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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 Setembro 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 19 de Setembro, no Concerto Solidário da Sociedade Filarmónica 

Portimão que teve lugar no TEMPO. 

 

1.2 Participação, no dia 25 de Setembro, na reunião quinzenal da Subcomissão Permanente 

de Proteção Civil para o risco de Incêndio Florestal Seminário, que teve lugar no Centro 

Municipal de Protecção Civil e Operações de Socorro de Portimão.  

 
 

1.3  Participação, no dia 29 de Setembro, no lançamento do livro “ Cruzeiros Turísticos – 

Uma Perspectiva sistémica e Multidisciplinar, que teve lugar no Porto de Portimão. 

          

1.4 Participação, no dia 11 de Outubro, na Mamamaratona 2015, que teve lugar na zona 

ribeirinha de Portimão. 
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1.5 Participação, no dia 12 de Outubro, na reunião do CLAS – Conselho Local de Acção 

Social, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão com a seguinte 

ordem de trabalhos Informação e Análise da Agenda Europeia da Migração e Outros 

Assuntos  

 

1.6 Participação, no dia 16 de Outubro, na reunião da rede de Emergência Social Municipal 

– Grupo Alargado que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão, com a seguinte 

ordem de trabalhos:  FEAC – 2016-2020. 

 

1.7 Participação, no dia 18 de Outubro, no Almoço de aniversário do Moto Grupo do Arade.  

 
1.8 Participação, no dia 24 de Outubro, nas comemorações do 96º aniversário do Sporting 

Glória ou Morte Portimonense. 

 
1.9 Participação, no dia 27 de Outubro, na Reunião de consórcio do Projecto, na EB 2.3 

Eng. Nuno Mergulhão que teve a seguinte ordem de trabalhos: Resultado da Avaliação 

semestral 

     6ª Geração do Programa Escolhas e outros assuntos.   

 
1.10 Participação, no dia 2 de Novembro, na reunião ordinária do conselho, na Biblioteca da 

Escola sede do Agrupamento Júdice Fialho, que teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Aprovação do plano das Actividades de Enriquecimento Curricular; Deliberar a forma 

como a avaliação final da disciplina de Inglês inclui os resultados PET; Aprovação do 

plano anual de actividades para o ano lectivo 2015/2016; Aprovação do mapa de férias 

da directora. 

 

1.11 Participação, nos dias 6 e 7 de Novembro, no Congresso Nacional da ANAFRE, que 

teve lugar em Ponta Delgada, subordinado ao tema “ Freguesias, Novos Desafios”. 

 

1.12 Participação, no dia 11 de Novembro, na Jornada Divulgação Medida "Aprendizagem", 

organizada pelo Instituto de emprego e Formação Profissional – Delegação de Portimão. 
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1.13 Participação, no dia 12 de Novembro, na reunião da Comissão Municipal de Protecção 

Civil que teve lugar no Centro Municipal de Protecção Civil e Operações de Socorro de 

Portimão.  

 
1.14 Participação, no dia 13 de Novembro, na entrega de prémios de mérito a alunos, que teve 

lugar no Auditório da Escola D. Martinho Castelo Branco. 

 
1.15 Participação, no dia 14 de Novembro, nas comemorações do 91º Aniversário da 

Sociedade Vencedora Portimonense. 

 
1.16 Participação, no dia 15 de Novembro, no júri da 1ª Eliminatório do Concurso de Fado 

Amador, que teve lugar no Boa Esperança Atlético Clube Portimonense.  

 
1.17 Participação, no dia 15 de Novembro, na apresentação do livro " A Menina e a Partilha" 

, que teve lugar no Centro Paroquial de Portimão.  

 
1.18 Participação, no dia 18 de Novembro, na Sessão Pública de Abertura oficial do Programa 

Municipal de Sensibilização “A Escola e os Riscos… Preparar para Proteger!” para o 

ano lectivo 2015/2016, que teve lugar no Salão Nobre da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Portimão. 

 

1.19 Participação, no dia 20 de Novembro, na reunião de consórcio do projeto - na EB 2.3 

Eng. Nuno Mergulhão, que teve a seguinte ordem de trabalhos: Tomada de posição 

relativamente à candidatura à 6ª Geração do Programa Escolhas. 

 
1.20 Participação, no dia 23 de Novembro, na reunião na Escola Júdice Fialho com inspecção 

e entrevista com o Conselho Geral. 

