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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 das actividades desenvolvidas no período de 5 de Dezembro de 2006 (data da última 

sessão ordinária), até à presente data, das quais sublinha as que considera mais relevantes: 

 

1. Actividades de gestão corrente 

 

 Supervisão diária dos serviços da Junta, orientada para o seu normal funcionamento e a 

prossecução dos seus objectivos. 

 Destaque particular, neste domínio e para este período, ao processo de implementação do sistema 

de avaliação por objectivos, dos funcionários da Junta, no âmbito do SIADAP – Sistema Integrado 

de Avaliação do Desempenho da Administração Pública criada por Lei de 10/2004 de 22 de 

Março. 

 

2. 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: 

 Reunião promovida, na Câmara Municipal, pela Divisão de Acção Social e Saúde no âmbito da 

organização do programa da Semana de Solidariedade, promovida pela Autarquia, cuja realização se 

prevê para Maio do corrente ano, em Portimão.  

  Reuniões de Assembleia de Escola dos estabelecimentos escolares, Professores José Buísel e 

Júdice Fialho, em Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007 respectivamente, cujas ordens de trabalhos 

tinham por objectivo a discussão das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para o 

corrente ano. 
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 Reunião da Comissão Alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, no 

dia 8 de Fevereiro, para Discutir e aprovar o Plano Anual de Actividades para 2007. 

 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e 

Instituições da Freguesia. 

 

3. Actividades de Educação e Lazer  

 

 No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a várias 

solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-

Infância, executando várias tarefas e adjudicando serviços relativos à manutenção e conservação dos 

equipamentos escolares. 

 A Junta de Freguesia de Portimão promoveu uma visita à Assembleia da Republica, no passado 

dia 11 de Janeiro, com um grupo de seniores da Freguesia. Esta iniciativa de deslocação ao palco 

maior da vida política portuguesa, a que se associaram momentos de apreciação patrimonial e 

artística, só foi possível graças a uma acção conjugada entre a Junta de Freguesia e de uma deputada 

pela região. Assim, os quarenta e cinco idosos que compuseram o grupo, para além de terem tido a 

oportunidade de visitar os diferentes espaços da Assembleia, marcaram presença na assistência ao 

plenário, tendo ainda almoçado no seu restaurante antes do regresso. 

 Com características marcantemente lúdicas, a Junta promoveu, no dia 24 de Fevereiro uma ida à 

revista de Carnaval para cerca de 250 seniores da periferia.  

 Realça-se ainda, a promoção, pelo executivo, da actividade Nascer de Novo, no âmbito da 

comemoração do dia Mundial da Árvore, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e 

Aspaflobal – Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, com o envolvimento das 

Escolas do 1º, 2º. e 3º. ciclos da Freguesia, no dia 21 de Março, pelas 10 horas no Parque de Lazer 

do Porto de Lagos.  

A iniciativa visou sensibilizar os jovens para questões emergentes da cidadania, 

na actualidade, nomeadamente para a importância da Floresta, alertando-os para os 

problemas dos impactos ambientais e suas repercussões no desenvolvimento 

sustentável.  

Assim, um vasto conjunto de alunos plantou algumas espécies florestais – 

alfarrobeiras, pinheiros mansos e bravos, medronheiros, sobreiros e ciprestes – cuja 
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germinação e crescimento ficou ao cuidado de cerca de 725 alunos, ao longo do ano 

de 2006. 

Em simultâneo, decorreu uma exposição de cartazes e de trabalhos da autoria dos 

alunos daquelas escolas, em resultado de um Concurso de Ideias promovido pela 

Junta de Freguesia nas referidas escolas. Os trabalhos expostos no Parque de Lazer 

foram premiados, no decurso da referida actividade. 

 A Junta efectuou um protocolo de Colaboração com o formador Sr. Carlos Pacheco para ensaiar, 

ao longo do ano, o Grupo de Teatro Sénior do Freguesia com vista à manutenção de uma vida activa, 

por parte dos idosos da Freguesia.  

