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 Dezembro 2014 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 19 de Dezembro, na entrega dos diplomas de mérito aos alunos da
Escola Secundária Poeta António Aleixo.

1.2

Participação, no dia 30 de Dezembro, na reunião da Anafre, que teve lugar em Quarteira,
com a seguinte ordem de trabalhos: Apresentação de Contas de 2014; Plano de actividades
para 2015; Apresentação do Orçamento para 2015.

1.3

Participação, no dia 11 de Janeiro, no almoço do 6ª aniversário do Centro de Ciclismo de
Portimão, que teve lugar no Clube da Pedra.

1.4 Participação, no dia 23 de Janeiro, na reunião com a Delegação de Saúde e os moradores do
Porto Lagos.
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1.5 Participação, no dia 27 de Janeiro, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Manuel
Teixeira Gomes que teve a seguinte ordem de trabalhos: Leitura e aprovação da acta da
reunião anterior; Informações, Discussão e Aprovação do Regimento do Conselho Geral;
Discussão e Aprovação das Linhas Orientadoras para a elaboração do orçamento para o
Agrupamento ESMTG 2015, Discussão e Aprovação do procedimento concursal da eleição
do Director do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes; Constituição da comissão
responsável pela apreciação das candidaturas ao cargo de director do AEMTG e pela
realização das entrevistas aos candidatos.
1.6 Participação, no dia 28 de Janeiro, na reunião do Consórcio do Projecto Mergulha Por
ti(mão), que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão, com a seguinte ordem de
trabalhos: Assinatura do Relatório Anual; Candidatura ao Fundo de Apoio à ENICC Estratégia Nacional de Integração comunidades Cigana.
1.7 Participação, no dia 31 de Janeiro, no baile de Aniversário do Clube da Pedra Mourinha.
1.8 Participação, no dia 4 de Fevereiro no Encontro Networking, que teve lugar no Museu de
Portimão.
1.9 Participação, no dia 6 de Fevereiro, na reunião organizada pela Anafre - Algarve.

1.10 Participação, no dia10 de Fevereiro, na reunião sobre o Projecto Mergulha Por ti(mão), cuja
ordem de trabalhos foi a assinatura do Relatório Anual de Avaliação do projecto Mergulha
Por Ti (mão), que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão.
1.11 Participação, no dia 24 de Fevereiro, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas Júdice Fialho.
1.12 Participação, no dia 4 de Março na apresentação do programa Março Jovem, que teve lugar
no Mercado Municipal.
1.13 Participação, no dia 12 de Março no Workshop " Cidades Analíticas" que teve lugar na sede
da CCDR em Faro.
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1.14 Participação, no dia 16 de Março na formação sobre Urbanização e Edificação e Novo
Regime Jurídico que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão.
1.15 Participação, no dia 17 de Março, no debate "O Movimento Paralímpico", que teve lugar na
Escola Secundária Poeta António Aleixo, no âmbito do Dia do Paralímpico.
1.16 Participação, no dia 17 de Março, na reunião do Conselho Geral Escola da Bemposta, que
teve a seguinte ordem de trabalhos: Informações; Aprovação da acta nº 3; Aprovação do
Plano anual de Actividades; Linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; dar
cumprimento à alínea s) do artº 13.º do Decreto- Lei 75/2008 de 22 Abril.
1.17 Participação, no dia 19 de Março, na reunião do Conselho Municipal de Segurança do
Município de Portimão, que teve a seguinte ordem de trabalhos: Tomada de posse pelos
munícipes eleitos pela Assembleia Municipal; Análise da situação geral da segurança na área
do concelho e Outros assuntos.

1.18 Participação, no dia 21 de Março, no Conselho Geral da Anafre, que teve lugar em Oliveira
de Azeméis.
1.19 Participação, no dia 25 de Março, na reunião alargada da Comissão de Toponímia, que teve
lugar na Câmara Municipal de Portimão, com a seguinte ordem de trabalhos: Discussão de
propostas de resolução das reclamações apresentadas pelos munícipes; Alteração da definição
de topónimos atribuídos; Alteração da identificação de números de polícia; Apresentação e
discussão de propostas nas Freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira, nos seguintes
núcleos urbanos: Portimão - Portimão (Centro da Cidade), Rasmalho, Monte Judeu,
Morgado do Reguengo, Boavista e Praia da Rocha; Alvor - Centro da Vila e Bemposta;
Mexilhoeira Grande – Figueira, Várzea do Farelo, Alcalar, Senhora do Verde, Monte de
Cima, Escampadinho, Pereira, Arão, Vidigal, Poio, Cabeço Esteves; Corta Ventos e
Esteveira.
1.20 Participação, no dia 26 de Março, na reunião do Conselho Consultivo Municipal de Transito
de Portimão, que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão, com a seguinte ordem de
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trabalhos: Alteração de Trânsito Avenida Tomás Cabreira – Praia da Rocha; Alteração de trânsito
na rua Dr. Manuel de Almeida, Outros Assuntos.

