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 10 de Setembro 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, no dia 10 de Outubro, no II Congresso de Assistentes Operacionais de Portimão
2009, nos Cinemas de Portimão.
1.2. Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Portimão.
1.3. Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e Instituições
da Freguesia.
2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer
2.1. No âmbito da dinamização dos espaços das Colectividades da freguesia a Junta de Freguesia
organizou várias tardes dançantes nas Colectividades da Freguesia, com os seniores da freguesia,
actividade designada por Chá do Biscoito e que teve início em Fevereiro deste ano, cujo objectivo é a
promoção do convívio entre os seniores e o combate à solidão.
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2.2. A Junta promoveu, no dia 11 de Setembro um passeio com idosos ao Alentejo com o objectivo de
visitar o Museu do Vinho no Redondo.
2.3. Com o objectivo de sensibilizar a população idosa da Freguesia para as questões da
segurança/insegurança a Junta de Freguesia promoveu várias sessões de esclarecimento sobre
comportamentos a adoptar perante eventuais situações de perigo, com a colaboração das forças
Policiais, P.S.P. e G.N.R. , nas Colectividades da Freguesia.
2.4. A Junta promoveu várias sessões de esclarecimento de informática com seniores da freguesia, na sala
de Internet da Junta.
2.5. A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia promoveu a Semana Sénior 2009, evento
que tem por objectivo promover o convívio e amizade entre as pessoas idosas da freguesia.
Para este evento foram preparadas várias actividades, com um leque de escolhas variado, para que os
cerca de 1.500 inscritos pudessem participar, encontrando em cada actividade momentos de satisfação e autoestima. Com este espírito tiveram lugar, na área da saúde, rastreios de doenças, e sessões de esclarecimento
sobre saúde e qualidade de vida, realizados quer no centro cidade, quer nas zonas mais periféricas com o
apoio da Cruz Vermelha de Portimão; na área do desporto com caminhadas na zona ribeirinha e aulas de
Body balance, Body Vive e Pilates na Alameda de Portimão, com o apoio do Ginásio Village Fitness
Center.
No domínio da expressão cultural ganhou significado as actuações dos grupos de teatro Barraca
Armada com a peça O Barão de Paumole, no TEMPO – Tetro Municipal de Portimão nos dias 14 e
15 de Novembro que envolveu cerca de 900 pessoas, e Teatro Sénior da Freguesia com a peça Hotel
Hotel no Auditório da Universidade do Algarve, no dia 16 de Novembro.
Passeios a Alcobaça com visita ao Mosteiro de Santa Maria e a Alpiarça com visita à casa dos
patudos de José Relvas Serpa, concursos de Culinária, com apoio dos alunos da Escola de Hotelaria e
Turismo, Magusto na Quinta Pedagógica de Portimã, e oferta de equipamento hospitalar destinado
aos doentes seniores hospitalizados no Hospital do Barlavento Algarvio, fizeram parte do conjunto de
actividades organizadas ao longo da semana, cujo evento culminou com momentos de entretenimento
propiciados com o jantar de encerramento no restaurante do Hotel Jupiter abrilhantado pelo Grupo Coral
Adágio.
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2.6. No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a várias
solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Jardins-deInfância, num total de 71 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à
manutenção e conservação dos equipamentos escolares, neste período.
A exemplo dos anos anteriores e durante as férias escolares foram efectuadas pinturas em todos os
equipamentos escolares do 1º. Ciclo e Jardins de Infância.
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 de Desempregados foram atendidos, de Setembro de 2009 até à data, 4.167
candidatos. As entrevistas de selecção são efectuadas por técnicos do Instituto de Emprego, na sala
da Junta cedida para o efeito, numa perspectiva de cooperação no melhoramento desse serviço
público.
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 € 36.080,00 (trinta e seis mil e oitenta euros).
3.3. O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de
acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 62 carenciados para o Refeitório
Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.
Apoiou ainda, neste período, utentes carenciados com géneros alimentares e outros bens de primeira
necessidade. Foram ainda apoiados 14 carenciados com o pagamento de rendas em atraso e serviços
hospitalares, no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Portimão após a
devida sinalização pela divisão de acção social da Câmara, tendo sido dispendida até à presente data
de cerca de 15,000,00€ (quinze mil euros).
3.4. Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce,
MAPS, ASAP, Associação Guineense e Amigos, Casa do Benfica, e a Casa da Nossa Senhora da
Conceição com material de promoção das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos,
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bem como a cedência da carrinha da Junta a várias Colectividades da freguesia num total de cerca de
€2.300,00 (dois mil e trezentos euros).
4. Intervenção Estética no Tecido Urbano
A Junta de Freguesia, no âmbito do projecto de parceria com a Câmara Municipal acompanha a
construção do Coreto de Portimão cuja obra teve início no dia 13 de Julho do corrente ano e conclusão se
prevê para Janeiro de 2010.
5. Modernização Administrativa e Serviços
5.1. A Junta de Freguesia adquiriu o equipamento sonoro para instalar na sala da Assembleia de
Freguesia com o objectivo de promover a audição em rede minimizando as condições acústicas do
espaço. Para este equipamento foi dispendido o valor de…..
5.2. Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 3.980 pessoas, emitindo
1.382 atestados, e outros documentos, a saber: 158 autenticações de fotocópias, 44 registo de
canídeos, e recenseamento eleitoral.

5.3. O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o
atendimento de cerca de 567 pessoas.
5.4. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.530 utilizadores.

5.5. Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos a junta implementou um site
remodelado tendo recebido neste período 3.605 visitantes.
Este foi, em síntese, o principal rol de actividades, relativas ao período supra, que o Executivo da Junta
considerou mais relevantes, no conjunto das actividades desenvolvidas e que, ora, submete à esclarecida
apreciação da Assembleia de Freguesia.
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Portimão, 02 de Dezembro de 2009

A Presidente de Junta
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