Informação Escrita
Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11/01, e no âmbito das suas
competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, em 28 de Abril, a
informação escrita das actividades desenvolvidas no período de 30 de Novembro de 2005 (data da última
sessão ordinária), até à presente data, das quais sublinha as que considera mais relevantes:

1.Representações, Reuniões e Participações
Num quadro de actividade em que, por força do regime de dedicação de funções, a tempo inteiro, da
Presidente, a Junta passou a estar dotada de um atendimento público personalizado, por parte do poder
político, e de uma intervenção mais sistemática. Neste contexto, e por delegação de competências, o executivo,
na pessoa da Presidente de Junta, passou a representar a autarquia nas Assembleias de Escola das E.B.2.3,
Júdice Fialho e José Buísel. Para esse efeito, a Presidente esteve presente em três reuniões, participando no
debate das questões inerentes à orgânica das escolas, nomeadamente nos projectos escola e relatórios de
actividades daquelas instituições, para o corrente ano.
Foram ainda levadas a efeito várias reuniões com o Presidente da Câmara com o fim de promover a
discussão de assuntos de interesse para a Junta de Freguesia, nomeadamente a atribuição de novas delegações
de competência, e o protocolo de cedência do prédio urbano para a construção da nova sede.
Participou no 10º. Congresso da ANAFRE- Associação Nacional de Freguesias que decorreu no
Europarque, em Santa Maria da Feira, nos dias 17 e dezoito de Fevereiro.
A Presidente esteve presente em duas reuniões alargadas da Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens, de Portimão, tendo sido eleita Presidente da Comissão de Portimão, para o mandato de 2006-2008,
no dia 15 de Março.
Participou em diversas iniciativas organizadas quer pela autarquia, quer pelas Colectividades e
Instituições da Freguesia.
Levando à prática uma política de proximidade o executivo tem em curso um ciclo de visitas às
Colectividades e Instituições da Freguesia como forma de auscultar a sua dinâmica e potenciar uma nova
política de apoios.
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2.Recursos Humanos
Neste domínio, foram realizados três acordos de trabalho ocupacional, em parceria com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional, ao abrigo do P.O.C. (Programa Ocupacional para Carenciados). Um
deles, respeita a uma cozinheira e uma ajudante de cozinha para trabalharem no Refeitório Social de Nossa
Senhora do Amparo, que está a levar a efeito um trabalho de distribuição de cerca de 15 refeições diárias aos
utentes carenciados da freguesia e a passantes. O outro, que se reporta a um vigilante para trabalhar na Escola
E.B.2,3 José Buísel, em horário nocturno.

3.Educação e Lazer
Assinou o Protocolo de Delegação de Competências da Autarquia, no valor de 103.600,00€,
no âmbito da manutenção e conservação dos estabelecimentos de Ensino e Educação do 1º. Ciclo do Ensino
Básico e Pré-Escolar da Rede Pública.
Assinou um Protocolo de Cooperação com o Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar que
visa dar continuidade ao projecto educativo para o Ensino Recorrente, na matéria que respeita ao apoio
logístico no funcionamento daquela estrutura e subsidio aos cursos de Educação Extra-Escolar.
Promoveu no dia 15 de Dezembro uma ida às Termas de Monchique com as seis concorrentes
premiadas no âmbito do Concurso de Culinária realizado na “Semana Sénior”
No dia 17 de Dezembro, a Junta promoveu uma viagem ao estádio da Luz, em Lisboa, envolvendo
cerca de 60 crianças, das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico Major David, Coca-Maravilhas, Chãos das
Donas, Vendas e Pontal, para assistir ao jogo do Benfica com o União da Madeira, naquele estádio.
Promoveu, ainda, uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa com 28 crianças da Casa da Nossa Sr.ª
da Conceição, no dia 27 de Fevereiro.
Numa perspectiva pedagógica e de sensibilização ambiental, promoveu uma actividade com as novas
gerações, assinalando o Dia Mundial da Árvore, no dia 21 de Março, com o programa “NDN” – Nascer
de Novo, que consistiu na entrega de sementes a cerca de 700 alunos das escolas do 1º. Ciclo do Ensino
Básico e E.B.2,3 da Freguesia, os quais ficarão responsáveis pela sua manutenção, durante um ano, após o
qual serão plantadas em zonas verdes das escolas e/ou outras a definir.
Num outro eixo de actividade a montante dos processos educativos, propriamente ditos, a Junta deu
resposta a 133 solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e
Jardins-de-Infância, executando várias tarefas de conservação e manutenção nos vários equipamentos
educativos, no âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia.
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4. Cultura
Nesta vertente, promoveu, em conjunto com a Direcção do Boa Esperança Atlético Clube
Portimonense, o acesso, a preços simbólicos, a três sessões da Revista de Carnaval, que tiveram lugar,
respectivamente, nos dias 28 de Fevereiro e 4 e 5 de Março, envolvendo 672seniores da freguesia.
Organizou a actividade de divulgação, intitulada “Percursos 25 de Abril” que decorreu no período
de 22 a 26 do corrente mês, consistindo numa exposição de material alusivo ao 25 de Abril, com apoios
logísticos cedidos pela autarquia, na zona ribeirinha. A referida actividade procurou o envolvimento dos alunos
dos 6ºs e 9ºs. anos, das Escolas E.B.2,3 os quais participaram com trabalhos alusivos ao tema, tendo sido
premiados os três melhores. Para além do apoio da Câmara Municipal, esta iniciativa contou ainda com a
cedência de vário material expositivo pela Fundação Mário Soares, Instituto Camões, Associação 25 de Abril
e Museu da Republica e Resistência.

