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 Junho de 2009 (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 da Comissão de Toponímia na Câmara Municipal de Portimão, no dia 15 de Julho, com o
objectivo de se atribuírem novos topónimos nas Freguesias de Portimão e Alvor.

1.1. Reunião do Conselho Municipal de Segurança na Câmara Municipal de Portimão, no dia 29 de
Julho, com o objectivo de fazer uma análise da situação geral da Segurança na área do concelho.

1.2. Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Portimão.
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 18 de Julho, o XXV Festival Internacional Chaminé D’ Ouro, edição
comemorativa dos 25 anos, que este ano teve um formato diferente, contando com a participação de
crianças e jovens convidados para interpretar canções vencedoras de anos anteriores. O coro do
Festival teve a participação de jovens que fizeram parte do 1º Coro do Festival, alunos da Escola Joly
Braga Santos, e do Grupo Coral Adágio, regido pelo Maestro António Alves que acompanhou
todas as canções.
Para a apresentação do Festival a Junta contou com a colaboração da cantora Anabela como
represente, simbólica, dos participantes nos primeiros Festivais e vencedora do Festival de1987.
Para este evento foi despendido o valor total de € 24.123,78 (dezoito mil, quinhentos e seis euros e
trinta e cinco cêntimos).

2.2. A Junta promoveu, no dia 19 de Julho, um passeio ao Paço Ducal de Vila Viçosa que contou com
50 idosos da Freguesia.

2.3. A Junta promoveu, durante o mês de 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
cerca de 80 jovens e crianças, residentes na freguesia, jovens filhos de imigrantes e jovens
acompanhados pela Comissão de Menores de Portimão. A iniciativa dirigiu-se a jovens entre os 8 e
os 12 anos e teve por objectivo a prática de iniciativas lúdicas, estimulando o gosto pelo desporto e
promover a inclusão social através do desporto.
Para esta iniciativa foi dispendido o valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).

2.4. Com o objectivo de ocupar, em tempo de férias, um grupo de crianças autistas residentes em
Portimão, a Junta promoveu, pelo terceiro ano consecutivo o projecto Pedacinhos de Nós que
decorreu durante os meses de Julho e Agosto. Este projecto realizado em colaboração com a
APPDA - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, a Câmara
Municipal de Portimão, o Centro de Apoio a Idosos de Portimão, a da Quinta de Santa Isabel, e a
Associação de Voluntários de Portimão, teve por objectivo a ocupação deste grupo de crianças
durante o período de férias escolares, com a promoção de actividades lúdicas que decorreram nas
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instalações da Escola E.B.1 Major David Neto, no Complexo Desportivo de Alvor, na Quinta
Pedagógica de Portimão e no Centro Hípico de Santa Isabel.
2.5. A Junta promoveu várias sessões de esclarecimento de informática com seniores da freguesia, na sala
de Internet da Junta.

2.6. A Junta de Freguesia irá a promover a oferta de cerca de 600 mochilas e estojos com lápis aos alunos
do 1º ano do 1º ciclo das escolas do ensino básico da rede pública da Freguesia, bem como alguns
cadernos escolares.
Para esta iniciativa, que tem por objectivo minimizar os orçamentos das famílias no período do
arranque do ano lectivo, foi dispendido o valor de 5.000,00€. (cinco mil euros).
Ainda neste contexto, será promovida a entrega de cerca de 2 toneladas de material escolar nos
Agrupamentos Verticais de Escolas e Associações de Solidariedade Social da Freguesia, material
disponibilizado pela Associação Humanitarius de Portimão.
2.7. No âmbito da dinamização dos espaços das Colectividades da freguesia a Junta de Freguesia
organizou várias tardes dançantes nas Colectividades da Pedra Mourinha, da Ladeira do Vau, do
Pontal, e de Portimão, com os seniores da freguesia, actividade que irá manter-se, mensalmente, até
ao mês de Setembro.

2.8. 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-deInfância, num total de 68 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à
manutenção e conservação dos equipamentos escolares, neste período.
A exemplo dos anos anteriores foram e estão a ser efectuadas pinturas em todos os equipamentos
escolares do 1º. Ciclo e Jardins de Infância.

3. Emprego, Acção Social e actividades afins

3.1. Foi assinado um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Portimão a Junta de
Freguesia que visa apoiar os idosos residentes na Aldeia da Sobreiras e outros de outras áreas da
freguesia através da abertura de um Centro de Convívio. É uma valência destinada a apoiar os

3

utentes seniores que comprovem a sua necessidade de apoio e carência económica, preferencialmente
os que residam naquela área.Com uma dotação para 30 utentes funciona na antiga escola primária
da Aldeia das Sobreiras e oferece uma refeição gratuita aos utentes, para além de um programa de
actividades destinadas a esta faixa etária.

3.2. No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista
ao Controlo de Desempregados foram atendidos, de Junho de 2009 até à data, 4.794 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.

3.3. 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 € 36.080,00 (trinta e seis mil e oitenta euros).

3.4. O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de
acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 62 carenciados para o Refeitório
Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.
Apoiou ainda, neste período, utentes carenciados com géneros alimentares e outros bens de primeira
necessidade. Foram ainda apoiados 14 carenciados com o pagamento de rendas em atraso e serviços
hospitalares, no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Portimão após a
devida sinalização pela divisão de acção social da Câmara, tendo sido dispendida até à presente data
de cerca de 15,000,00€ (quinze mil euros).

3.5. Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce,
MAPS, ASAP, Associação Guineense e Amigos, Casa do Benfica, e a Casa da Nossa Senhora da
Conceição com material de promoção das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos,
bem como a cedência da carrinha da Junta a várias Colectividades da freguesia num total de cerca de
€2.300,00 (dois mil e trezentos euros).

4

4. Intervenção Estética no Tecido Urbano

A Junta de Freguesia, no âmbito do projecto de parceria com a Câmara Municipal está a promover a
construção do Coreto de Portimão cuja obra teve início no dia 13 de Julho do corrente ano e conclusão
prevista para dia 11 de Setembro, tendo esta data sido objecto de alteração, devido à mudança de
localização, por motivos de ordem estrutural.

5. Modernização Administrativa e Serviços

5.1. Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 3.980 pessoas, emitindo
1.382 atestados, e outros documentos, a saber: 158 autenticações de fotocópias, 44 registo de
canídeos, e recenseamento eleitoral.

5.2. O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o
atendimento de cerca de 567 pessoas.

5.3. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.530 utilizadores.
5.4. Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos a junta implementou um site
remodelado tendo recebido neste período 3.605 visitantes.
5.5. A Junta de Freguesia esteve presente Festa da Sardinha com um Stand de divulgação dos seus
projectos.

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 2009

A Presidente de Junta
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