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Informação Escrita 

 

Nos termos da alínea e), do nº 2, 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 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 30 de Junho, na sessão de apresentação do Destacamento Sazonal na 

Senhora de Verde. 

 

1.2 Participação, no dia 4 de Julho, na Exposição fotográfica de João Valongo, que teve lugar 

na Casa Manuel Teixeira Gomes. 

 
1.3 Participação, no dia 16 de Julho na reunião da Anafre.   

 

1.4 Participação, no dia 18 de Julho na entrevista da RDP Internacional, no âmbito da 

realização da Noite de Fados de Coimbra, que teve lugar na Igreja do Colégio. 

 

1.5 Participação, no dia 24 de Julho, no Conselho Geral da Bemposta. 
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1.6 Participação, no dia 1 de Agosto, na Exposição Planet Ocean, no Museu Municipal de 

Portimão. 

  
          

1.7 Participação, no dia 8 de Agosto, no encerramento das férias desportivas, no Auditório 

Municipal.  

 

1.8 Participação, no dia 13 de Agosto, na Abertura do Festival da Sardinha 2014. 

 

1.9 Participação, no dia 26 de Agosto, na Reunião Alargada da Comissão de Toponímia, que 

teve lugar na Câmara Municipal de Portimão. 

 
 

1.10 Participação, no dia 27 de Agosto, na Acção de Sensibilização - Incêndios Florestais, que 

teve lugar no Porto Lagos. 

 
1.11 Participação, no dia 4 de Setembro, na reunião de comerciantes, que teve lugar na Junta de 

Freguesia de Portimão. 

 
1.12 Participação, no dia 5 de Setembro, na Abertura da Rota do Petisco 2014. 

 
1.13 Reunião com os Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais da Freguesia, no dia 8 de 

Setembro, para apresentação do projecto "Criar Natal 2014".  

 
1.14 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 29 de Junho, uma matiné dançante, no Clube 

União Portimonense, em que participaram cerca de 60 seniores da freguesia. 

 

2.2  A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, nos dias 4, 11 e 25 de Julho, caminhadas em que 

participaram cerca 130 seniores da freguesia.  
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2.3 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Julho e Agosto, às sextas-feiras, musica no Coreto com 

grupos musicais da freguesia de Portimão. 

 

2.4 A Junta de Freguesia realizou o XXIX Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé 

D’Ouro” que teve lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 19 de Julho, que contou 

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

com apresentação a cargo de Júlio Ferreira e Isabel Sousa e em parceria com a Rádio Alvor.  

 
 

2.5 A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu no dia 28 de Agosto, no TEMPO – Teatro Municipal 

de Portimão, a apresentação da aplicação móvel In Freguesia de Portimão, um projecto inovador, 

interactivo e interessante que permitirá aos residentes na freguesia e aos turistas que nos visitam acesso a 

informação diversificada sobre a freguesia bem como um conjunto de funcionalidades úteis. 

 

2.6 A Junta de Freguesia celebrou um protocolo com a Rádio Alvor para a animação musical, na Rua do 

Comércio, que terá a duração de um ano.  

 

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 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, 6.436 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. 
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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 €7. 250,00. 

 

SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Sociedade Filarmónica de Portimão 500,00 

Fábrica da Sé Catedral de Faro 1.000,00 

Clube União Portimonense 500,00 

Teia D’Impulsos  500,00 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Portimão 

2.500,00 

Associação Oncológica do Algarve 250,00 

Casear – Associação Cultural 2.000,00 

  

 

 
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.  

 
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 66 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 Junho até à data, cerca de 250 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 1.726 utentes; recepcionou e registou 8 oferta de emprego; apresentou ofertas de emprego, 

medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação profissional a 188 

utentes, colocou em ofertas de empregos 8 utente.   

 
3.6 A Junta de Freguesia apoia semanalmente a Caritas no âmbito do transporte de alimentos frescos do 

Banco Alimentar Contra a Fome. 
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4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 2.632 pessoas, emitindo 

957 atestados, e outros documentos, a saber: 216 autenticações de fotocópias, 315 registos e 

licenças de canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 454 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
 

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

cerca 156 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem decrescente, a 

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

 
4.4 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.460 utilizadores. 

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

recebeu neste período 5.585 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, 15 de Setembro de 2014 

 

O Presidente de Junta 

Álvaro Miguel Bila 


