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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 Abril 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 5 de Maio no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Manuel 

Teixeira Gomes, com a seguinte ordem de trabalhos: Apresentação do relatório de avaliação 

do candidato único ao cargo de director do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira 

Gomes. E eleição do director do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes para o 

quadriénio 2015-2019. 

 

1.2 Participação, no dia 8 de Maio na Reunião Distrital da Anafre que teve lugar na Casa do 

Povo de Santo Estêvão. 

 

1.3 Participação, no dia 8 de Maio na Assinatura do Protocolo entre o Município de Portimão 

e a empresa EMPARK, que tem por objecto instituir um benefício, aos utentes do Balcão 

Único Municipal, de uma redução de 50% no pagamento do valor da 1ª hora de 

estacionamento no parque da Alameda.  
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1.4 Participação, no dia 9 de Maio , na Festa de Aniversário do Boa Esperança Atlético Clube 

Portimonense.  

 

1.5 Participação, no dia 12 de Maio na apresentação publica do DECIF e entrega de 

equipamentos de Protecção individual que teve lugar no Auditório da CCDR em Faro. 

 

 

1.6 Participação, no dia 16 de Maio no Concerto de Angariação de Fundos, organizado pelo 

Coral Adágio, que se realizou no TEMPO. 

 

1.7 Participação, no dia 23 de Maio no aniversário do Museu de Portimão e na inauguração das 

exposições "Barbearia, Poesia, Fotografia" de António e "Mundos Novos" de Timo Dillner  

 
1.8 Participação, no dia 25 de Maio, na Apresentação do programa " Sustentabilidade e 

eficiência no uso de recursos”, que teve lugar no Cine-Teatro de S. Brás de Alportel.   

 
1.9 Participação, no dia 29 de Maio, na Final do Campeonato Distrital de Futsal, que se 

realizou no Pavilhão dos Montes de Alvor. 

 
 

1.10 Participação, no dia 2 de Junho, na Conferencia "As Freguesias no Estado de Direito 

Democrático", organizada pela Anafre e que teve lugar na Assembleia da República em 

Lisboa.  

 
1.11 Participação, no dia 3 de Junho, na reunião do Reunião de Consórcio Mergulha Por ti (mão) 

com a seguinte ordem de trabalhos: Aprovação do Plano de Atividades para o 2º semestre. 

 
1.12 Participação, no dia 7 de Junho no Almoço organizado pelo Centro de Ciclismo de 

Portimão, no âmbito da realização da XV clássica em Cicloturismo Portimão – Foia, que 

teve lugar no Clube da Pedra Mourinha. 

 
1.13 Participação, no dia 14 de Junho na entrega de prémios do Campeonato Nacional de Vela 

Adaptada, que teve lugar na Marina de Portimão, com organização da Vela Solidária. 
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1.14 Participação, no dia 15 de Junho, na inauguração do Espaço do Cidadão de Portimão que 

contou com a presença do Secretário de Estado para a Modernização Administrativa, 

Joaquim Pedro Cardoso da Costa. 

 
1.15 Participação, no dia 17 de Junho, na reunião da Rede de Emergência Social Municipal que 

teve a seguinte ordem de trabalhos: Apresentação da Proposta de Protocolo de Parceria para 

concretização da Rede “Dar e Receber” da Entreajuda – Associação Para o Apoio a 

Instituições de Solidariedade Social e convite para integração no mesmo. 

 
1.16 Participação, no dia 20 de Junho, nas comemorações do Aniversário do Clube Futebol da 

Boavista. 

 
1.17 Participação, no dia 20 de Junho, no 2º Festival de Verão da Casa de Nossa Senhora da 

Conceição. 

 
1.18 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 promoveu, nos dias 14, 22 e 29 de Maio, caminhadas no âmbito do projecto 

“Coração Bem Cuidado” que contou com a participação de cerca de 25 seniores da freguesia.  

 

2.2 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 15 de Maio, a actividade “Há Caracóis na Quinta” , que teve 

lugar na Quinta Pedagógica de Portimão e que contou com a participação de cerca de 170 seniores da 

freguesia. 

 

2.3 A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, dos dias 5 e 12 de Junho, em continuidade ao Projecto 

“Coração Bem Cuidado”, duas caminhadas que contaram com a participação de cerca de 20 seniores da 

freguesia.  
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2.4 A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 20 de Junho, uma matine dançante, em colaboração 

com o Sporting Glória ou Morte Portimonense, a realizar na antiga lota de Portimão para a comemoração 

dos Santos Populares, que contou com a presença de cerca de 50 seniores da freguesia. 

 

 
 
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 Abril 2015 até à data, 4.181 

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 €11.099,18. 

 
 

 

SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Associação Algarvia do Jogo do Pau Português 100,00 

Associação de Ginástica ESPAA 200,00 

Associação Flor Amiga 855,40 

Associação Karaté-do Shotokan de Portimão 250,00 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 500,00 

Associação Teia D`Impulsos 350,00 

Boa Esperança Atlético Clube Portimonense 200,00 

Casear 1.000,00 

Centro de Ciclismo de Portimão 200,00 

Clube Desp., Cul. e Recr. do Porto de Lagos 250,00 
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Clube Recreativo Chão-das-Donas 500,00 

Clube União Portimonense 855,40 

Fáb. Igreja Paroquial da Freguesia de Ptm 5.000,00 

Gejupce 700,00 

Instituto de Cultura Ibero-Atlântica 138,38 

  

 

 
 

3.3 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 92 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 20 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 Dezembro até à data, cerca de 295 

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 2000 utentes; recepcionou e registou 9 ofertas de emprego; apresentou ofertas de 

emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação 

profissional a 85 utentes, colocou em ofertas de emprego 9 utentes.   

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 8.484 pessoas, emitindo 

672 atestados, e outros documentos, a saber: 138 autenticações de fotocópias, 152 registos e 

licenças de canídeos. 
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4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 493 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 167 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 1.280 utilizadores. 

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

recebeu neste período 4.850 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, 19 de Junho de 2015 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


