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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 das 

actividades desenvolvidas no período de 20 de Junho de 2007 (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 na Câmara Municipal, no dia 30 de Julho, promovida pela Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios do Município de Portimão na qual foi apresentada e discutida a 

candidatura DGRF – Direcção Geral de Recursos Florestais de uma equipa de Sapadores 

Florestais.  

 

1.2. Reuniões de Assembleia de Escola no estabelecimento escolar, José Buísel nos dias 19 e 24 de 

Julho, cuja ordens de trabalhos tinham por objectivo, relativamente, a avaliação dos Plano Anual de 

Actividades e Plano Educativo de Escola; apreciação do Relatório da Conta de Gerência, e 

aprovação das alterações ao Regulamento Interno. 

 

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

Instituições da Freguesia. 
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2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

 

2.1. A Junta promoveu, no dia 22 de Julho, o XXIII Festival Internacional Chaminé D’ Ouro com a 

participação de crianças e jovens oriundos quer a nível nacional, quer a nível internacional, que teve 

por objectivo a descoberta de jovens talentos na área musical e também o são convívio entre jovens 

dos diferentes países participantes. Este ano contou com participantes de todo o país, dois jovens da 

Bélgica e um de Cabo Verde, com realce para os sete participantes de Portimão, resultante de um 

trabalho de parceria entre a Junta e as Escolas, destacando o importante papel dos professores no 

envolvimento dos jovens no referido Festival.   

 Para a apresentação do Festival a Junta contou com a colaboração dos jovens Sofia Cró e o Tiago 

Ferreira, da série “Morangos com Acúçar”.  

 Na animação participaram o grupo de dança da CAPELA – Centro de Apoio à População 

Emigrante de Leste e Amigos, e o grupo Bué da Fixe da Escola José Buísel. Para este evento foi 

despendido o valor total de 21.834,58 €. 

 

2.2. A Junta promoveu, durante os meses de Junho e Julho, férias estivais, de vela e remo, ao abrigo de 

um protocolo efectuado com o Clube Naval de Portimão. O projecto designado Rios de 

Adrenalina envolveu 60 jovens, residentes na periferia, jovens filhos de imigrantes e crianças 

sinalizadas e acompanhadas pela Comissão de Menores de Portimão. A iniciativa dirigiu-se a jovens 

entre os 8 e os 15 anos e visou promover iniciativas lúdicas de contacto com a natureza, estimulando 

a prática de desportos náuticos. Para esta iniciativa foi dispendido o valor de 4.000,00 €. 

 

2.3. Com o objectivo de ocupar, em tempo de férias, um grupo de crianças autistas residentes em 

Portimão, a Junta promoveu um projecto-piloto designado Pedacinhos de Nós que decorreu 

durante o mês de Julho. Projecto realizado em parceria com a EB1 Major David Neto, na qual 

decorreu parte da acção, e com a Quinta de Stª. Isabel, local onde eram promovidas as sessões de 

hipoterapia com as crianças, contou com a presença de técnicos especializados que ministraram 

actividades lúdicas e desportivas às crianças. 
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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-

Infância, num total de 70 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à 

manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no período de Junho a Setembro com realce 

para os Jardins de Infância do Pontal e Malheiro, bem como para as EB1 Major David Neto e EB1 

do Chão das Donas e EB1 da Coca Maravilhas nas quais se realizaram obras de grande intervenção, 

no período de férias, no valor de 23.000,00€. 

 

3. Emprego, Acção Social e actividades afins 

 

 

3.1. No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para 

fazer o Controlo de Desempregados foram atendidos, de Junho até à data, 504 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 a colocar pessoal auxiliar nas escolas do 1º. Ciclo do ensino básico da Freguesia bem 

como nos Jardins-de-infância, ao abrigo do Programa Ocupacional para Carenciados e Subsidiados 

em colaboração com as escolas. 

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

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 41 carenciados para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

3.4. A Junta apoiou o Clube Recreativo e Desportivo da Pedra Mourinha na remodelação do parque 

infantil destinado a receber crianças da zona envolvente, através da aplicação do piso sintético, e 

equipamentos lúdicos (escorrega e baloiços) pelo valor de 8.341,74€. 

3.5. Os serviços da Junta promoveram apoio a algumas Instituições, nomeadamente: à Sociedade 

Filarmónica Portimonense e ECTEFA com apoio informático, e à Aspaflobal – Associação de 

Produtores da Floresta, ao G.R.A.T.O – Grupo de Apoio a Toxicodependentes na feitura dos seus 

boletins informativos, bem como aos clubes Gejupce, e ao Grupo de Malta da Estação, e com 

material de promoção das suas actividades, cartazes e panfletos.  
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4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1. Os serviços da Junta efectuaram, desde o início do ano até à presente data, o atendimento a cerca 

de 14.479 pessoas, emitindo 5.146 atestados, e outros documentos, a saber: 793 autenticações de 

fotocópias, 608 registo de canídeos, e 850 inscrições de recenseamento eleitoral. 

 

4.2. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 440 utilizadores. 

 

4.3. Os serviços da Junta, em articulação com a Ordem dos Arquitectos, deram início à organização 

do processo do concurso do projecto de arquitectura da nova Sede da Junta procedendo à 

organização da 1ª. reunião do Júri do concurso a quem coube  responder às dúvidas colocadas pelos 

interessados, num total de 268 arquitectos até à presente data. 

 

 

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, 10 de Setembro de 2007 

                                                                   A Presidente de Junta 


