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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  Setembro 

de 2019 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 1 de Outubro, na comemoração dos Centenários, que teve 

lugar na sala Descabeço do Museu de Portimão. 

 

1.2 Participação, no dia 3 de Outubro, na Tomada de posse do novo Capitão do 

Porto de Portimão  

 
1.3 Participação, no dia 11 de Outubro, no 61º aniversário do Clube Naval de 

Portimão. 
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1.4 Participação, no dia 13 de Outubro, no 15º aniversário do Moto Clube Arade. 

 

1.5 Participação, no dia 20 de Outubro, nas comemorações do 100º Aniversário do 

Sporting Gloria ou Morte Portimonense 

 

1.6 Participação, no dia 23 de Outubro, na reunião do Conselho Consultivo de 

Medalhas, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão. 

 
1.7 Participação, no dia 24 de Outubro, na recepção aos professores do Município, 

que teve lugar no Hotel Alvor. 

 
 

1.8 Participação, no dia 25 de Outubro, nas comemorações do 30º Aniversário da 

Portinado. 

 

1.9 Participação, no dia 26 de outubro, na inauguração das novas instalações do 

Clube União Portimnense. 

 
1.10 Participação, no dia 28 de Outubro, nas celebrações do bicentenário do 

nascimento do Bab, que tiveram lugar no Centro Bahá’í, em Portimão. 

 
1.11 Participação, no dia 31 de Outubro, na reunião da Delegação Regional da 

Anafre , que teve lugar na Junta de Freguesia de Santa Luzia. 

 
1.12 Participação, no dia 1 de Novembro, nas comemorações do 20º Aniversário da 

elevação da Mexilhoeira Grande a vila.  

 

1.13 Participação, no dia 2 de Novembro, no Espectáculo Solidário organizado pela 

Associação Fazer Bem Sem Olhar a Quem, que teve lugar, no Centro Social 

da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. 
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1.14 Participação, no dia 2 de Novembro, no 95º Aniversário da Sociedade 

Vencedora Portimonense. 

 
1.15 Participação, no dia 10 de Novembro na 1ª Taça Trail Cidade de Portimão 

cuja entrega de prémios teve lugar na Associação Cultural e Desportiva da 

Ladeira do Vau. 

 
1.16 Participação, no dia 18 de Novembro, na reunião de avaliação do Curso de 

Direito do ISMAT, que teve lugar nas instalações da universidade. 

 
1.17 Participação, nos dias 22, 23 e 24 de Novembro, no Conselho Geral da Anafre, 

que teve lugar em Ponta Delgada. 

 
1.18 Participação, no dia 29 de Novembro, na abertura da Feira de Natal, na 

Alameda da República. 

 
1.19 Participação, no dia 1 de Dezembro, nas comemorações do 93º aniversário da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão. 

     
 

1.20 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 13 de Setembro, em parceria com a Deco, uma 

palestra subordinada ao tema “ A saúde a quem tem direito” na Associação de 

Reformados do Pontal e Não Só que contou com a presença de cerca de 25 pessoas.  
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2.2 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 17 de Setembro, em parceria com DECO, uma 

palestra subordinada ao tema “Vendas Agressivas e burlas contra seniores”, na 

Associação de Reformados do Pontal e Não Só que contou com a presença de cerca de 

25 pessoas. 

2.3 A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia organizou a 19ª Semana Sénior, no 

período compreendido entre 20 e 28 de Setembro, evento que tem por objectivo promover 

o convívio e a amizade entre os seniores da freguesia, proporcionando-lhes diversas 

actividades de cultura e lazer e que mais uma vez contou com a participação das 

colectividades e instituições da freguesia. Entre as várias actividades organizadas 

destacamos o Almoço de Encerramento da Semana Sénior, que teve lugar no Hotel 

Júpiter, para cerca de 200 seniores e a peça de teatro “Um Mar de Gente”, levada a cena 

pelo grupo de Teatro Sénior da Freguesia, que teve lugar nos dias 20 e 21 de Setembro, 

no Teatro Municipal de Portimão e que abriu a Semana Sénior. Na área do desporto 

realizaram-se torneios de Petanca e de Jogos de Mesa e a 3ª Caminhada Sénior 

Interinstitucional, na área da saúde rastreios de doenças e palestras subordinadas ao tema 

da saúde. No domínio da expressão cultural e animação, além da já referida peça de 