 A Junta promove, desde o dia 5 de Março, sessões de esclarecimento de Informática para idosos 

da Freguesia que pretendem adquirir conhecimento na área de informática, com destaque para o 

acesso à Internet.  

As sessões decorrem de 2ª a 5ª feira, na parte da manhã, no Posto Público de 

Internet da Junta e distribuem-se por quatro turmas de oito alunos. Estas sessões 

visam dar resposta aos pedidos de vários seniores ao ensino-aprendizagem de 

utilização daquela ferramenta informática. 

 

4. Emprego, Acção Social e actividades afins 

  

 A Junta assinou um protocolo de Cooperação entre o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Portimão, pelo período de três anos, no âmbito do Protocolo firmado entre a 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

para fazer o Controlo de Desempregados. Este protocolo deduz-se de uma prática política que faz o 

entendimento de que ao nível do serviço público se deve constituir como parceira relevante com o 

Centro de Emprego na promoção e inserção dos desempregados no mercado de trabalho, 

considerando que um dos imperativos da actuação dos serviços públicos é o da melhoria de 

atendimento aos utentes, nomeadamente na promoção de uma relação de proximidade e da redução 

do tempo de espera para atendimento. 

No âmbito deste serviço foram 112 atendidos, desde Janeiro até à data desta 

informação. 
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Também numa perspectiva de cooperação no melhoramento desse serviço público, 

o executivo continua a ceder a sala da Junta ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Portimão, sempre que lhe é solicitada, para o procedimento de 

entrevistas de selecção para emprego de eventuais candidatos.     

 O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de 

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 44 carenciados para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

 Os serviços da Junta promovem o apoio a algumas Instituições, nomeadamente: à Gejupce, Moto 

Clube de Portimão, Casa do Benfica, com material de promoção das suas actividades, cartazes e 

panfletos, bem como a construção do site na Internet, no caso da Gejupce.  

 O executivo promoveu ainda apoio a algumas Instituições, nomeadamente ao Clube Chão das 

Donas e Clube de Tiro e Clube da Boavista, através da aquisição de equipamento informático e 

administrativo para a prossecução das suas actividades.  

 

5. Território e Urbanismo 

 

Com vista à construção da nova Sede da Junta, o executivo procede à 

preparação do Concurso Público de Arquitectura, em colaboração com a Ordem do 

Arquitectos. 

 

6. Modernização Administrativa e Serviços   

   

Neste domínio, a Junta organizou todo o processo conducente à realização do 

referendo relativo à Interrupção Voluntária da Gravidez, no passado dia 11 de 

Fevereiro. 

No domínio da sua actividade burocrática corrente, os serviços da Junta 

efectuaram, desde o início do ano até à presente data, o atendimento a cerca de 4.800 

pessoas, emitindo 1658 atestados, e outros documentos, a saber: autenticações de 

fotocópias, registo de canídeos, e recenseamento eleitoral, correspondendo o 

atendimento, em média, a cerca de 120 pessoas por dia. 
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A Junta promove, desde o dia 5 de Fevereiro, o estágio curricular de um aluno 

da Escola Poeta António Aleixo, do curso de Tecnológico de Informática, de 216 

horas, com término em Abril. 

No âmbito do Protocolo de Cooperação efectuado com a Câmara Municipal de 

Portimão, a Junta conduziu e trabalhou 226 questionários dirigidos aos 

estabelecimentos comerciais da Praia da Rocha. 

 

Este foi, em síntese, o principal rol de actividades, relativas ao período supra, que 

o Executivo da Junta considerou mais relevantes, no conjunto das actividades 

desenvolvidas e que, ora, submete à esclarecida apreciação da Assembleia de 

Freguesia. 

 

Portimão, 16 de Abril de 2007 

 

 

                                                                                     A Presidente de Junta 

 

                                                         

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


