Informação Escrita
Nos termos da alínea e) do nº2, 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 a partir de 12 de Outubro 2017 (tomada de posse) 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 14 de Outubro, na entrega do Prémio Literário Tito Olívio, que teve
lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes.

1.2

Participação, no dia 20 de Outubro, na Conferência "Onde pára o ouro? Pirataria e
contrabando no litoral algarvio no séc. XVI", que teve lugar no Restaurante Faina - Museu
de Portimão.

1.3

Participação, no dia 25 de Outubro, na Assembleia Geral e Conselho de Administração da
EMARP.

1.4

Participação, no dia 31 de Outubro, na reunião da Delegação da Anafre no Algarve, que
teve lugar nas instalações da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo.
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1.5

Participação, no dia 2 de Novembro, na reunião da subcomissão DFCI - Centro Municipal
de Proteção Civil e Operações de Socorro de Portimão, que teve lugar no no edifício da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

1.6

Participação, no dia 3 de Novembro, na Festa de encerramento da 7ª Edição da Rota do
Petisco, que teve lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes.

1.7

Participação, no dia 4 de Novembro, no 93º Aniversário da Sociedade Vencedora
Portimonense.

1.8

Participação, no dia 30 de Novembro, na Tomada de Posse dos Orgãos Sociais da
Federação dos Bombeiros do Algarve, que teve lugar na Associação dos Bombeiros
Voluntários de Lagos.

1.9

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 promoveu, no dia 14 de Outubro, em parceria com a Deco, uma sessão de
esclarecimento subordinada ao tema “Sabe o que está a comer?”, que se realizou no Posto Publico de
Internet da Pedra Mourinha.

2.2

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 19 de Outubro, em colaboração com a DECO, Universidade
do Algarve e da ARS Algarve, uma sessão de esclarecimento intitulada “Sabe o que está a comer”?
na Associação de Reformados do Pontal e Não Só. Esta sessão juntou os utentes da Associação e teve
como objectivo principal ajudar os consumidores a perceber as quantidades de açúcar, sal e gordura,
existentes nos alimentos embalados. Sendo que essas informações foram especialmente importantes para
as pessoas com algumas patologias relacionadas com alimentação. Esta sessão teve ainda o objectivo de
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incutir hábitos saudáveis e adequados, garantido, assim uma vida mais saudável a população ajudando a
proteger-se dos distúrbios alimentares, prevenindo doenças cardiovasculares, diabetes, entre outros.
Estiveram presentes 50 pessoas.
2.3

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 31 de Outubro, uma tarde dançante no Posto
Público de Internet de forma a comemorar o Dia de Halloween.

2.4

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 11 de Novembro, o tradicional Magusto de São Martinho, que
teve lugar na Alameda da República.

2.5

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 16 de Novembro, em colaboração com o Centro de
Apoio a Idosos, Lar Diogo Gonçalves, uma tarde de Karaoke, no Posto de Internet da Pedra Mourinha.

2.6

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 18 de Novembro, uma ida ao Teatro Politeama para assistir à
Peça de Teatro "Comédia Fantástica – Politeama, para 48 seniores da freguesia, que teve como objectivo
facilitar o acesso a este tipo de espectáculo a seniores que de outra forma não teriam hipótese de assistir
devido ao baixo valor das suas reformas.

2.7

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 23 de Novembro, em colaboração com o Centro de Apoio a
Idosos, Lar Diogo Gonçalves, uma tarde de Bingo, no Posto de Internet da Pedra Mourinha. Esta
actividade teve como objectivo proporcionar uma tarde convívio bem diferente do habitual aos seniores
que frequentam o Posto Público de Internet bem como aos utentes do Lar Diogo Gonçalves.

2.8

A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Outubro e Novembro, rastreios de saúde: glicémia,
colesterol e tensão arterial, nos clubes da Companheira, Pedra Mourinha, Porto Lagos, Pontal, Chão
das Donas e Boavista.

2.9

A Junta de Freguesia participou, no dia 8 de Dezembro, no I Aniversário do Espaço Raiz através da
oferta de bolos confecionados pelas utentes do Centro de Convívio da Pedra Mourinha e colaboração do
Grupo de Vozes e Cantares do ICP.
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3. Emprego, Acção Social e actividades afins
3.1

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 €2.742,00.
SUBSÍDIOS

CASEAR

3.2

VALOR EM EUROS

1.750,00

Deco – Associação Port. Defesa do Consumidor

492,00

Sporting Glória ou Morte

500,00

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 20 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 13 pessoas para o Refeitório Social
da Paróquia de Nª. Sª. do Amparo.

3.3

Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies
da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.

3.4

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das
suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.

3.5

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Junho até à data, O GIP – Gabinete de Inserção
Profissional atendeu, de Junho até à data, cerca de 89 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 250 utentes; recepcionou e registou 17 ofertas de
emprego; colocou em ofertas de emprego 10 utentes.

3.6

A Junta de Freguesia promoveu, até à data, em parceria com a DECO o apoio a cerca de 16 utentes no
âmbito da Colaboração para a prestação de serviços na área do direito do consumo.
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4. Modernização Administrativa e Serviços
4.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 848 pessoas, emitindo 751
atestados, e outros documentos, a saber: 53 autenticações de fotocópias, 170 registos e licenças de
canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 429 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do
protocolo com a Frota Azul.

4.3

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 730 utilizadores.

4.4

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 3.280 visitantes.
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5. Controlo orçamental da receita
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6. Controlo orçamental da despesa

7

8

9

10

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, 6 de Dezembro de 2017
O Presidente da Junta
Álvaro Miguel Bila
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