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Informação Escrita 

 

Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Assembleia de 

Freguesia «apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita da Presidente da Junta 

acerca da actividade por si ou pela Junta exercida, no âmbito das suas competências». 

Neste contexto, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação 

das actividades desenvolvidas no período de 20 de Junho de 2007 (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. Reunião na Câmara Municipal, no dia 30 de Julho, promovida pela Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios do Município de Portimão na qual foi apresentado a 

candidatura a apresentar à D.G.R.F- Direcção Geral de Recursos Florestais,  sobre a 

constituição da equipa de Sapadores Florestais 2007. 

 

1.2. Reunião, no dia 20 de Setembro, em Lisboa no ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração 

e Diálogo Intercultural, com o objectivo de iniciar contactos e diligenciar uma candidatura para 

um Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes a funcionar num espaço da Junta de 

Freguesia. 

 

1.3. Reunião da Comissão Alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, 

no dia 19 de Outubro passado, na qual foi discutido o trabalho processual desenvolvido pela 

Comissão Restrita, desde a última reunião da Comissão Alargada, bem como a organização do 
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seminário a realizar em Janeiro de 2008 sobre a temática Educação Parental: Família, Escola e 

Afectos. 

 

1.4. A Presidente esteve presente, na qualidade de Presidente do Conselho Geral Regional da 

Anafre, no 3º. Encontro de Delegações Distritais e Regionais da ANAFRE, intitulado 

“Clarificar Competências” que se realizou no Seixal, no dia 20 de Outubro. 

 

1.5. Reunião na Câmara Municipal de Portimão, no dia 19 de Novembro, no Conselho Consultivo 

das Medalhas Municipais na qual foi proposta a atribuição de condecorações a três 

individualidades que se destacaram na promoção e divulgação da cidade de Portimão.  

 

1.6. Esteve presente, juntamente com o seu executivo, em diversas reuniões promovidas pela Junta, 

nas colectividades: Porto de Lagos, Carrasquense, Chão das Donas, Ladeira do Vau e Pedra 

Mourinha, no sentido de ouvir a população, receber contributos e sugestões relevantes que 

caibam nas competências da Junta e que sejam ajustáveis aos valores do seu orçamento. 

 

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 promoveu no passado mês de Julho o seu XXIII Festival 

Chaminé D’Ouro, com o objectivo de estimular a divulgação da música portuguesa e 

incentivar o aparecimento de novos intérpretes, promovendo a cultura e a ocupação saudável 

dos tempos livres, envolvendo, de ano para ano, cada vez mais jovens, com realce para os jovens 

portimonenses. 

2.2. A Junta promoveu no passado mês de Julho o projecto-piloto de férias desportivas 

“Pedacinhos de Nós, destinado a crianças autistas, em parceria com a Escola Major David 

Neto e a Associação APPDA, e a colaboração da Instituição Catraia, com vista a ocupar os 

seus tempos livres, através de actividades lúdicas e desportivas.  

 



 3

2.3 A Junta de Freguesia de Portimão proporcionou a um total de 60 crianças a prática de vela e 

remo durante as férias estivais, ao abrigo de um protocolo com a Direcção do Clube Naval de 

Portimão. A Iniciativa dirigiu-se a jovens entre os 8 e os 15 anos e visou promover iniciativas 

lúdicas de contacto com a natureza, estimulando junto das crianças a prática de desportos 

náuticos. 

 

2.4 No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a 

várias solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Jardins-de-Infância, num total de 164 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de 

serviços relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares, com realce para as 

obras de pavimentação realizadas na Escola do 1º. ciclo do Chão das Donas, no valor de 

16.832,67€. 

 

3. Emprego, Acção Social e actividades afins 

 

 

3.1. No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

para fazer o Controlo de Desempregados foram atendidos, no período de Junho até á data, 

1.376 candidatos. 

As entrevistas de selecção são efectuadas por técnicos do Instituto de Emprego, na sala da Junta 

cedida para o efeito, numa perspectiva de cooperação no melhoramento desse serviço público.  

 

3.2 O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de 

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 92 carenciados para o 

Refeitório Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

 

3.3 O executivo procedeu à atribuição de uma primeira tranche de subsídios às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, no valor de 30.000,00€ e aos Clubes Recreativos e 

Desportivos, no valor de 58.000,00€, no âmbito da atribuição anual de subsídios, no valor 

total de 88.000,00 € (oitenta e oito mil euros). 
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3.4 Os serviços da Junta promoveram apoio a algumas Instituições, nomeadamente: Associação de 

Esclerose Múltipla, ao Grupo Coral Adágio, à Gejupce,  à Sociedade Filarmónica 

Portimonense, o Instituto de Cultura de Portimão,  ao Rotary Clube de Portimão, na 

organização de revista, feitura de boletins informativos, bem como  material de promoção das 

suas actividades, cartazes e panfletos.  

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1. A Junta participou no projecto de Boas Práticas promovido pelo OIM – Organização 

Internacional para as Migrações, em parceria com ACIDI Alto Comissariado para a Imigração 

e Diálogo Intercultural, para constar no Mapeamento de Boas Práticas de Acolhimento e 

Integração de Imigrantes em Portugal, como entidade que promove actividades que contribuem 

para a melhor integração dos imigrantes na sociedade portimonense, que será divulgado no dia 

18 de Dezembro – Dia Internacional dos Migrantes 

 

4.2 Os serviços da Junta efectuaram, desde o início do ano até à presente data, o atendimento a 

cerca de 9.811 pessoas, emitindo 7020 atestados, e outros documentos, a saber: autenticações 

de fotocópias, registo de canídeos, e recenseamento eleitoral. 

 

4.3 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 800 utilizadores. 

 

 

         Este foi, em síntese, o principal rol de actividades, relativas ao período supra, que o Executivo da Junta 

considerou mais relevantes, no conjunto das actividades desenvolvidas e que, ora, submete à esclarecida 

apreciação da Assembleia de Freguesia. 

 

Portimão, 22 de Novembro de 2007 

                                                                                                              A Presidente de Junta 


