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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 22 de Setembro de 2008 (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. Reunião do Conselho Municipal de Segurança na Câmara Municipal de Portimão, no dia 30 de 

Setembro, com o objectivo de fazer uma análise do trabalho realizado pelas diversas forças de 

segurança, P.S.P. G.N.R. e P.M. 

Nesta reunião a Presidente da Junta aproveitou para informar o Conselho que a Freguesia de 

Portimão está a promover um estudo, em parceria com a P.S.P., no sentido de avaliar a percepção 

de segurança ou insegurança por parte da população residente numa área previamente delimitada da 

Freguesia. 

 

1.2. Participação semanal nas Reuniões Restritas da Comissão de Menores de Portimão, bem como 

da Comissão Alargada realizada no dia 28 de Outubro com o objectivo de avaliar o trabalho 

processual da Comissão Restrita, e ainda a discussão da necessidade de promover a implementação, 

nas escolas, de um Gabinete de Apoio à Família como estrutura facilitadora de trabalho preventivo 

com alunos problemáticos. 
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1.3. Participação, como representante da Autarquia, nos Conselho Gerais Transitórios dos 

Agrupamentos de Escolas da Freguesia, bem como nas Escolas Secundárias com o objectivo de 

avaliar os seus regulamentos internos e aprovar os seus projectos educativos. 

 

1.4. Participação no encontro Anual da Rede CLAII- Centro Local de Acompanhamento e 

Integração de Imigrantes, em Aveiro nos dias 22 e 23 de Outubro, como forma de conhecimento e 

partilha de informações entidades que trabalham em redes CLAII, com o objectivo de preparar a 

abertura de um CLAII nos serviços da Junta no próximo ano. 

 
 

1.5. Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e 

Instituições da Freguesia. 

 

 

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

 

2.1. A Junta promoveu várias sessões de esclarecimento de informática com seniores da freguesia, na 

sala de Internet da Junta. 

 

2.2. Promoveu no período de27 de Outubro a 7 de Novembro, na sala da Assembleia de Freguesia, a 

exposição “Sonhos Frágeis, que permitiu divulgar a expedição à Guiné de uma equipa 

multidisciplinar e a entrega de varios equipamentos escolares. 

 

2.3. Promover a continuação, ao longo do ano, do projecto Pedacinhos de Nós que envolve cerca 

de 12 crianças autistas, em parceria com a APPDA -Associação Portuguesa para as Perturbações 

do Desenvolvimento e Autismo, a Câmara Municipal de Portimão, o Agrupamento de Escolas Prof. 

José Buísel, com promoção de actividades lúdicas e desportivas a realizar na Quinta de Santa Isabel, 

e no Complexo Desportivo de Alvor. 

 

2.4. 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-de-
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Infância, num total de 59 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à 

manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no período de Setembro a Novembro. 

 

 

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 22 de Setembro até à data, 1080 

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. A Junta de Freguesia apoiou a Semana Mundial da Amamentação promovida pelo CHBA que 

decorreu de 6 a 12 de Outubro na Alameda da Republica em Portimão. 

 

3.3.   A Junta promoveu o Projecto “Mão Amiga” pelo Junta em parceria com a Associação de 

Voluntários de Portimão que visa apoiar as crianças do Ensino Básico e dos Jardins de Infância da 

freguesia, durante o período de almoço, nos refeitórios das escolas Júdice Fialho, Coca Maravilhas, 

Pontal e Major David Neto. 

 

 

3.4. A Junta promove a oferta de material escolar aos alunos do 1º. ano do 1º. ciclo das escolas do 

ensino básico da rede pública da Freguesia com o objectivo de  minimizar este tipo de despesas, por 

parte das suas famílias. 

 

 

3.5. 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 € 34.600,00 (trinta e quatro mil, e seiscentos euros) tendo promovido a 

entrega de € 90.000,00 (noventa mil euros) até à presente data. 

 



 4

3.6. O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de 

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 39 carenciados para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

 

3.7. Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Boa 

Esperança Atlético Clube, Associação de Voluntários de Portimão, Gejupce, Clube Recreativo do 

Chão das Donas, MAPS, e ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 159, Escola Manuel 

Teixeira Gomes, com material de promoção das suas actividades através da feitura de cartazes e 

panfletos, bem como a cedência da carrinha da Junta. 

 

3.8. Os técnicos da Junta promoveram apoio informático ao Clube de Futebol Boavista e à Associação 

de Dadores de Sangue 

 

3.9. A Junta prepara o estudo “Percepções de (in)segurança por parte dos moradores na Zona antiga 

de Portimão em parceria com a PSP de Portimão e Universidade do Algarve. 

 
 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1. A Junta procede à aquisição de novo software, no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) que irá 

dotar os serviços de atendimento de maior eficácia e rapidez, bem como a redução de custos com 

manutenção, e de um servidor que irá servir de suporte ao softwere. Com este novo softwere será 

possível efectuar a integração das bases de dados do atendimento com a página de internet 

permitindo vários serviços online tais como: pedido de atestados online. 

4.2. Os serviços da Junta efectuaram, desde Junho até à presente data, o atendimento a cerca de 5.221 

pessoas, emitindo 1.311 atestados, e outros documentos, a saber: 266 autenticações de fotocópias, 

98 registo de canídeos, e 209 inscrições de recenseamento eleitoral. 

 

4.3. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1151 utilizadores. 
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      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. 

 

 

 

 

Portimão, 17 de Novembro de 2008 

                                                              

 

A Presidente de Junta 


