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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 20 de Junho de 2011 (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 Participação na reunião de Comissão de Toponímia, que teve lugar na Câmara Municipal, no dia 22 

de Junho, para discussão de propostas apresentadas e alteração da definição de topónimos atribuídos. 

 

1.2 Participação no Encontro Nacional da CPCJ subordinado ao tema “ O Sistema de Promoção e 

Protecção dos Direitos da Criança” que teve lugar em Lisboa nos dias 27,28 e 29 de Junho. 

  

 
1.3 Participação na reunião do Conselho Consultivo Municipal de Transito que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão no dia 30 de Junho, para instalação do CCMT e outros assuntos. 

 
1.4 Participação na reunião do Conselho Consultivo Municipal de Transito que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão, no dia 6 de Julho. 

 
1.5 Participação na reunião do Conselho Consultivo Municipal de Transito que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão, no dia 20 de Julho. 
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1.6 Reunião com o Presidente da Anafre no âmbito da realização no próximo congresso nacional que terá 

lugar em Portimão, nos dias 2 e 3 do próximo mês de Dezembro, subordinado ao lema “As 

Freguesias na Reforma do Estado”. 

 
1.7 Participação no Seminário Final de apresentação do Manual de Competências Comunicacionais e 

Guias de Orientações para a Intervenção, no âmbito da Promoção e Protecção das Crianças da 

CPCJ, que teve lugar em Lisboa, no dia 1 de Setembro.  

 
1.8 Participação na reunião do Conselho Consultivo Municipal de Transito que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão, no dia 14 de Setembro, para aprovação da acta da reunião do CCMT de 

30/06/2011 e outros assuntos. 

 
1.9 Participação na reunião do Conselho Municipal de Segurança que teve lugar na Câmara Municipal 

de Portimão, no dia 20 de Setembro, para análise da situação geral da segurança de Pessoas e Bens. 

 
1.10 Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Portimão. 

 
1.11 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 organizou, no dia 12 de Junho a tarde dançante “Chá do Biscoito”, na 

Sociedade Vencedora Portimonense. Esta actividade visa promover o convívio e combater a exclusão 

social dos seniores. 

 

2.2 A Junta de Freguesia realizou nos meses de Junho e Julho acções de sensibilização sobre vendas 

agressivas à população sénior, intituladas Idosos +Alerta, na sua sala de Assembleia. 

Com a colaboração da DECO, PSP e da GNR, estas acções tiveram por objectivo ajudar as pessoas 

idosas a encontrarem estratégias de defesa perante a abordagem de potenciais burlões ou agressores. 
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2.3 A Junta realizou o XXVII Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé D’Ouro” 

que teve lugar no Auditório Municipal de Portimão, no dia 16 de Julho, que contou com a participação 

de cerca de 80 crianças entre concorrentes e coro infantil com apresentação pela locutora da RFM, 

Joana Cruz.  

 

2.4 A Junta de Freguesia, promoveu durante os meses de Julho e Agosto, o projecto “Rios de 

Adrenalina” que contou com a participação de 74 crianças, inscritos pelo Centro de Saúde, pela 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, pela Capela, pela Casa da Nossa Senhora da 

Conceição e pela Catraia. 

 
 

2.5 A Junta de Freguesia esteve presente na 17ª edição do Festival da Sardinha que se realizou entre 

5 e 15 de Agosto de 2011, cujo stand recebeu muitos visitantes.  

 

2.6 A Junta promoveu um passeio ao Museu Regional de Beja, no dia 2 de Setembro, para cerca de 48 

seniores. 

 
2.7 A Junta de Freguesia promoveu em parceria com o seu CLAII a exposição “Em cada rosto 

igualdade”, integrada na 2ª Feira do Imigrante, que está patente ao público no TEMPO, de 16/9 a 

2/10/2011. 

 
2.8 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 67 pedidos de execução de várias tarefas e 

adjudicação de serviços, relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares.  

 

2.9 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 € 6.000,00, cuja entrega ocorreu no dia 

15 do corrente mês, aquando da recepção aos alunos. 
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3. Emprego, Acção Social e actividades afins  

 

3.1 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 e no Clube da Pedra Mourinha. Estes rastreios são promovidos 

em parceria com as farmácias Amparo, Central e Rosa Nunes e terão uma periodicidade mensal. 

 

3.2 No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista 

ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de 20 de Junho de 2011 até à data, 

5.233 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. 

 

3.3 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 € 7.535,00 (sete mil quinhentos e trinta e cinco euros). 

 
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 45 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da 

Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

 
3.5 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce, 

Grato e Corpo Nacional de Escutas de Portimão, com material de promoção das suas actividades 

através da feitura de cartazes e panfletos, cujo valor foi de € 632,00. 

 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 3.834 pessoas, emitindo 

1.343 atestados, e outros documentos, a saber: 302 autenticações de fotocópias, 449 registos de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta emitiram 10 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os serviços 

de Acção Social da Câmara. 
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4.3 Os serviços da Junta promoveram a venda de 206 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.4 O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento 

de cerca 435 pessoas. 

 
4.5 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.820 utilizadores. 

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

neste período 3.501 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, 15 de Setembro de 2011 

                    A Presidente de Junta 


