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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 2017 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 11 de Dezembro, nas comemorações do Dia da Cidade.  

 

1.2 Participação, no dia 12 de Dezembro, na Cerimonia Publica de apresentação do balanço do 

dispositivo especial de combate a incêndios florestais 2016, que teve lugar no auditório da 

CCDR-Faro.  

 

1.3 Participação, no dia 12 de Dezembro, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

Manuel Teixeira Gomes, que teve lugar na sede do Agrupamento.  

 

 
1.4 Participação, no dia 16 de Dezembro, no Conselho Geral da Anafre, que teve lugar em 

Mafra. 

 
1.5 Participação, no dia 10 de Janeiro, na cerimónia de tomada de posse da Diretora do 

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes.   
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1.6 Participação, no dia 14 de Janeiro, no 9º Aniversário do Centro de Ciclismo de Portimão 

que teve lugar no clube da Pedra Mourinha. 

 
1.7 Participação, no dia 15 de Janeiro, na reunião do CLAS – Centro Local de Apoio Social, 

que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão. 

 
 

1.8 Participação, no dia 20 de Janeiro, no 27º Aniversário do Moto Clube de Portimão, que 

lugar no sede do clube. 

 

1.9 Participação, no dia 22 de Janeiro, na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

contra os Incêndios que teve lugar na Sala de Situação e Apoio à Decisão (SASAD) do 

Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro (CMPCOS) de Portimão, sito 

no 2.º piso do Edifício dos Bombeiros de Portimão. 

 
1.10 Participação, no dia 24 de Janeiro, na reunião do Conselho Geral da Escola Júdice Fialho 

que teve lugar na Biblioteca da Escola. 

 
1.11 Participação, no dia 24 de Janeiro, na 14ª reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Juventude de Portimão, que teve lugar na Biblioteca Municipal de Portimão. 

 

1.12 Participação, nos dias 26 e 27 de Janeiro, no Congresso Nacional da Anafre, que teve lugar 

em Viseu. 

 
1.13 Participação, no dia 29 de Janeiro, na assinatura do Protocolo das Obras de Requalificação 

do Edifício sede da Divisão Policial da PSP Portimão, que teve lugar no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Portimão. 

 
1.14 Participação no dia 29 de Janeiro, na Parada Militar do 9.º Aniversário do Comando 

Territorial de Faro da G.N.R, que teve lugar na Zona Ribeirinha de Portimão. 

 
1.15 Participação, no dia 30 de Janeiro, na sessão de apresentação do Plano Local de Saúde do 

Barlavento Algarvio 2017-2020, que teve Auditório do Museu Municipal de Portimão. 
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1.16 Participação, no dia 9 de Fevereiro, na inauguração das novas Instalações do GRATO, sitas 

na Rua Quinta do Bispo, em Portimão.  

 
1.17 Participação, no dia 9 de Fevereiro, no Concerto de Abertura do VII Festival Internacional 

de Percussão de Portimão, que teve lugar no TEMPO. 

 
1.18 Participação, no dia 13 de Fevereiro, no lançamento do livro sobre a Rádio em Portimão que 

teve lugar na Casa Inglesa, em Portimão. 

 
1.19 Participação, no dia 20 de Fevereiro, no Jantar de Homenagem ao Profissional do Ano, 

realizado pelo Rotary Clube da Praia da Rocha, que teve lugar no Hotel Júpiter. 

 
1.20 Participação, no dia 24 de Fevereiro, no seminário subordinado ao tema: Economia do 

Barlavento Algarvio em Debate, que teve lugar no Auditório do Museu Municipal de 

Portimão. 

 
1.21 Participou, no dia 1 de Março, no Dia Internacional da Protecção Civil. 

 
1.22 Participação, no dia 1 de Março, na Festa de Abertura do Março Jovem, que teve lugar na 

Escola Secundária Poeta António Aleixo. 

 
1.23 Participou, no dia 4 de Marco, na entrega de prémios da Taça de Portugal BMX, organizada 

pelo Clube Bicross de Portimão, que teve lugar no Parque da Juventude. 

 
1.24 Participou, no dia 7 de Março, na Reunião Alargada da Comissão de Toponímia, que teve 

lugar na sala de reuniões da Câmara Municipal de Portimão. 

 
1.25 Participação, nos dias 16 e 17 de Março, no Conselho Geral da Anafre, que teve lugar em Portimão. 

 

1.26 Participação, no dia 17 de Março, no III Encontro Regional de Autarcas do Algarve, que teve lugar em 

Portimão. 

 

1.27 Participação, no dia 1 de Abril, no 34º aniversário do Clube Recreativo Carrasquense. 
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1.28 Participação, no dia 3 de Abril, na assinatura do Contrato referente à empreitada de reforço do Cordão 

Dunar da Frente de Mar de Alvor Nascente que contou com a presença de o Ministro do Ambiente e 

que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão.  

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

Freguesia. 

