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 28 de Junho de 2010 (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 Na sequência da selecção da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Portimão como
entidade que promove as Boas Práticas na sua modalidade alargada, a Presidente esteve presente num
seminário que se realizou em Coimbra, no dia 17 de Setembro, em representação do Algarve.
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.
2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer
2.1 A Junta realizou o XXVI Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé D’Ouro”
que contou com a participação de cerca de 80 crianças entre concorrentes e coro infantil.
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2.2 A Junta de Freguesia promoveu durante os meses de Julho e Agosto o projecto “Rios de
Adrenalina” que contou com a participação de 55 crianças, sendo que 18 foram inscritos pelo
Centro de Saúde, 11 inscritos pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens , 9 pela Capela,10
pela Acção Social do Agrupamento Vertical de Escolas Eng. Nuno Mergulhão 3 pela Associação de
São Tomé e Príncipe e 4 pela Associação Guineense.
2.3 A Junta de Freguesia promoveu a participação de 8 jovens da CATRAIA e da CPCJ de Portimão
no Programa de Turismo Educativo Júnior 2010, realizado pelo INATEL em Oeiras, no período de
22 a 27 de Agosto.
2.4 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Julho e Setembro, rastreios ao colesterol, glicemia e
tensão arterial e visão, dirigidos à população sénior, que tiveram lugar no Clube da Ladeira do Vau, na
Associação de Reformados do Pontal, no Clube da Pedra Mourinha, na Sociedade Vencedora
Portimonense e na Alameda da Praça da República. Estes rastreios são promovidos em parceria com
as farmácias Amparo, Central e Rosa Nunes e terão uma periodicidade mensal.
2.5 A Junta de Freguesia esteve presente na 16ª edição do Festival da Sardinha que se realizou entre
6 e 15 de Agosto de 2010, cujo stand recebeu muitos visitantes.
2.6 A Junta de Freguesia organizou, a exemplo dos anos anteriores, tardes dançantes “Chá do
Biscoito”, nos meses de Julho e Setembro, no Clube da Companheira e na Associação Cultural e
Desportiva da Ladeira do Vau, com a participação de cerca de 120 seniores. Esta actividade visa
promover o convívio e combater a exclusão social dos seniores.
2.7 No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu, neste mesmo
período, resposta a várias solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do
Ensino Básico e Jardins-de-Infância, num total de 44 pedidos de execução de várias tarefas e
adjudicação de serviços, relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares. Foram
também realizadas, no período das férias lectivas, as grandes obras tais como: grandes pinturas e outros
arranjos estruturais necessários ao bom funcionamento das escolas cujo montante foi de € 26.441, 79,
até à data.
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2.8 O executivo da Junta de Freguesia procedeu à oferta de material escolar a todos os alunos do 1º ano
das escolas do 1º ciclo da freguesia de Portimão no valor de € 4.957,86, cuja entrega ocorreu nos dias
10 e 13 do corrente mês, aquando da receção aos alunos.
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 28 de Junho de 2010 até à data, 3.980
candidatos e 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 € 15.030,00 (quinze mil e trinta euros).
3.3 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 36 carenciados com problemas de
acentuada pobreza tendo promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia de
Nª.Sª. do Amparo. Apoiou ainda, neste período, 8 utentes carenciados com géneros alimentares e
outros bens de primeira necessidade e 3 familias com o pagamento de rendas em atraso, cujo
diagnóstico é realizado pela divisão de acção social da Câmara, no âmbito do protocolo estabelecido
com a Câmara Municipal de Portimão, tendo sido dispendida até à presente data cerca de € 3.021,52.
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta procedeu a elaboração de requerimentos para a emissão de titulos
de utilização de recursos hídricos, solicitados pelos seus proprietários.
3.5 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce e
Associação Sénior e Autodidacta de Portimão, Rancho Folclórico da Ladeira do Vau, com material
de promoção das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos, cujo valor foi de €760,00.
3.6 A Junta de Freguesia de Portimão através do seu CLAII candidatou-se com um projecto ao
programa “Promoção da Interculturalidade a Nível Municipal” o qual mereceu a aprovação do ACIDI
com a nota máxima de BOM e vai contar com o contributo Financeiro do Fundo Europeu para a
Integração de Nacionais de Países Terceiros no valor de € 10.188,53 (dez mil cento e oitenta e oito
euros), que corresponde a 75% do valor total do projecto.
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4. Intervenção Estética no Tecido Urbano
4.1 A Junta de Freguesia de Portimão promove a revisão do projecto de engenharia cujo procedimento
visa preparar o concurso público da empreitada de construção da nova sede da Junta de Freguesia de
Portimão.
4.2 A Junta aguarda o projecto de cobertura do parque infantil da Alameda com vista a uma maior
permanência pelos seus utilizadores.
5. Modernização Administrativa e Serviços
5.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 4.800 pessoas, emitindo
1.308 atestados, e outros documentos, a saber: 285 autenticações de fotocópias, 336 registos de
canídeos.
5.2 O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento
de cerca 587 pessoas.
5.3 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.320 utilizadores.
5.4 Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 5.460 visitantes.
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, 10 de Setembro de 2010
A Presidente de Junta
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