Informação Escrita

Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11/01, e no âmbito das suas
competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, em 23 de
Junho, a informação escrita das actividades desenvolvidas no período de 28 de Abril de 2005 (data
da última sessão ordinária), até à presente data, das quais sublinha as que considera mais relevantes:

1. Representações, Reuniões e Participações
Por delegação de competências, e em representação da autarquia nas Assembleias de Escola,
a Presidente de Junta esteve presente numa reunião na Escola E.B.2.3, Júdice Fialho no dia 10 de
Maio, participando no debate das questões inerentes à orgânica da escola, nomeadamente na
apreciação dos relatórios periódicos de execução do Plano de Actividades em curso.
Esteve, também, presente em várias reuniões na Câmara Municipal com o objectivo de
participar na análise e discussão de assuntos de interesse para a Freguesia, nomeadamente na
Comissão Municipal de Defesa contra Incêndios do Município de Portimão e respectivo Conselho
Municipal de Segurança.
Na condição de Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Portimão, a
Presidente passou a participar, todas as quintas-feiras, nas reuniões restritas da referida Comissão,
contribuindo para a resolução e/ou encaminhamento social e/ou jurídico dos casos sinalizados pelas
diversas entidades afins à problemática.
Participou ainda em diversas iniciativas organizadas quer pela Autarquia, quer pelas
Colectividades e Instituições da Freguesia.
O executivo prossegue, semanalmente, o ciclo de visitas às Colectividades e Instituições da
Freguesia como forma de conhecer a sua dinâmica e potenciar uma nova política de apoios.
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2. Educação e Lazer
Visando a promoção de cursos de formação profissional direccionados para dirigentes
associativos a Junta, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, procedeu ao
envio de um diagnóstico de necessidades de formação, dirigido às Instituições e Colectividades, com
vista a equacionar o tipo de cursos necessários à prossecução dos seus objectivos e à subsequente
implementação no próximo ano.
Promoveu, no dia 1 de Junho, “Dia da Criança”, uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa
com 50 crianças dos agrupamentos horizontais do 1º ciclo, Major David Neto e Terra de Mar (Coca
Maravilhas).
No que respeita à manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no âmbito da
Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a 36 solicitações efectuadas
pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância, executando
várias tarefas e adjudicando serviços, com destaque para a intervenção no edifícios nº.1 da Escola do
1º. Ciclo do Pontal, com vista à substituição de toda a caixilharia de madeira por alumínio, com
colocação de vidros duplos, para maior conforto dos alunos.

3. Acção Social e actividades afins
No que a este domínio respeita, foram atendidos, no Gabinete de Freguesia, 9 agregados
familiares com problemáticas de acentuada pobreza, tendo sido encaminhados para o Refeitório
Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.
No âmbito do projecto “Praias Acessíveis”, organizado pela Junta de Freguesia, e com vista
à promoção do acesso e permanência a pessoas com mobilidade condicionada, nas praias do Vau e da
Marina, a Junta assinou um protocolo de parceria com a Câmara Municipal de Portimão e com a
Portisub, para o período de 15 de Junho a 15 de Setembro, dotando as referidas praias de
equipamento específico para o efeito.
A Junta conferiu, ainda, apoio logístico a várias organizações nomeadamente, à Coordenação
do Ensino Recorrente e Educação Extra-escolar no tratamento estatístico e apresentação gráfica dos
dados relativos ao inquérito dirigido aos formandos dos cursos EFA – Educação e Formação de
Adultos, com vista à avaliação do seu impacto na freguesia. Ainda nesta linha de orientação apoiou a
Associação dos Antigos Combatentes do Algarve através de apoio à formação no domínio da
informática, e a Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau com oferta de equipamento
informático.
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Ainda no domínio dos apoios logísticos, a Junta cedeu a sala da Junta ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional de Portimão, com vista ao procedimento de entrevistas de selecção
para emprego de eventuais candidatos.
No contexto do protocolo com o Consulado da Roménia e numa perspectiva de apoio à
integração dos emigrantes romenos, residentes nesta freguesia, a Junta continua a promover o
atendimento semanal, por um funcionário do Consulado.
Foi ainda disponibilizado o espaço expositivo da Junta para a execução de um curso de
pintura iconográfica, no período de 12 a 17 do corrente mês.
A Junta procedeu, ainda, à assinatura de protocolos com algumas instituições, nomeadamente
com a Portisub, para apoio à aquisição de equipamento, e cooperação do projecto Praias Acessíveis.
Incentivando a cultura local, colaborou com a Sociedade Filarmónica Portimonense na
promoção do XIX Encontro de Bandas Civis e atribuiu subsídios a outras Colectividades Culturais e
Recreativas e Instituições Particulares de Solidariedade Social, no montante de 45.000,00€,
atribuição correspondente a 37,5% do total anual previsto para a subsidiariedade.
Ainda no domínio dos apoios Institucionais, a Junta promoveu uma campanha de
solidariedade junto de alguns fornecedores, locais, de materiais de construção, no sentido de apoiar o
Estabelecimento Prisional de Portimão, na aquisição de pavimento para colocação nos espaços
destinados aos reclusos, cuja aplicação será feita pelos próprios.

4. Informação e divulgação
Neste domínio produziu a sua primeira folha informativa, intitulada Destaque, com uma
tiragem de 600 exemplares, enviados a todas as entidades que, directamente ou indirectamente, se
relacionam com a Junta de Freguesia, o qual tem como objectivo tornar públicas as actividades
desenvolvidas pelo executivo em cada semestre.

5. Modernização Administrativa e Serviços
Visando a optimização das condições de trabalho e de eficácia nas respostas à população da
freguesia, encontra-se a preparar o dossier constante da matéria conducente ao processo de concurso
público do projecto de arquitectura da nova sede da Junta.
Actualizou a sua informação electrónica, disponibilizando os serviços on line e divulgando
as actividades realizadas e calendarizando as futuras realizações da Junta.
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Os serviços de atendimento efectuaram 4.600 atestados, desde o início do ano até à presente
data, e inscreveram 242 declarações relativas à existência de espécies avícolas (galinhas aves exóticas
patos pombos de correio, perus avestruzes e rolas) cujo recenseamento se cifra em cerca de 2000
espécies, sendo Portimão o segundo concelho com maior número de aves registadas.
Estas foram as actividades que o Executivo considerou mais relevantes, no conjunto das
actividades normais da Junta, para submissão à apreciação da Assembleia de Freguesia, relativa ao
período supra.

Portimão, 23 de Junho de 2006

A Presidente de Junta
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