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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

O plano de actividades da Junta de Freguesia de Portimão identifica e esclarece as principais linhas 

de acção a desenvolver face às prioridades programáticas mais relevantes, tendo em conta o seu âmbito 

de competências. 

O conjunto das actividades que se apresentam à esclarecida apreciação e votação da Assembleia de 

Freguesia, decorre dos valores inscritos no Plano Previsional, que constitui um instrumento fundamental 

para dar a conhecer a acção política que a Junta se propõe desenvolver no ano de 2009. 

No seu quadro de competências, a Junta de Freguesia de Portimão continuará a desenvolver a sua 

política na estrita observação da lei e do interesse público dos cidadãos. 

 

 

22..  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  
 

Face ao Plano previsional apresentado, a Junta de Freguesia toma como seu propósito firme e 

rigoroso promover uma política direccionada à resolução dos problemas dos cidadãos, com base num 

conjunto de acções orientados pelos seguintes objectivos: 

 

22..11  EEdduuccaaççããoo  

  
- Dar continuidade ao projecto “Mão Amiga” iniciado no ano transacto, com o apoio da Associação 

de Voluntários de Portimão, que visa apoiar as crianças do 1º Ciclo e dos Jardins-de-Infância, no 

período de almoço, promovendo o acompanhamento e sensibilização das crianças durante a refeição. 

- Promover a continuação do projecto “Material Escolar” tendo como objectivo futuro a total 

gratuidade dos materiais escolares para todos os alunos do 1º ano do 1º ciclo. 

- Dar continuidade à actividade iniciada, nos anos anteriores, com os alunos das Escolas, 

nomeadamente através do fomento pedagógico da sua participação no dia da Árvore, a celebrar no dia 

21 de Março, que tem como política de fundo a sua sensibilização para a problemática ecológica da 

sociedade moderna.  
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- Promover a continuação do projecto Pedacinhos de Nós, ao longo do ano, em parceria com e 

Escola Major David Neto e a Associação APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo, dirigida a crianças autistas, através de actividades lúdicas e desportivas, 

específicas à referida problemática, em articulação com as actividades lectivas. 

- Organizar um passeio ao Jardim Zoológico com os alunos do 1º Ciclo. 

- Organizar e promover, no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, sessões de cinema com filmes 

didácticos e outras actividades de sensibilização nas áreas da saúde, nomeadamente a prevenção de 

comportamentos de risco, dirigidos a crianças e jovens. 

- Dar continuidade ao Projecto Piano Escola, através do fomento de concertos de piano entre a 

Escola D. Martinho Castelo Branco, e outras escolas, quer de Portimão, quer a nível Nacional. 

- Dinamizar o projecto da Escola E.B. 2,3 José Buísel, em parceria com a Junta, relativo à da Horta 

Pedagógica, envolvendo alunos e idosos em actividades locais, que têm como filosofia de base a 

transmissão de conhecimentos na área do cultivo de espécies agrícolas. 

- Promover cursos sócio-profissionais de Educação Extra-Escolar, em parceria com a Escola E.B.2,3 

Professor José Buísel e colectividades da Freguesia, com o objectivo de inserir socialmente adultos de 

idades superiores a 50 anos, com baixo nível de escolaridade, que vivem em situação de isolamento. 

  

22..22  CCuullttuurraa,,  ddeessppoorrttoo  ee  tteemmppooss  lliivvrreess  

  

- Organizar o Festival Chaminé D’Ouro, como forma de mobilização dos jovens em idade escolar 

para o fomento das relações inter-pessoais, e promoção de novos talentos na área musical.  

- Apoiar o Encontro de Bandas Filarmónicas, como forma de preservação da identidade do 

património cultural local.  

- Comemorar o 25 de Abril em colaboração com a Câmara Municipal de Portimão, promovendo a 

vinda de um grupo musical. 

- Organizar e conferir uma maior amplitude de acção à Semana Sénior 2009 com o objectivo de 

uma maior participação dos idosos.  

- Dinamizar o projecto Teatro Sénior da Freguesia, implementado pela Junta, com o objectivo de 

envolver mais idosos em actividades lúdico-culturais, bem como promover a sua divulgação no exterior.  
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22..33  AAccççããoo  ssoocciiaall  

  
- Concluir o estudo “Percepção de insegurança/segurança” na população residente na zona antiga de 

Portimão, realizado em parceria com a Polícia de Segurança Pública de Portimão e a Universidade do 

Algarve, e sua apresentação pública. 

- Abertura de um CLAII – Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, no edifício da Junta, 

em parceria com o ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. e a 

C.A.P.E.L.A - Centro Apoio População Emigrantes Leste e Amigos. Este espaço que pretende ser de 

acolhimento, informação e apoio descentralizado, visa ajudar a responder às questões/problemas que se 

colocam aos imigrantes, tendo como missão ir além da informação, apoiando o processo de acolhimento 

e integração a nível local. 

- Promover a continuação de sessões de esclarecimento sobre Navegação na Internet, aos idosos da 

freguesia. 

- Apoiar os idosos a preencher e enviar, via Internet, o seu IRS, durante o mês de Março. 

- Apoiar o Refeitório Social da Paróquia Nª. Sª. do Amparo, com a colocação de um funcionário 

POC durante 1 ano. 

- Apoiar projectos de combate à exclusão social, através do estabelecimento de protocolos com as 

Instituições de Solidariedade Social, nos domínios das crianças, jovens e idosos, bem como da 

população em geral.    

 

22..44  MMooddeerrnniizzaaççããoo  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
 

Aquisição de equipamento necessário e fundamental à modernização administrativa e ao normal 

funcionamento dos serviços administrativos e informáticos permitindo um serviço mais moderno e 

facilitador a prestar aos cidadãos. 

Divulgação de um novo site da Junta com uma nova estrutura de fácil acesso e utilização por parte 

dos cidadãos. 

  

22..55  MMaarrkkeettiinngg  ee  SSeerrvviiççooss  
 

A Junta levará ainda, a efeito, a divulgação pública dos serviços dirigidos aos cidadãos, em locais 

como: o Festival da Sardinha e através do Boletim da Junta.   

 

Portimão, 10 de Novembro de 2008. 


