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Informação Escrita 

 

Nos termos da alínea e) do nº2, do artº. 9 da Lei nº.75/2013 de 12 de Setembro, 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 Junho 2016 até à presente data, das quais sublinha as que considera 

mais relevantes: 

 

1. Actividades de Representação e participação externas 

 

O Presidente fez parte activa das reuniões abaixo mencionadas, em resultado da prossecução de esforços afins às 

actividades da Junta de Freguesia. 

 

 

1.1 Participação, no dia 17 de Junho, na sessão de apresentação da Medida Garantia Jovem, que 

teve lugar no Instituto de Emprego e Formação Profissional – Delegação de Portimão. 

 

1.2 Participação, no dia 23 de Junho, nas Comemorações dos 100 anos da Lei n.º 621, de 23 

de junho de 1916, que se realizaram na Assembleia da República, em Lisboa. 

 

1.3  Participação, no dia 26 de Junho, na Cerimónia dos Cintos de Ouro do Judo Clube de 

Portimão, que se realizou no Auditório Museu de Portimão.   

          

1.4 Participação, no dia 28 de Junho, na Cerimónia de transmissão de tarefas do Rotary Clube 

da Praia da Rocha, que se realizou no Hotel Júpiter. 
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1.5 Participação, no dia 7 de Julho, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

Manuel Teixeira Gomes, com a seguinte ordem de trabalhos: Aprovação da ata da reunião 

anterior; Aprovação do Plano de Ação Estratégica 2016/2018 do agrupamento de Escolas 

Manuel Teixeira Gomes relativo ao Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; 

Análise dos critérios de organização dos horários para o ano letivo 2016|2017. 

 

1.6 Participação, no dia 14 de Julho, numa celebração eucarística que teve lugar no pavilhão 

multiusos do Parque de saúde da Misericórdia de Portimão.   

 
1.7 Participação, no dia 15 de Julho, na reunião do Conselho Geral da Bemposta, com a seguinte 

ordem de trabalhos: Leitura a aprovação da ata da reunião anterior; Informações; Emissão de 

parecer relativo ao pedido de alteração da designação do nome da Escola Básica Integrada da 

Mexilhoeira Grande; Aprovação do relatório final de execução do Plano anual de Atividades; 

Aprovação do Plano de Ação Estratégica para a melhoria dos resultados escolares – biénio 

2016/2018; Dar cumprimento ao número 3 do artigo 18 da Portaria n.º 644-A/2015 – 

Atividades de Enriquecimento Curricular; Organização do próximo ano letivo de 2016/17.  

 
1.8 Participação, no dia 16 de Julho, na festa de encerramento das actividades do ano lectivo 

2015-2016 , do Lar da Criança, que teve lugar no Pavilhão Portimão Arena.  

 
1.9 Participação, no dia 29 de Julho, na Festa de encerramento das Férias Desportivas, que teve 

lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão.  

 
 

1.10 Participação, no dia 1 de Agosto, na abertura oficial do Projecto UV da Escola Manuel 

Teixeira Gomes, que teve lugar na Praia da Rocha e na Praia do Vau. 

 
1.11 Participação, no dia 16 de Agosto, na reunião extraordinária do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Informações; Discussão e aprovação do Regulamento do Procedimento Concursal e da 

Eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes; Aprovação da 

calendarização para o procedimento concursal e eleição do diretor do Agrupamento de 

Escolas Manuel Teixeira Gomes;  

 
 



 3 

1.12 Participação, no dia 4 de Setembro, na apresentação oficial do aquário HOPE no serviço de 

serviço de Oncologia do Hospital de Portimão. 

 
1.13 Participação, no dia 6 Setembro, na reunião extraordinária do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, que teve lugar na sala de reuniões da 

Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes (polivalente). 

 
1.14 Participação, no dia 8 de Setembro, na Festa de Apresentação da Etapa III da Rota do 

Petisco, que teve lugar no Museu Municipal de Portimão. 

 
1.15 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 de Portimão, promoveu no dia 13 de Junho, em parceria com a DECO - 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor realizou um Workshop intitulado “Consumidores 

economicamente vulneráveis, que abordagem do direito do Consumo?”, tendo como objectivo auxiliar no 

aprofundamento e actualização das competências na área da literacia financeira dos técnicos. Permitindo 

que, desta forma, estes consigam mais facilmente resolver questões no âmbito do consumidor vulnerável. 