 
1.21 Participação, no dia 25 de Novembro, na reunião do Agrupamento de Escolas Júdice 

Fialho- entrevista com os representantes da Autarquia. 

 
1.22 Participação, no dia 28 de Novembro, no espectáculo do 30º aniversário do Grupo Coral 

de Portimão, que teve lugar no Auditório do Museu Municipal de Portimão. 
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1.23 Participação, no dia 28 de Novembro, na apresentação do projecto "Mais Apoio Menos 

Risco", que teve lugar na Casa da Tocha. 

 
1.24 Participação, no dia 2 de Dezembro, na apresentação do balanço dispositivo especial de 

combate a incêndios florestais, que teve lugar na Direcção Regional da Agricultura, em 

Faro 

 
1.25 Participação, no dia 5 de Dezembro, no almoço convívio de Natal na Associação de 

Doentes de Parkinson.  

 
 

1.26 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e 

Instituições da Freguesia. 

 

 

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

2.1 A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia organizou a sua 15ª Semana Sénior, entre 25 de 

Setembro e 3 de Outubro, evento que tem por objectivo promover o convívio e a amizade entre os seniores 

da freguesia, proporcionando-lhes diversas actividades de cultura e lazer, com a participação das 

coelctividades e instituições da Freguesia. Entre as várias actividades organizadas destacaram-se a 

apresentação da peça de teatro “Lado B” pelo grupo de Teatro Sénior da Freguesia, nos dias 25 e 26 

de Setembro, no Teatro Municipal de Portimão, que abriu a Semana Sénior. Na área do desporto 

realizaram-se torneios de Petanca, Sueca, Snooker e Ramy, aula de Yoga, a Caminhada “Portimão com 

História”, Aula Aberta de Danças de Salão para seniores; na área da saúde rastreios de doenças e 

palestras subordinadas ao tema da saúde. No domínio da expressão cultural e animação, além da 

já referida peça de Teatro, matinés dançantes, tardes de cinema, aula aberta de Fado e workshops vários. 

Passeio ao Museu do Fado, do Traje e do Teatro em Lisboa, Eucaristia na Igreja Matriz, comemoração 

de o Dia do Idoso, na Quinta Pedagógica, Chá do Biscoito, subida do Rio Arade, passeio de barco 

“Observação dos Golfinhos”, fizeram parte de um conjunto de actividades, cujo evento culminou, no dia 

4 de Outubro, com um espectáculo de Fado, no Hotel Júpiter, para cerca de 200 seniores. Esta semana 

contou com a participação de cerca de 1000 seniores.  
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2.2 A Junta de Freguesia de Portimão realizou, no dia 30 de Outubro, um Workshop de Culinária, na 

Escola de Hotelaria de Portimão, seguido de um jantar para cerca de 60 pessoas. 

2.3 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 11 de Novembro, o tradicional Magusto de São Martinho, 

que contou com a presença de cerca de 200 pessoas.  

 

 

 

 

 
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 Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de Setembro 2015 até à data, 4.712 

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. 

 
3.2 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 €6.555,00. 

 
SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Associação Académica do ISMAT €135,00 

Associação Oncológica do Algarve €500,00 

Associação Teia D`Impulsos €500,00 

Casear €2.000,00 

Clube Amparo Recreativo e Desportivo  €150,00 

Clube Naval de Portimão €250,00 

Gejupce €200,00 

Portisub €500,00 

Rádio Alvor €1.120,00 

Rancho Folclórico da Ladeira do Vau €1.000,00 

Sociedade Vencedora Portimonense €200,00 
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3.3 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 60 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 35 pessoas para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª. Sª. do Amparo.  

 
3.4 Os serviços da Junta iniciaram o encaminhamento de utentes para o Refeitório Social da Paróquia da 

Nossa Senhora da Conceição. 

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

superfícies da Freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

 
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, de Setembro até à data, cerca de 227 utentes; 

organizou 28 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 

1.750 utentes; recepcionou e registou 16 ofertas de emprego; apresentou ofertas de emprego, medidas 

de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação profissional a 82 utentes, 

colocou em ofertas de emprego 16 utentes.   

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 6.600 pessoas, emitindo 

1.017 atestados, e outros documentos, a saber: 130 autenticações de fotocópias, 156 registos e licenças 

de canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 548 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 
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4.3 O Gabinete de Apoio ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento de cerca 220 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 1.185 utilizadores. 

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

neste período 3.840 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, 1 de Dezembro de 2015 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 




