bombons de chocolate a todos os presentes. Participaram cerca de 243 seniores da freguesia.  

 

2.4 A Junta de Freguesia celebrou, no dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, em colaboração com 

a empresa Formação Profissional Forma e Anymus, com a oferta de uma sessão de maquilhagem e 
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manicura a 15 mulheres seniores da freguesia e distribuiu chocolates a todas as mulheres que estiveram no 

serviço de atendimento ao púbico da freguesia. 

 
2.5 A Junta de Freguesia celebrou, no dia 18 de Março, o Dia da Árvore com um concurso de espanta 

espíritos, dirigido às Escolas de Ensino Básico da Freguesia, públicas e privadas, cuja apresentação teve 

lugar na Quinta Pedagógica, e que contou com a presença de cerca 166 de alunos. 

 

2.6 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 16 de Abril, uma ida ao Teatro Politeama para assistir à revista 

“República das Bananas”, para cerca de 50 seniores da freguesia. 

 

2.7 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Fevereiro, Março e Abril, rastreios de saúde: glicémia, 

colesterol e tensão arterial, nos clubes da Companheira, Pedra Mourinha, Porto Lagos, Pontal, Chão das 

Donas, Ladeira do Vau e Boavista. 

 

 

 
 

 
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 da Associação Humanitária 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 No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista ao 

Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de Dezembro 2015 até à data, 8.329 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 €5.450,00. 
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SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Assoc. de Pais da Esc. Prim. Coca Maravilhas 100,00 

Assoc. Karaté-do Shotokan Pedra Mourinha 250,00 

Associação Teia D`Impulsos 300,00 

Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão 2.500,00 

Clube Desp. Recre. da Pedra Mourinha 500,00 

Clube Recreativo Chão das Donas 500,00 

Gejupce 500,00 

Hóquei Clube de Portimão 300,00 

Portinado 500,00 

  

 

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

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.5 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 63 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 continuam com o encaminhamento de utentes para o Refeitório Social da Paróquia 

da Nossa Senhora da Conceição. 

 
3.7 Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies 

da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

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

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.9 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 276 utentes; 

organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação profissional, de 

reconhecimento, de validação e certificação de competências e de empreendedorismo para cerca de 380 
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utentes; recepcionou e registou 33 oferta de emprego; apresentou ofertas de emprego, colocou em ofertas 

de empregos 33 utentes.   

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 14.880 pessoas, emitindo 1.645 

atestados, e outros documentos, a saber: 146 autenticações de fotocópias, 282 registos e licenças de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 595 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.3 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 2.146 utilizadores. 

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

neste período 5.483 visitantes. 
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5. Controlo orçamental da receita 
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6. Controlo orçamental da despesa 
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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, 18 de Abril de 2016 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