 

2.2 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 17 de Junho, uma matine dançante, na Associação de 

Reformados no Pontal e Não só, como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos de 

lazer e convívio, para cerca de 50 seniores da freguesia.  

 
2.3 A Junta de Freguesia realizou o XXXII Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil 

“Chaminé D’Ouro” que teve lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 2 de Julho, 

que contou com a participação de 16 concorrentes,  locais e nacionais, e de 35 crianças do coro infantil 

de Portimão, mais uma vez com apresentação a cargo de Júlio Ferreira e Isabel Sousa e em parceria com 

a Rádio Alvor.  
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2.4 A Junta de Freguesia realizou, no dia 9 de Julho, um espectáculo com a cantora Rita Guerra, no âmbito 

das comemorações dos 100 anos da Freguesia, na Alameda da República. 

 
2.5 A Junta de Freguesia realizou, no dia 30 de Julho, em parceria com a Rádio Alvor FM, o 8º Festival 

Acústico Alvor FM, que teve lugar na Alameda da República e contou com a presença do cantor Nuno 

Barroso. 

 

2.6 A Junta de Freguesia realizou, no dia 20 de Agosto, o 2º Trofeu de Acordeão João Cesar, que teve a 

concurso 9 candidatos, saindo vencedora Marlene Matus, de Odivelas. A Alameda da República encheu, 

mais uma vez, para homenagear o músico e portimonense João César. 

 
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 Junho até à data, 3.035 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. 

 
3.2 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 €21.180,91. 

 
SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Agrup. Vert. Escolas Manuel Teixeira Gomes 500,00 

Associação Académica de Coimbra 100,00 

Associação de Dadores de Sangue do Barlavento 200,00 

Associação de Ginástica – ESPAA 200,00 

Associação Elos de Esperança 200,00 

Associação Escola de Boxe de Portimão 500,00 

Associação Humanit. Bombeiros Volunt. de Ptm 7.000,00 

Card – Clube Amparo Recreativo e Desportivo 100,00 

Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão 2.300,00 
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Clube Automóvel de Portimão 512,91 

Clube Desp. e Recreativo da Pedra Mourinha 600,00 

Clube Desportivo, Cul.e Rec. do Porto de Lagos 250,00 

Clube União Portimonense 1.000,00 

Corpo Nacional de Escutas – Agrup. 159 50,00 

Cracep 500,00 

Deco – Associação Port. Defesa do Consumidor 738,00 

Grato – Grupo de Apoio a Toxicodependentes 500,00 

Portimonense Sporting Clube 500,00 

Rádio Alvor, Crl. 4.830,00 

Rancho Folclórico da Ladeira do Vau 600,00 

  

 

 
 
3.3 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 80 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 20 pessoas para o Refeitório Social 

da Paróquia de Nª. Sª. do Amparo.  

 
3.4 Os serviços da Junta iniciaram o encaminhamento de utentes para o Refeitório Social da Paróquia da 

Nossa Senhora da Conceição. 

 
3.5 Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies 

da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

 
3.6 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das 

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.7 A Junta de Freguesia promoveu a entrega de material escolar a todos os alunos do 1º ano, do 1º Ciclo, 

do Ensino Básico das escolas da Freguesia, num total de 500 alunos.  

 
3.8 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Junho até à data, O GIP – Gabinete de Inserção 

Profissional atendeu, de Junho até à data, cerca de 65 utentes; organizou sessões de informação sobre 

medidas de apoio ao emprego; de qualificação profissional, de reconhecimento, de validação e certificação 
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de competências e de empreendedorismo para cerca de 356 utentes; recepcionou e registou 12 ofertas de 

emprego; colocou em ofertas de emprego 12 utentes.   

 

 

 

 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 7.200 pessoas, emitindo 1169 

atestados, e outros documentos, a saber: 133 autenticações de fotocópias, 355 registos e licenças de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 718 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.3 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.343 utilizadores. 

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

neste período 5.051 visitantes. 
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5. Controlo orçamental da receita 
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6. Controlo orçamental da despesa 
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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, 16 de Setembro de 2016 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


