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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 escrita das 

actividades desenvolvidas no período de 16 de Abril de 2012 (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 Apresentação do Plano de Operações do Plano 2012 Incêndios, no dia 27 de Abril na 

Câmara Municipal de Portimão. 

 

1.2 Apresentação pública da abertura do Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia 

de Portimão que teve lugar no dia 15 de Maio, no Tempo – Teatro Municipal de Portimão, 

cuja resposta social dirigida aos desempregados, tem por objectivo facilitar-lhes o acesso a 

direitos e respostas existentes quer no âmbito do emprego, quer no de inserção profissional 

encaminhando-os para ofertas de emprego disponibilizadas pelo IEFP, empresas e serviços 

locais. 

 
1.3 Participação, no dia 24 de Maio, nas II Jornadas Hospitalares sob o mote: “ Caminhando 

sobre um trapézio sem rede… reflexões e considerações éticas” que pretenderam ser um 

espaço de aprendizagem, de partilha de saberes, teóricos e práticos, sobretudo de reflexão 

sobre as questões de natureza ética que devem nortear a intervenção dos profissionais 
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comprometidos com a promoção dos direitos humanos, que se realizaram no Centro 

Hospitalar do Barlavento. 

 
1.4 Assinatura, no dia 25 de Maio, do protocolo entre a Câmara Municipal de Portimão e o 

banco Alimentar que teve lugar no Salão Nobre da Câmara. 

 
1.5 Visita, no dia 29 de Maio, à obra das futuras instalações do Lar da Criança com a presença da 

Directora do Centro Distrital de Faro, Dra. Ofélia Ramos. 

 
1.6 Participação, no dia 13 de Junho, na Reunião de Comissão Executiva do Conselho Consultivo 

Municipal de Portimão cuja ordem de trabalhos foi Audição da Cooperativa de Táxis, Táxis e outros 

Concelhos a operar no Concelho de Portimão, Exposição Taxilink – Algarve e Assuntos Diversos. 

 
1.7 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 de Portimão continuou com a actividade tardes dançantes “Chá do Biscoito”, nas 

colectividades da freguesia, a exemplo dos anos anteriores que visa promover o convívio e combater a 

exclusão social dos seniores. 

 

2.2 Passeio a Oeiras, no dia 18 de Maio, com visita guiada ao Parque dos Poetas, às Capelas, ao Palácio 

do Marquês de Pombal e à vila, com a participação de 48 seniores.  

 

2.3 Participação no dia 31 de Maio no projecto no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 

Solidariedade entre Gerações promovido por alunos da Escola Secundária Poeta António Aleixo que 

consistiu em actividades físicas, partilha de experiencias e troca de conhecimentos entre os jovens alunos e 

cerca de 35 seniores da freguesia de Portimão e que teve lugar no Parque de Campismo de Alvor. 

 
 

2.4 Participação no dia 3 de Junho na Caminhada Solidária subordinada ao lema “Dê a Mão às Crianças, 

Caminhe pela Prevenção dos Maus Tratos” promovida pelo Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e 
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Jovens em risco do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio que teve o apoio voluntário de duas 

animadoras da Junta de Freguesia de Portimão que desenvolveram vários jogos populares e didácticos 

com as crianças. 

 

2.5 Realização no dia 6 de Junho da 3ª Tarde de Cinema com a exibição do filme “História de uma 

Cantadeira no Clube Desportivo e Cultural da Companheira e que contou com a participação de cerca 

de 18 seniores.  

 

2.6 Lançamento do livro de contos tradicionais de vários países “Mundos Contados”, no dia 6 de Junho, que 

teve lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes com a presença de alunos dos Agrupamentos de Escolas do 

1ª Ciclo da freguesia de Portimão, de membros das Associações de Imigrantes da freguesia e da 

população em geral. 

 
2.7 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 58 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 promoveu, nos meses de Abril, Maio e Junho rastreios ao colesterol, glicemia e 

tensão arterial e visão, dirigidos à população sénior, no Clube da Ladeira do Vau, na Associação de 

Reformados do Pontal e no Clube da Pedra Mourinha. Estes rastreios são promovidos em parceria 

com as farmácias Amparo, Carvalho e Arade e têm uma periodicidade mensal. 

 

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 16 de Abril até 15 de Junho, 6.059 

candidatos a emprego, tendo sido cedidas as instalações da Junta de Freguesia para a realização de 

sessões de informação prestadas pelos técnicos do IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional 

à população desempregada. 
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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 € 13.555,00 (treze mil quinhentos e cinquenta e cinco euros). 

 
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 55 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido 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, com material de promoção das 

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos. 

 
3.6 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, desde a sua abertura, cerca de 28 pessoas tendo 

colocado 6 pessoas em oferta de trabalho, cumprindo um dos critérios do Protocolo de Colaboração 

assinado com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 

 
 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 3.144 pessoas, emitindo 

1.030 atestados, e outros documentos, a saber: 218 autenticações de fotocópias, 132 registos de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta emitiram 10 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os serviços 

de Acção Social da Câmara. 

 
4.3 Os serviços da Junta promoveram a venda de 350 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.4 O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento 

de cerca 400 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por onde decrescente, a 

legalização, nacionalidade, reagrupamento familiar, educação e retorno voluntário.  

 
4.5 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.160 utilizadores. 
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4.6 Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu 

neste período 2.300 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, 15 de Junho de 2012 

                                                                                                        A Presidente de Junta 