1.21 Participação, no dia 14 de Abril, na inauguração oficial do Centro Municipal de Protecção Civil e
Operações de Socorro de Portimão, que contou com a presença da Ministra da Administração
Interna, Anabela Miranda Rodrigues.

1.22 Participação, no dia 16 de Abril, na reunião do Conselho Municipal de Segurança, que teve lugar no
edifício dos Bombeiros Voluntários de Portimão com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura e votação
da acta da reunião anterior; Apresentação de proposta de alteração do Regulamento do conselho
Municipal de Segurança do Município de Portimão; Análise da situação geral da segurança na área
do Concelho; Reforço da intervenção no período de Verão

1.23 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 promoveu, no dia 22 de Dezembro, uma ida ao cinema de Portimão,
para assistir aos filme “Novos Heróis” a cerca de 42 crianças inseridas e referenciadas pela Casa da
Nossa Senhora da Conceição, Catraia e Cruz Vermelha.

2.2

A Junta de Freguesia de Portimão celebrou, no dia 6 de Janeiro, o Dia de Reis com um tradicional
Cantar dos Reis, pelo Grupo de Cantares de Janeiras “A Força da Tradição” de Paderne, que teve
lugar na Alameda da República, com churros e vinho do Porto. Este evento teve como pretensão
recuperar uma tradição antiga, na qual se entoavam canções tradicionais relacionadas com a quadra
festiva.

2.3

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 15 de Fevereiro, uma matine dançante de Carnaval, que contou
com a colaboração do Clube União Portimonense, para cerca de 50 pessoas.
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2.4

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 8 de Março, uma sessão da Revista de Carnaval no
Boa Esperança Atlético Clube Portimonense. No âmbito de o Dia da Mulher ofereceu-se flores às
senhoras que foram ao Teatro. Participaram cerca de 243 seniores da freguesia.

2.5

A Junta de Freguesia celebrou, no dia 20 de Março, o Dia da Árvore com um concurso de espantalhos,
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 de 267 alunos.

2.6

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 9 de Abril, uma ida ao cinema, com a turma vencedora do
concurso de Espantalhos, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore. Participaram 19
alunos e 2 professores.

2.7

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 15 de Abril, um Encontro Sénior, no Centro Cultural e
Desportivo da Companheira, que contou com a participação de cerca de 50 seniores da freguesia.

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 2014 até à data,
13.913 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 €11.617,00.
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SUBSÍDIOS

VALOR EM EUROS

Assoc. Centro Karaté-do Shotokan P. Mourinha

250,00

Assoc. de Pais da Esc. Prim. Coca Maravilhas

100,00

Assoc. Hum. dos Bombeiros Voluntários de Ptm

500,00

Associação Teia D`Impulsos
Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão

500,00

Casear

542,00

Fab. Igreja Paroquial da Freguesia de Ptm

5.000,00

Fáb. Igreja Paroquial Nª Sra. do Amparo PTM

1.700,00

Gejupce
Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico

3.4

1.500,00

500,00
25,00

Portimonense Sporting Club

500,00

Sociedade Filarmónica Portimonense

500,00

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 92 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 iniciaram 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.
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3.9

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 350
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 3.000 utentes; recepcionou e registou 10 oferta de emprego; apresentou ofertas de
emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação
profissional a 135 utentes, colocou em ofertas de empregos 10 utente.

4. Modernização Administrativa e Serviços
4.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 22.840 pessoas, emitindo
1.701 atestados, e outros documentos, a saber: 198 autenticações de fotocópias, 235 registos e
licenças de canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 545 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do
protocolo com a Frota Azul.

4.3

O Gabinete de Apoio ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento de cerca 319 pessoas.
As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem decrescente, a legalização,
nacionalidade, apoio jurídico, reagrupamento familiar e apoio social.

4.4

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 2.589 utilizadores.

4.5

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia
recebeu neste período 6.621 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, 17 de Abril de 2015
O Presidente da Junta
Álvaro Miguel Bila
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