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 de Abril 2017 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 13 de Abril, no espectáculo “Gotas Solidárias”, a favor da Associação
de Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio, que teve lugar no TEMPO.

1.2

Participação, no dia 18 de Abril, na cerimónia de Abertura da III Semana da Reabilitação
Urbana, que teve lugar no TEMPO.

1.3

Participação, no dia 20 de Abril, na reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
da Bemposta.l

1.4

Participação, no dia 24 de Abril, no 100º aniversário do Clube União Portimonense.
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1.5

Participação, no dia 25 de Abril, nas comemorações da passagem do 43º aniversário da
revolução de Abril.

1.6

Participação, no dia 26 de Abril, no Seminário sobre Segurança, organizado pela ACT e
pela Acral, que teve lugar no Museu municipal de Portimão.

1.7

Participação no dia 26 de Abril, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Júdice
Fialho.

1.8

Participação, no dia 6 de Maio, no 88º Aniversário Boa Esperança Atlético Clube
Portimonense.

1.9

Participação, no dia 10 de Maio, na Cerimónia de Abertura da Sessão de Abertura do
Festival da Oralidade com o concerto dos OrBlua que teve lugar no Museu de Portimão.

1.10

Participação no dia 15 de Maio, na reunião do Conselho Local de Apoio Social, que teve
lugar na Câmara municipal de Portimão.

1.11

Participação, no dia 25 de Maio, na apresentação da candidatura de Portimão - Candidata
a Cidade Europeia do Desporto 2019, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Portimão

1.12

Participação, no dia 26 de Maio, na apresentação do livro do Dr. José Manuel Figueiredo
Santos, que teve lugar na Biblioteca Municipal de Portimão.

1.13

Participação, no dia 27 de Maio, na inauguração da sede social do Moto Grupo do Arade.

1.14

Participação, no dia 27 de Maio, na Passagem de Modelos organizada pela aluna Núria
Serrote, da CLCC, no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional, inserida nas
comemorações do Dia da Interculturalidade, que teve lugar no largo da Câmara Municipal
de Portimão.

1.15

Participação, no dia 29 de Maio, na cerimónia de cedência de terreno para as novas
instalações da Policia Judiciaria, que contou com a presença da Ministra da Justiça, que teve
lugar em …
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1.16

Participação, no dia 30 de Maio, na apresentação do Plano Operacional Municipal –
Incêndios Florestais 2017, que teve lugar na Mexilhoeira Grande.

1.17

Participação, no dia 31 de Maio, na apresentação do Programa "PORTIMÃO,
DESTINO SEGURO 2017, que teve lugar …

1.18

Participação, no dia 1 de Junho, no espectáculo "Criançada", organizado pelo Agrupamento
de Escolas Eng. Nuno Mergulhão, que teve lugar no Pavilhão Arena.

1.19

Participação, no dia 9 de Junho, na apresentação do desfile das marchas populares, que teve
lugar junto à antiga lota, na zona ribeirinha de Portimão.

1.20

Participação, no dia 10 de junho, na cerimónia da Queima das Fitas ISMAT 2017, que
teve lugar na Igreja do Colégio.

1.21

Participação, no dia 12 de Junho, na reunião preparatória da apresentação do Programa
"PORTIMÃO, DESTINO SEGURO 2017".

1.22

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 21 de Abril, uma matiné dançante, no Clube Recreativo e
Desportivo de Chão das Donas, como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos de lazer.
Participaram cerca de 45 pessoas.

2.2

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 27 de Abril, uma visita ao Museu de Portimão, com os 19
alunos, pertencentes a turma do Colégio do Rio, que venceu o concurso da melhor árvore, no âmbito do
Dia Mundial da Árvore. Além da visita ao Museu a turma almoçou no Burger Ranch e assistiu, no
cinema, à estreia do filme “A Bailarina”.
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2.3

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 5 de Maio, uma matiné dançante, no Centro de Convívio da
Pedra Mourinha, como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos de lazer e convívio.
Participaram cerca de 47 pessoas.

2.4

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 9 de Maio, à entrega de 27 almofadas do projecto “Almofadas
de Coração”, à Associação Oncológica do Algarve, confeccionadas pelas utentes do Centro de Convívio
da Pedra Mourinha. Desde 25 de Novembro de 2016 até Maio de 2017 foram entregues 101 almofadas.

2.5

A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu no dia 16 de Maio, uma matiné dançante, na Associação
de Reformados do Pontal E Não Só, como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos
de lazer. Participaram cerca de 54 pessoas.

2.6

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 31 de Maio, a tradicional Caracolada, que teve
lugar no Centro de Convívio da Pedra Mourinha e que contou com a presença de cerca de 180 pessoas.

2.7

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 1 de Junho, a entrega de 75 aventais, feitos pelas utentes do
Centro de Convívio da Pedra Mourinha, aos alunos da CRACEP, no âmbito das comemorações do
Dia da Criança.

2.8

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 12 de Junho, uma matiné dançante, no Clube Recreativo e
Desportivo do Chão das Donas, no âmbito das comorações dos Santos populares, que contou com a
presença de …

2.9

A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Abril, Maio e Junho rastreios de saúde: glicémia, colesterol
e tensão arterial, nos clubes da Companheira, Pedra Mourinha, Porto Lagos, Pontal, Chão das Donas e
Ladeira do Vau.

3. Emprego, Acção Social e actividades afins
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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 €18.737,02.
SUBSÍDIOS

Agrup. Vert. de Escolas Manuel Teixeira Gomes

€500,00

Associação Académica ISMAT de Portimão

€250,00

Associação Académica Universidade do Algarve

€500,00

Associação Cultural Dancenema

€200,00

Associação Dadores de Sangue do Barlav. Alg.

€900,00

Associação Teia D`Impulsos

€1.500,00

Centro Social e Cultural de Nª Sª do Amparo

€2.000,00

Clube Bicross de Portimão

€250,00

Clube União Portimonense

€500,00

Deco – Associação de Defesa do Consumidor

€492,00

Federação Port. Matraquilhos e Futebol de Mesa

€100,00

Grupo Coral Adágio

€3.995,02

Grupo de Amigos do Museu de Portimão

€4.200,00

Hóquei Clube Portimão

€500,00

Iate Clube da Marina de Portimão

€100,00

Portimão Surf Clube

€500,00

Sociedade Filarmónica Portimonense
Sociedade Vencedora Portimonense

3.2

VALOR EM EUROS

€2.000,00
€250,00

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

3.3

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 61 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia
de Nª. Sª. do Amparo.
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3.4

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

3.5

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Abril até à data, cerca de 300 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 320
utentes; recepcionou e registou 17 oferta de emprego; apresentou ofertas de emprego, colocou em ofertas
de empregos 17 utentes.

3.6

A Junta de Freguesia promoveu, de Abril até à data, em parceria com a DECO, o apoio a cerca de 20
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 5635 pessoas, emitindo 560
atestados, e outros documentos, a saber: 93 autenticações de fotocópias, 149 registos e licenças de
canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 389 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do
protocolo com a Frota Azul.

4.3

Os serviços da Junta de Freguesia promoveram o apoio aos munícipes no preenchimento on-line do IRS
2016, tendo sido atendidos cerca de 300 pessoas.

4.4

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 894 utilizadores.

4.5

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 5.931visitantes.
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5. Controlo orçamental da receita
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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, 16 de Junho de 2017
O Presidente da Junta
Álvaro Miguel Bila
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