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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 Abril 2014 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 2 de Maio, numa Formação sobre o Processo Eleitoral do próximo dia 

25 de Maio, que teve lugar nas instalações da CCDR em Faro. 

 

1.2 Participação, no dia 5 de Maio, na Conferencia “Gestão Autárquica Hoje”, organizada 

pela Debates e Discurso, Lda, que teve lugar em Lisboa 

 

1.3 Participação, no dia 10 de Maio, nas comemorações do Aniversário do Boa Esperança 

Atlético Clube Portimonense. 

 

1.4 Participação, no dia 13 de Maio, na Apresentação do Dispositivo Especial de Combate a 

incêndios Flores no auditório da CCDR em Faro. 

 
1.5 Participação, no dia 16 de Maio, na recepção e apresentação de cumprimentos do novo 

reitor da Universidade do Algarve que teve lugar na Nobre da Câmara Municipal de 
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Portimão seguida de uma visita às instalações do Pólo de Portimão da Universidade do 

Algarve.   

 

1.6 Participação, no dia 17 de Maio na Festa Solidária - Dia do Imigrante organizada pela 

Associação Capela, no Auditório Municipal de Portimão. 

 

1.7 Participação, no dia 22 de Maio, nas Comemorações do Dia da Protecção Civil. 

 
1.8 Participação, no dia 24 de Maio, nas comemorações do 6º Aniversário do Museu de 

Portimão. 

  
          

1.9 Participação, no dia 24 de Maio, no Jantar de Gala da Queima das Fitas do ISMAT.  

 

1.10 Participação, no dia 26 de Maio, na Reunião Alargada da Comissão de Toponímia do 

Município de Portimão, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão 

com a seguinte ordem de trabalhos: Apresentação e discussão de propostas de atribuição de 

topónimos nas freguesias de Portimão e Alvor, nos seguintes núcleos urbanos: - Freguesia de 

Portimão - Cabeço do Mocho e - Freguesia de Alvor - Má Partilha, Praia de Alvor e Vila de 

Alvor. 

 

 

1.11 Participação, no dia 26 de Maio, na reunião com membros da Autoridade Regional da 

Saúde, no Porto Lagos. 

 
1.12 Participação, no dia 29 de Maio, na Apresentação do programa Europa Criativa - no 

Auditório da CCDR Algarve, em Faro.  

 
1.13 Participação, no dia 31 de Maio, na 8ª Gala de Karate, que teve lugar no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Pedra Mourinha 

 
1.14 Reunião de trabalho, no dia 2 de Junho, com o Vereador Pedro Xavier, na Câmara 

Municipal de Portimão. 

 
1.15 Visita à Escola Manuel Teixeira Gomes, no dia 4 de Junho, no âmbito do Projecto Deme - 

Estação Meteorológica, desenvolvido pelos alunos da escola. 
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1.16 Reunião de trabalho, no dia 5 de Junho, com o Vereador Castelão Rodrigues na Câmara 

Municipal de Portimão.  

 
1.17 Participação, no dia 6 de Junho, X Fórum Nacional de Urbanismo e Autarquias que teve 

lugar no Auditório da CCDR em Faro.   

 
1.18 Reunião de trabalho, no dia 11 de Junho, com membros da Portimão Urbis, no âmbito da 

realização do Festival da Sardinha 2014. 

 
1.19 Participação, no dia 13 de Junho, na Tomada de Posse dos novos membros da Anafre, no 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro. 

 
1.20 Participação, no dia 13 de Junho, no Arraial dos Santos Populares organizado pela 

CRACEP. 

 
1.21 Neste período, o Presidente recebeu cerca de 20 munícipes que vieram solicitar apoio ao 

executivo da Junta de Freguesia.  

 
1.22 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 22 de Maio, uma caminhada na Ria de Alvor em 

que participaram cerca de 15 seniores da freguesia. 

 

2.2  A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 4 de Junho, uma visita ao Centro de Ciência Viva 

de Lagos, com a turma do aluno vencedor do concurso Casas de Pássaro, no âmbito do Dia Mundial da  

Árvore. 

 

2.3 A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu nos dias 5 e 12 de Junho, a realização de Bateria de testes 

de aptidão física e Avaliação da motricidade física de cerca de 48 seniores da freguesia. 
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2.4 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 8 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços, 

relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares.  

 

 

 
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, desde de Maio até à presente 

data, 4.011 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 €1.400,00. 

 

SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Associação Escola de Boxe de Portimão 250,00 

Associação Académica da Univ. do Algarve 150,00 

Gejupce – Portimão 500,00 

Clube Desportivo Cult. e Recr. Porto de Lagos 300,00 

Card – Clube Amparo Recreativo e Desportivo 200,00 

  

 

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

das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  
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3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 46 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 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de 1 de Maio até à data, cerca de 175 

utentes; organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação 

profissional, de reconhecimento, de validação e certificação de competências e de empreendedorismo 

para cerca de 700 utentes; recepcionou e registou 6 oferta de emprego; apresentou ofertas de 

emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação 

profissional a 250 utentes, colocou em ofertas de empregos 6 utente.   

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 1.549 pessoas, emitindo 

672 atestados, e outros documentos, a saber: 122 autenticações de fotocópias, 105 registos e 

licenças de canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 351 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.3 Os serviços da Junta de Freguesia promoveram o apoio aos munícipes no preenchimento on-line do 

IRS 2014, tendo sido atendidos cerca de 300 pessoas. 

 

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

cerca 210 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem decrescente, a 

legalização, nacionalidade, apoio jurídico, educação, agrupamento familiar e retorno voluntário. 

 
4.5 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.063 utilizadores. 

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

recebeu neste período 2.716 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, 17 de Junho de 2014 

 

O Presidente de Junta 

Álvaro Miguel Bila 