     

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

  

2.1 Participação, no dia 8 de Dezembro, no 1º Aniversário do Espaço Raiz, com oferta de bolos, 

confecionados pelas utentes do Centro de Convívio da Pedra Mourinha e colaboração do Grupo de 

Vozes e Cantares do ICP. 

 

2.2 A Junta de Freguesia de Portimão, participou no dia 13 de Dezembro, a convite da Escola Júdice Fialho, 

no concerto de Natal e de abertura do projecto “Avós na Escola”. Este projecto, que terá a duração do 

ano lectivo 2017/2018, consiste num intercâmbio entre os utentes seniores do Centro de Convívio da 

Pedra Mourinha e os alunos daquela escola.   

 
2.3 A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu no dia 14 de Dezembro, uma tarde dançante no Centro 

da Pedra Mourinha como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos de lazer a 50 

seniores da freguesia.  

 
2.4 A Junta de Freguesia participou, nos dias 9 e 11 de Janeiro, em tertúlias entre os seniores do Centro de 

Convívio da Pedra Mourinha e os alunos da Escola Júdice Fialho subordinada ao tema “Como se vivia 

antigamente” e “Quais os brinquedos e brincadeiras de antigamente”. 

 
2.5 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 9 de Fevereiro, um baile de Carnaval, no Posto Público de 

Internet, da Pedra Mourinha, como forma de manter a tradição e para que possam os seniores possam 

celebrar a época carnavalesca. Estiveram presentes 50 seniores da freguesia. 

 
2.6 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 25 de Fevereiro, uma sessão da Revista de Carnaval, no Boa 

Esperança Atlético Clube Portimonenses, para cerca de 243 seniores da freguesia que de outra forma 

não teriam acesso, devido às dificuldades económicas sentidas pela maioria dos idosos.  
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2.7 A Junta de Freguesia, colaborou com a PSP, no dia 15 de Março, na comemoração de o Dia do 

Consumidor, com a realização de uma sessão de informação subordinada ao tema e dirigida à população 

sénior 

 
2.8 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 18 de Março, uma sessão da Revista de Carnaval, no Boa 

Esperança Atlético Clube Portimonenses, para cerca de 243 seniores da freguesia que de outra forma não 

teriam acesso, devido às dificuldades económicas sentidas pela maioria dos idosos. 

 
2.9 A Junta de Freguesia celebrou, no dia 21 de Março, o Dia da Árvore com um concurso de espantalhos, 

feitos com materiais recicláveis, 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 300 de alunos. 

 

2.10 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 22 de Março, uma matiné dançante na Associação Desportiva e 

Cultural da Ladeira do Vau, como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos de lazer e 

convívio a seniores da freguesia. Participaram cerca de 80 seniores. 

 

2.11 A Junta de Freguesia promoveu, nos dias 10 a 13 de Abril, em parceria com a Colgate – Palmolive, 

sessões de avaliação da saúde oral.  

 
 
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 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 €27.769,00. 
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SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Academia de Música de Lagos                      500,00 

Agrupa. Vertical de Escolas Manuel Teixeira Gomes 500,00 

Associação Académica do Algarve 500,00 

Associação Académica ISMAT 150,00 

Associação de Dadores de Sangue do Barlavento 450,00 

Associação Karaté-do Shotokan Pedra Mourinha 250,00 

Associação Oncológica do Algarve 250,00 

Associação Teia D`Impulsos 1.750,00 

Boa Esperança Atlético Clube Portimonense 4.760,00 

Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão 3.000,00 

Centro de Ciclismo de Portimão 1.000,00 

Clube Desportivo Recreativo da Pedra Mourinha 1.500,00 

Clube Recreativo Chão das Donas 1.000,00 

Deco – Associação de Defesa do Consumidor 984,00 

Gejupce 500,00 

Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico 25,00 

Instituto de Cultura Ibero-Atlântico 1.000,00 

Portimonense Sporting Clube 500,00 

Santa Casa da Misericórdia de Portimão 150,00 

Sociedade Filarmónica Portimonense 8.000,00 

Sociedade Vencedora Portimonense 1.000,00 

 

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

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 55 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 Os serviços da Junta continuam com o encaminhamento de utentes para o Refeitório Social da Paróquia 

da Nossa Senhora da Conceição. 
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3.6 Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies 

da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

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

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.8 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 253 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 325 

utentes; recepcionou e registou 16 oferta de emprego; apresentou ofertas de emprego, colocou em ofertas 

de empregos 16 utentes.  

 
3.9 A Junta de Freguesia promoveu, de Dezembro até à data, em parceria com a DECO, o apoio a cerca 

de 21 utentes no âmbito da Colaboração para a prestação de serviços na área do direito do consumo. 

 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta emitiram 1.912 Atestados e outros documentos, a saber: 117 autenticações de 

fotocópias, 360 registos e licenças de canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 551 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 2.800 utilizadores. 

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

neste período 3.572 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,  10 de Abril de 2018 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