Teatro, realizaram-se matinés dançantes, um espectáculo musical com o Grupo Coral de 

Portimão, a Desfolhada com o apoio do Rancho Folclórico da Ladeira do Vau e  uma 

aula de doçaria dada pelas utentes da Santa Casa da Misericórdia. Um Passeio a Sintra 

e ao Museu Amália, em Lisboa, Eucaristia na Igreja Matriz, Chá do Biscoito, subida do 

rio Arade, fizeram parte de um conjunto de actividades, que contou com a participação de 

cerca de 1000 seniores. 

2.4 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 10 de Outubro, em parceria com a Deco, uma 

sessão de esclarecimento subordinada ao tema “Leitura dos Rótulos que teve lugar nas 

instalações da CARITAS, que contou com a presença de 35 pessoas. 

2.5 A Junta de Freguesia organizou, no dia 12 de Outubro, um passeio a Fátima para um 

grupo de 34 pessoas.  
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2.6 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 17 de Outubro, em parceria com a DECO, uma 

palestra subordinada ao tema “Factura Amiga”, dirigida aos Técnicos que têm uma 

proximidade com a população mais desfavorecida da Freguesia. A Palestra “FATURA 

AMIGA” é uma campanha informativa realizada com o apoio do Plano de Promoção da 

Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC), da ERSE, que tem como objetivo 

capacitar os consumidores para uma melhor compreensão das faturas de eletricidade. 

Sendo que as entidades e os agentes locais têm um papel de relevância na disseminação 

da informação junto das famílias foram convidados todos os técnicos, que beneficiam da 

proximidade com o consumidor, a participar nesta ação de capacitação. Esta ação teve 

como objetivo partilhar e explorar os materiais desenvolvidos no âmbito do projeto Factura 

Amiga, enquanto ferramentas de informação e apoio aos consumidores para uma 

utilização mais eficiente da eletricidade. 

2.7 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 25 de Outubro, em parceria com a DECO, uma 

palestra subordinada ao tema  “O Essencial sobre economia pessoal”, dirigida aos seniores 

da nossa freguesia, que teve lugar nas instalações da Associação do Pontal e Não Só. 

 
2.8 A Junta de Freguesia realizou, no dia 11 de Novembro, o tradicional Magusto de São 

Martinho, que teve lugar na Alameda da República e contou com a participação musical 

do Grupo de Canto Alentejano do Centro Comunitário do Pontal e Coca Maravilhas e 

do Grupo Coral Elos de Esperança 

 
 

 
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 €20.347,13. 



 6 

SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Agrupamento Vert. Esc. Manuel Teixeira Gomes 531,61 

APPDA - Algarve 1.000,00 

Associação de Reformados do Pontal 200,00 

Associação Oncológica do Algarve 110,00 

CASEAR 2.750,00 

Clube Automóvel do Sul 500,00 

Clube Desp. Recreativo da Pedra Mourinha 5.500,00 

Clube União Portimonense 1.850,00 

Cuneo – Sularte Associação Cultural 300,00 

Deco – Associação Port. Defesa do Consumidor 755,52 

Fáb. Igreja Paroquial de Nª Sª do Amparo 300,00 

Grato 1.200,00 

Judo Clube de Portimão 500,00 

Portisub – Club Subaquático de Portimão 4.850,00 

 

 
3.2 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 10 pessoas carenciadas, com 

problemas de acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 10 

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 Setembro até à data, O GIP – 

Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Setembro até à data, cerca de 55 utentes; 

organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação 
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profissional, de reconhecimento, de validação e certificação de competências e de 

empreendedorismo para cerca de 405 utentes.   

 

3.6 A Junta de Freguesia promoveu, de Setembro até à data, em parceria com a DECO, o 

apoio a cerca de 24 utentes no âmbito da Colaboração para a prestação de serviços na 

área do direito do consumo. 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 4.043 pessoas, 

emitindo 1.850 atestados, e outros documentos, a saber: 85 autenticações de fotocópias, 

248 registos e licenças de canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 690 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 2.730 utilizadores. 

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

Freguesia recebeu neste período 3.851 visitantes.
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5. Controlo orçamental da receita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  3 de Dezembro de 2019 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


