Informação Escrita

Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11/01, e no âmbito das suas
competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, em 25 de
Setembro, a informação escrita das actividades desenvolvidas no período de 23 de Junho de 2005
(data da última sessão ordinária), até à presente data, das quais sublinha as que considera mais
relevantes:

1. Representações, Reuniões e Participações
Por delegação de competências, e em representação da autarquia nas Assembleias de Escola,
a Presidente de Junta esteve presente numa reunião na Escola E.B.2.3, Júdice Fialho no dia 05 de
Setembro, com o objectivo de apreciar e discutir o Regulamento Interno da Escola.
Esteve, também, presente em várias reuniões na Câmara Municipal, nomeadamente:
1.1.

Na reunião do Plenário do CLAS -Conselho Local de Acção Social - Rede Social, dia
7/6/06, com o objectivo de participar na análise e discussão de assuntos de interesse para a
Freguesia, nomeadamente a análise do Dec. Lei nº. 115/2006, que regula a nova legislação
dos CLAS, bem como, a constituição da Comissão Social da Freguesia, formada a partir do
CLAS, cujas competências estão definidas no artº.20º. da Lei acima referida, visando, entre
outras medidas, sinalizar situações de exclusão social da freguesia, e promover a sua
resolução, definindo propostas de actuação a partir das suas competências, ou encaminhar
para o CLAS problemas que excedam a sua competência, propondo soluções adequadas à
resolução dos diferentes problemas.

1.2.

Nas reuniões de Toponímia dos dias 10 de Julho, 14 de Julho e de 25 de Agosto, de
acordo com o Regulamento Toponímico do Concelho de Portimão, procedeu-se à
constituição de uma Comissão restrita para análise da toponímia das Freguesias / Concelho,
definindo áreas prioritárias de atribuição de topónimos e propostas de denominação de
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novos arruamentos ou lugares, as quais serão posteriormente apresentadas ao executivo para
aprovação.
Discutiu-se ainda a uniformização das placas de toponímia e metodologia de trabalho por
parte da Comissão, nas matérias que respeitam à análise e resolução das reclamações
apresentadas pelos munícipes, bem como, o levantamento de novas áreas a partir das plantas
topográficas.
1.3. Participou em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e
Instituições da Freguesia.

2. Educação e Lazer

Visando a promoção de acções de sensibilização, em matérias que respeitam à prevenção de
comportamentos de risco e promoção de estilos de vida saudável, com crianças dos Jardins-de-infância
e escolas dos 1º. E 2º. Ciclos, a Junta enviou às Associações de Pais das respectivas escolas da
Freguesia a apresentação do projecto “ De Pequenino…” Um projecto de educação para a saúde,
através de acções de sensibilização para pais e encarregados de educação, organizado pela Junta em
colaboração com técnicos de Psicologia Clínica.
No âmbito do curso EFA- Educação e Formação de Adultos, promovido pelo Instituto de Emprego
e Formação Profissional, e das apresentações de Tema de Vida, a Junta colaborou na apresentação do
Desfile de Moda e Vestuário de roupas confeccionadas por um grupo de 15 formandas, realizado no dia 25 de
Agosto no salão da Junta.

No que respeita à manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no âmbito da
Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a 51 solicitações efectuadas
pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância, executando
várias tarefas e adjudicando serviços, com destaque para a pintura das escolas do ensino básico do
Pontal, da Coca Maravilhas e Chão das Donas bem como os jardins de infância nº 5 da Estrada de
Alvor, Pedra Mourinha e Chão das Donas, e para a conclusão dos trabalhos realizados no edifício nº.
2 da escola do 1º. ciclo do Pontal, no valor de 20.931,59€.
De referir também que para os trabalhos de pintura efectuados nas escolas a Junta efectuou
um protocolo de colaboração com o Instituto de Emprego e Formação de Portimão em matéria de
colocação de mais dois trabalhadores em regime de Poc’s subsidiados, durante seis meses, para além
das 19 trabalhadoras de serviços gerais colocadas nas escolas do 1º. ciclo.
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Ainda neste âmbito a Junta promoveu um concurso por ajuste directo, convidando três firmas
de Portimão, para a construção de uma arrecadação no Jardim-de-infância da Pedra Mourinha, tendo
ganho a firma Andrez & Gonçalves Construção Civil, Ldª. por ter apresentado a proposta de valor
mais baixo, 8.780,95€.
A Junta promoveu, no dia 22 de Julho, o XXII Festival Internacional Chaminé D’ Ouro
com a participação de crianças de todo o país, bem como de Cabo Verde. Este ano contou com mais
jovens participantes de Portimão devido à alteração do limite de idades que passou de 12 para 15
anos. Para a apresentação do Festival a Junta contou com a colaboração da jovem Joana Duarte
Matilde dos “Morangos com Acúçar”. A concepção e execução do cenário ficou a cargo do jovem
Eduardo Vieira, vencedor do concurso de Grafitis do Algarve. Para este evento foi despendido o
valor total de 23.613,41€.
Promoveu no dia 26 de Julho, dia dos avós, um passeio ao FIESA com 48 avós e netos com
o objecto de proporcionar um dia de convívio entre gerações.