5. Acção Social e actividades afins
No que a este domínio respeita, foram atendidas e encaminhadas problemáticas de pobreza de 5
agregados familiares, que se dirigiram à Junta de Freguesia.
O Gabinete de Freguesia recebeu e encaminhou para as entidades competentes 4 reclamações,
referentes a situações diversas, tendo sido resolvidas duas.
Foram distribuídos 550 cabazes de Natal, no dia 22 de Dezembro, aos utentes carenciados da
freguesia que correspondiam ao perfil definido em regulamento.
Cedeu a sala da Junta, a título pecuniário, à firma Proprioline- Gestão de Condomínios, no dia 28 de
Janeiro, com vista a promover sessões de esclarecimento no âmbito da gestão de condomínios.
Numa perspectiva de apoio à integração dos emigrantes romenos, foi estabelecido um protocolo de
Cooperação com o Cônsul da Roménia, no que respeita à matéria de cedência da sala da Junta para
atendimento, semanal, aos emigrantes romenos, residentes na freguesia, por um funcionário do Consulado.
Em parceria com a Divers Próteses promoveu exames auditivos, gratuitos, na sala da Junta de
Freguesia no dia 14 do corrente mês.
Em colaboração com a Autarquia e com outras Instituições de carácter social, disponibilizou a sala da
Junta para exposições temáticas ao longo do corrente mês.
A Junta conferiu, ainda, apoio logístico a várias organizações da cidade, nomeadamente: à Feira da
Solidariedade, que decorreu de 8 a 11 de Dezembro, à Gejupce, ao Moto Clube de Portimão, ao Clube
Recreativo Chão das Donas e ao Centro de Apoio a Idosos de Portimão. Tal apoio consistiu designadamente
na elaboração de boletins informativos, cartazes e outro material de divulgação das actividades das referidas
organizações. A acrescer aos aspectos já referidos, a Junta promoveu, também, apoio informático, a título de
formação, à Associação de Reformados do Pontal e Não Só.
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Visando a construção de uma base de dados das Colectividades e Instituições de Solidariedade Social,
como forma de melhor ajustar o conhecimento no terreno e a perspectivação de apoios, a Junta preparou e
distribuiu um questionário às referidas organizações.
Apoiou ainda algumas Colectividades Desportivas e Recreativas com material informático e desportivo
e celebrou, com outras, Protocolos de Cooperação, visando o apoio a despesas de investimento.

6. Modernização Administrativa
No que respeita ao movimento de aprofundamento do capítulo da modernização administrativa, a
Junta elaborou o Projecto @cessibilidade, que tem como objectivo mais central o combate à info-exclusão, e
a promoção da acessibilidade e divulgação da Sociedade de Informação e do Conhecimento, como mecanismo
potenciador do desenvolvimento de competências nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
através do alargamento do Posto Público de Internet.
O referido projecto incorpora ainda diligências, em curso, por parte da Junta, no sentido da aquisição
de uma Plataforma Elevador de Escada, para tornar acessível, aos utentes, os vários serviços da Junta, que
funcionam no 1º. andar.
Actualizou o seu site disponibilizando os serviços online e divulgando as actividades a realizar pela
Junta.
Estas foram as actividades que o Executivo considerou mais relevantes, no conjunto das actividades
normais da Junta, para apresentação à Assembleia de Freguesia, relativa ao período supra.

Portimão, 21 de Abril de 2006

A Presidente da Junta
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