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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 26 de Setembro 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 do Conselho Consultivo Municipal de Transito que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão no dia 12 de Outubro que abordou questões de transito da cidade. 

 

1.2 Participação na reunião do Conselho Executivo Municipal de Transito que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão no dia 9 de Novembro que abordou questões de trânsito da cidade tais como: 

Abertura ao trânsito com dois sentidos na Av. S. João de Deus e abertura ao trânsito da Rua Direita e 

outros assuntos de interesse.   

 

1.3 Participação na reunião de Toponímia que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão no 

dia 28 de Novembro cuja ordem de trabalhos foi a discussão de propostas de resolução das 

reclamações apresentadas pelos munícipes, a alteração da definição de topónimos atribuídos e 

apresentação e discussão de propostas para núcleos urbanos da freguesia de Portimão e 

Alvor.  
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1.4 Participação na reunião sobre necessidade de criação de um Centro de Apoio Social Integrado em 

parceria com algumas Associações da Freguesia e da Junta de Freguesia de Portimão,  que teve lugar na 

Câmara Municipal de Portimão no dia 10 de Novembro. 

 

1.5 Participação na reunião do Conselho Local de Acção Social teve lugar na Câmara Municipal 

de Portimão no dia 28 de Novembro cuja ordem de trabalhos incluiu a ratificação de 

pareceres pelo Núcleo Executivo, actualização do Diagnóstico Social do Município e 

apresentação do projecto criação de um Centro de Apoio Social Integrado. 

 

 

1.6 Participação no colóquio Nacional das Freguesias sob o tema “A Reorganização das Freguesias: 

Extinção, Fusão ou Associação? Que novos órgãos, que novas funções?” que teve lugar em Lisboa no 

dia 22 de Outubro de 2011. 

 

1.7 Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens de Portimão. 

 
1.8 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e Instituições da 

Freguesia. 

 

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

2.1 A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia organizou a sua 11ª Semana Sénior, que teve 

lugar entre 20 e 26 de Novembro, evento que teve por objectivo promover o convívio e a amizade entre as 

pessoas idosas da freguesia. Entre as várias actividades organizadas destacaram-se o concerto sinfónico 

pela Associação Regional das Filarmónicas do Algarve que abriu a Semana Sénior no dia 20 de 

Novembro, no Teatro Municipal de Portimão e a apresentação da peça de teatro “Eu sou Eu” pelo 

grupo de teatro sénior, nos dias 24 e 25 de Novembro também no Teatro Municipal de Portimão. Na 

área do desporto realizaram-se caminhadas, torneios de Sueca e Snooker, Ginástica respiratória e Yoga 

do riso; na área da saúde rastreios de doenças. No domínio da expressão cultural, além da já 

referida peça de Teatro, promoveram-se sessões de cinema, sessão de trabalhos manuais.                       

O Passeio ao Palácio de Mafra com visita guiada, workshop de culinária com receitas económicas para 

fazer em tempo de crise com apoio dos alunos da Escola Hoteleira e Turismo, Magusto na Quinta 

Pedagógica de Portimão, jogos interactivos com a colaboração dos lares: Diogo Gonçalves, Raminha e 

Santa Casa da Misericórdia, fizeram parte do conjunto de actividades organizadas, ao longo da semana, 
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cujo evento culminou com o almoço de encerramento no restaurante do Hotel Júpiter com desfile de 

Chapéus pelos alunos do Instituto de Cultura de Portimão. Esta semana contou com a participação de 

cerca de 1000 seniores. 

 

2.2 A Junta de Freguesia, através do seu CLAII, promoveu a 2ª Feira do Imigrante, nos dias 30 de 

Setembro e 1 de Outubro, com a realização do Seminário “Imigração e Cidadania” e um espectáculo 

musical que teve a presença dos grupos de dança das associações de imigrantes da freguesia de Portimão 

nomeadamente Associação Santomense e C.A.P.E.L.A e ainda com o Racho Folclórico da Ladeira do 

Vau. Este evento recebeu a visita de cerca de 1.000 pessoas. 

 
2.3 A Junta de Freguesia promoveu o projecto “Só por hoje? E se fosse sempre assim?”, nos dias 26 

e 28 de Outubro, em parceria com a Escola Secundária Poeta António Aleixo e o Agrupamento de 

Escolas da Bemposta, que teve como objectivo sensibilizar para os desafios que as pessoas portadoras de 

deficiência enfrentam diariamente, identificar as barreiras físicas existentes nos estabelecimentos escolares, 

desenvolver sentimentos de entreajuda e solidariedade entre os alunos e contribuir para mudar e aclarar 

as mentalidades sobre as dificuldades das pessoas com deficiência.   

 
2.4 A Junta de Freguesia promoveu, em parceira com a DECO, no dia 4 de Novembro, uma acção de 

formação dirigida aos técnicos de acção social subordinada ao tema Gerir e Poupar que contou com a 

presença de cerca de 50 técnicos. 

  

 
2.5 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 53 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 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Outubro e Novembro, 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 têm uma periodicidade mensal. 
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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 26 de Setembro de 2011 até à data, 

4.645 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 € 5.000,00 (cinco mil euros). 

 
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 26 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, com material de promoção 

das suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos. 

 

 
 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 3.193 pessoas, emitindo 

884 atestados, e outros documentos, a saber: 152 autenticações de fotocópias, 189 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. 

 
4.3 Os serviços da Junta promoveram a venda de 178 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 400 pessoas. 
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4.5 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.425 utilizadores. 

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

neste período 3.050 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, 24 de Novembro de 2011 

                                                                                                        A Presidente de Junta 


