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 18 de Abril 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 de preparação das eleições e da organização logística, que teve lugar na
Câmara Municipal, no dia 3 de Maio.

1.2

Participação na reunião do Conselho Local de Acção Social que teve lugar na Câmara Municipal
de Portimão no dia 5 de Maio, com o objectivo de avaliar as necessidades de bens alimentares a
receber por cada Instituição Social local, no âmbito da implementação do Banco Alimentar, em
Portimão.

1.3

Participação na reunião da Comissão Alargada subordinada ao tema Projecto Piloto –
Dinamização da Alargada e apresentação do trabalho processual do 1º trimestre de 2011que teve
lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Portimão no dia 17 de Maio.

1.4

Participação no Encontro de Reflexão – Percurso e Resultados das Comissões de Protecção de
Crianças e Jovens - CPCJ na Modalidade Alargada que teve lugar em Santarém no dia
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06/06/2011. Este encontro promovido pela Comissão Nacional teve por objectivo avaliar o
Projecto-Piloto apresentado por esta Comissão e que visa implementar um trabalho de prevenção
na promoção e protecção das crianças e jovens em risco, através da formação parental.
1.5

Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Portimão.

1.6

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 realizou, nos meses de Abril, Maio e Junho acções de sensibilização sobre
vendas agressivas à população sénior, intituladas Idosos + Alerta, na sua sala da Assembleia.
Com colaboração da DECO, PSP. e da GNR, estas acções tiveram por objectivo ajudar as
pessoas idosas a encontrarem estratégias de defesa perante a abordagem de potenciais burlões ou
agressores.

2.2

A Junta de Freguesia promoveu o Dia Internacional da Dança com um espectáculo no Boa
Esperança Atlético Clube Portimonense no qual participaram a Associação Cabo-Verdiana,
Associação Santomense, Capela e os alunos de Dança de Salão do Boa Esperança.
Participaram neste evento cerca de 120 pessoas.

2.3

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 6 de Maio, um passeio ao Forte de Santa Luzia, em
Elvas, com 49 seniores da Freguesia.

2.4

A Junta de Freguesia organizou no dia 8 de Maio o “Chá do Biscoito”, tarde dançante com
seniores, no Clube Recreativo do Chão das Donas. Esta actividade visa promover o convívio
entre seniores e combater a exclusão social.

2.5

A Junta de Freguesia inaugurou a exposição “A mulher da minha Vida” no dia 14 de Maio
no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.
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Esta exposição que esteve patente ao público até dia 4 de Junho constituiu uma homenagem às
muitas mulheres que marcaram trajectórias de vida e que foram fundamentais nas vidas dos
autores das fotografias expostas.
2.6

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 21 de Maio, a actividade “Os Meus Pais dão o

Exemplo” com uma palestra sobre alimentação saudável, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia, pela Dra. Dulcineia do Centro de Saúde de Silves seguida de uma aula de ginástica,
na Alameda, com a colaboração do Centro de Saúde de Portimão.
2.7

A Junta de Freguesia promoveu no dia 1 de Junho, o lançamento da 2ª edição do conto “Os

Barrigas e os Magriços” de Álvaro Cunhal, no TEMPO- Teatro Municipal de Portimão,
ilustrado pelos alunos do pré-escolar do ensino público da freguesia. Estiveram presentes cerca de
250 crianças nas duas sessões dirigidas pela encenadora Sofia Brito, que apresenta o livro.
2.8

A Junta de Freguesia promoveu o II Encontro Sénior, que teve lugar na Quinta Pedagógica, no
dia 3 de Junho, com a colaboração do Grupo Coral da Raminha e da Associação Sénior e
Autodidáctica de Portimão –ASAP, que participou com o grupo de flautas. Participaram cerca
de 80 seniores.

2.9

A Junta de Freguesia promove no dia 12 de Junho uma tarde dançante, “Chá do Biscoito”,
na Sociedade Vencedora Portimonense para cerca de 50 pessoas, a exemplo do que acontece
noutras Associações Recreativas e sempre com o mesmo objectivo.

2.10

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 16 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 levou a efeito, nos meses Maio e Junho, vários rastreios de saúde, dirigidos à
população sénior, nas diversas colectividades da freguesia, em parceria com as farmácias Central e
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Rosa Nunes, como forma de prevenção. As sessões têm uma periodicidade mensal e realizam-se
ao longo do ano.
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 19 de Abril de 2011 até à
data, 2.534 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 € 10.325,00 (dez mil trezentos e vinte e cinco euros).

3.4

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido apoiadas pela Junta com bens alimentares e 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, nomeadamente: Gejupce
e Motoclube de Portimão, com material de promoção das suas actividades através da feitura de
cartazes e panfletos, cujo valor foi de € 250,00.

4. Modernização Administrativa e Serviços
4.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 4.084 pessoas que
solicitaram informações sobre os censos e sobre o recenseamento eleitoral. Foram ainda emitidos
320 atestados, 209 autenticações de fotocópias, 49 registos de canídeos e aplicação de coimas.

4.2

Os serviços da Junta emitiram vários requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os
serviços de Acção Social da Câmara.
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4.3

Os serviços da Junta promoveram a venda de bilhetes de transporte urbano no âmbito do protocolo
com a Frota Azul.

4.4

Os serviços da Junta apoiaram logisticamente os técnicos ao serviço do Instituto Nacional de
Estatística – INE, no período de Abril e Maio disponibilizando a sala de reuniões, o Gabinete
Social e o Gabinete de Internet Publica, promovendo o apoio aos munícipes, em matéria de
inserção dos Censos, tendo sido atendidos, durante este período mais de 2.000 pessoas.

4.5

O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o
atendimento de cerca 394 pessoas.

4.6

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.785 utilizadores.

4.7

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia
recebeu neste período 2.790 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, 8 de Junho de 2011
A Presidente de Junta
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