3. Acção Social e actividades afins

Foram atendidos, no Gabinete de Freguesia, 8 agregados familiares com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido encaminhados para o Refeitório Social da Paróquia de Nª.Sª. do
Amparo e ainda encaminhamento de uma situação de isolamento social com vista à concessão de
apoio institucional.
No domínio dos apoios logísticos a Junta celebrou com o Centro de Saúde de Portimão, em 31 de
Julho, um protocolo de cedência de uma sala de formação, no primeiro andar da Junta, para a realização de
actividades no âmbito da expressão plástica, numa vertente terapêutica, com um grupo de cinco crianças com
problemas de saúde mental. Estas actividades serão promovidas pelas técnicas do Centro de Saúde, com início
no mês de Setembro e término em Julho de 2007.

Neste domínio, a Junta cedeu a sala da Junta ao Instituto de Emprego e Formação
Profissional de Portimão em Julho, de Agosto Setembro com vista ao procedimento de entrevistas de
selecção para emprego de eventuais candidatos.
Procedeu, ainda, à assinatura de protocolos com algumas instituições, nomeadamente com a
Associação de Dadores de Sangue, Corpo Nacional de Escutas, Grupo Coral Adágio, Conservatório
e Hóquei Clube de Portimão, para apoio à aquisição de equipamento, adquirindo cinco máquinas
fotocopiadoras, pelo valor de 300,00€ cada.
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Ainda nesta linha de orientação apoiou algumas associações e colectividades na elaboração de
material promocional das suas actividades, nomeadamente à Gejupce e ao Grupo Recreativo do Chão
das Donas.
Foi ainda celebrado, entre a Junta de Freguesia e a ACRAL- Associação do Comércio e Serviços da
Região do Algarve, delegação de Portimão, um protocolo de aluguer da sala de formação da Junta, para a
realização de uma acção de formação de Espanhol Comercial, no período de 12 de Junho a 26 de Julho, pelo
valor de 20,00€ dia.

Ainda no domínio dos apoios Institucionais, a Junta atribuiu subsídios às Instituições de
Solidariedade Social e Colectividades cujo valor assumido, até à data, é de 80.000,00€.
Continuação das visitas às Colectividades como forma de conhecer a dinâmica de cada uma e
auscultar os seus problemas.

4. Informação e divulgação

Neste domínio a Junta esteve presente no Festival da Sardinha de Portimão, que decorreu no
período de 4 a 13 de Agosto com um stand dedicado à divulgação das actividades da Junta,
divulgação do espaço da nova sede, o alargamento do posto público de Internet, bem como, a
proposta de um roteiro histórico da Freguesia de Portimão.
Com a mesma temática esteve também presente na Fatacil em Lagoa, no período de 18 a 27
de Agosto.
Iniciou a preparação deum guia turístico da Freguesia de Portimão que tem como principal
objectivo fornecer informação aos visitantes sobre a freguesia, no que respeita à indicação das ruas da
cidade de Portimão, bem como referências à história do património edificado, praias, gastronomia,
comércio, animação e calendários dos principais eventos.

5. Modernização Administrativa e Serviços

Os serviços de atendimento efectuaram 6.500 atestados, desde o início do ano até à presente
data, e efectuaram, até á presente data, 3.603 registo de canídeos.
Com o objectivo de promover o aumento do número de pessoas que recorrem ao Gabinete
Público de Internet e redução do tempo de espera, a Junta adquiriu mais 4 computadores para o
referido espaço.
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Promoveu a credenciação da Junta como Centro de Diploma de Competências Básicas em
Tecnologias da Informação, junto da unidade de Missão e Inovação e Conhecimento (UMIC), no
âmbito do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (POS - Conhecimento), tutelado
pela Presidência do Conselho de Ministro. Com esta credenciação a Junta de Freguesia está apta a
emitir diplomas que atestam competências básicas em tecnologias de informação aos cidadãos que os
pretendam obter, mediante a elaboração de um teste, gratuito, promovido pelos serviços da Junta.
Prepara a nova página de Internet da Junta com nova estrutura, quer nos conteúdos, quer na
metodologia de acesso à informação.
Estas foram as actividades que o Executivo considerou mais relevantes, no conjunto das
actividades normais da Junta, para submissão à apreciação da Assembleia de Freguesia, relativa ao
período supra.

Portimão, 25 de Setembro de 2006

A Presidente de Junta
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