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
atividades desenvolvidas no período de 25 de Junho (data da última sessão ordinária), até à presente data, das
quais sublinha as que considera mais relevantes:
1. Atividades de Representação e participação externas
A Presidente fez parte ativa das reuniões abaixo mencionadas, em resultado da prossecução de esforços afins às
atividades da Junta de Freguesia.

1.1 Participação, no dia 26 de Junho, na sessão pública de esclarecimento sobre a Revisão do
Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, que se realizou no Grande Auditório do
TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.
1.2 Participação, no dia 26 de Junho, na Casa Manuel Teixeira Gomes, na entrega de prémios
do concurso “Chaminé Algarvia” organizado pelo Agrupamento de Escolas Prof. José Buísel
e apoiada pela Junta de Freguesia.
1.3 Participação, no dia 28 de Junho, no Jantar de encerramento do ano letivo dos cursos EFA- Educação e
Formação de Adultos, organizado pelas formandas da formação de Lavores e pelas representantes das
Coletividades que cederam o espaço de formação.
1.4 Participação, no dia 1 de Julho, na cerimónia de inauguração da nova sede da Junta de Freguesia de
Odiáxere.
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1.5 Reunião, no dia 2 de Julho, com a Diretora Regional da Cultura, Dra. Dália Paulo para apresentação
de um projeto “Conta-me Outros Fados” do grupo Al-MaSRAH Teatro.
1.6 Participação, no dia 4 de Julho, na cerimónia de inauguração da sede da Associação Teia D’Impulsos.
1.7 Participação, no dia 5 de Julho, no fórum Regional de Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
subordinado ao tema Sistema de Promoção e Proteção, que se realizou em S. Brás de Alportel.
1.8 Participação, no dia 7 de Julho, no jantar de aniversário do Núcleo Sportinguista de Portimão, que se
realizou no salão dos Bombeiros Voluntários de Portimão.
1.9 Participação, no dia 17 Julho, na reunião do Conselho Municipal de Segurança do Município, que teve
lugar na Câmara Municipal de Portimão, para análise da situação geral da segurança no Município,
comparativamente ao mesmo período no ano transato.
1.10 Participação, no dia 27 de Julho, na Reunião Restrita de Toponímia, que teve lugar na Câmara
Municipal de Portimão, para atribuição de topónimos para os núcleos urbanos do Chão das Donas,
Malheiro, Porto Lagos, Companheira, com propostas apresentadas pela Presidente.
1.11 Participação, no dia 3 de Setembro, na reunião da Comissão de Toponímia do Concelho de Portimão,
na Câmara Municipal de Portimão, para apresentação, discussão e votação das propostas apresentadas
nas Reuniões da Comissão Restrita de 18 de Junho, 20 de Julho e 27 de Julho.
1.12 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Coletividades e Instituições da
Freguesia.
2. Atividades de Cultura, Educação e Lazer

2.1 A Junta de Freguesia realizou, no dia 29 de Junho, no Clube Recreativo do Chão das Donas, um baile
de mastro que contou com a participação de cerca de 50 seniores.
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2.2 A Junta realizou o XXVIII Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé D’Ouro”
que teve lugar no Auditório Municipal de Portimão, no dia 21 de Julho, que contou com a participação
de cerca 15 concorrentes locais, nacionais e Internacionais, e de 80 crianças do coro infantil de Portimão,
com apresentação a cargo de Cláudia Semedo, apresentadora do programa semanal “Nós”, da RTP 2.
2.3 A Junta de Freguesia, promoveu em parceria com a Associação Teia de Impulsos e durante os meses
de Julho e Agosto, o projeto social “Rios de Adrenalina” com o objetivo de ocupar em tempo de
férias escolares cerca de 50 crianças, sinalizadas pelo Centro de Saúde, pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, pela Associação de Imigrantes Capela, pela Casa da Nossa Senhora da Conceição e
pela Catraia.

2.4 A Junta de Freguesia esteve presente na 18ª edição do Festival da Sardinha que se realizou entre 3e
11 de Agosto de 2012, cujo stand foi amplamente visitado.
2.5 A Junta de Freguesia promoveu em parceria com o seu CLAII - Centro Local de Apoio à Integração
do Imigrante, a exposição “Incursões”, integrada na 3ª Feira do Imigrante, que está patente ao público
no TEMPO, de 14/9 a 6/10/2011.
2.6 O executivo da Junta de Freguesia procedeu à oferta de material escolar a todos os alunos do 1º ano
das escolas do 1º ciclo da freguesia de Portimão, a exemplo de anos anteriores, no valor de €
4.962,58,00, cuja entrega ocorreu no dia 14 do corrente mês, na receção aos alunos.
2.7 No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a algumas
solicitações efetuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Jardim-deinfância, num total de 20 pedidos de execução de serviços, relativos à manutenção e conservação dos
equipamentos escolares.

3. Emprego, Ação Social e atividades afins
3.1 A exemplo de anos anteriores a Junta de Freguesia promoveu o projeto Praias Acessíveis durante os
meses de Julho, Agosto e Setembro, na praia do Vau. Reconhecido pelos utilizadores como um serviço
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público de grande utilidade no apoio ao cidadão portador de mobilidade condicionada, este projeto
conta com a utilização de um Tiraló, transporte específico dos utilizadores no acesso ao mar, bem como
a presença de dois monitores especializados.
3.2 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Junho, Julho e Agosto 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.
3.3

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista
ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de 25 de Junho até 15 de Setembro,
4.147 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.

3.4

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 € 5.925,00 (cinco mil novecentos e vinte e cinco euros).

3.5

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 45 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia
de Nª.Sª. do Amparo.

3.6

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

3.7

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, nos meses de Junho, Julho e Agosto, cerca de 60
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 1093 utentes; recepcionou e registou 5 ofertas de emprego; apresentou ofertas de
emprego, medidas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação profissional a
29 utentes, colocou em ofertas de empregos 2 utentes e realizou 33 visitas a entidades para diagnóstico
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de necessidades deformação, captação de ofertas de emprego e divulgação das medidas de apoio ao
emprego.

4. Modernização Administrativa e Serviços
4.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 4.547 pessoas, emitindo
1.469 atestados, e outros documentos, a saber: 312 autenticações de fotocópias, 414 registos de
canídeos.

4.2

Os serviços da Junta emitiram 8 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os serviços de
Acção Social da Câmara.

4.3

Os serviços da Junta promoveram a venda de 450 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 efetuou, neste período, o atendimento
de cerca 526 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 que recebeu, neste período, cerca de 1.576 utilizadores vai ser objeto de
uma requalificação em matéria de novo equipamento, de forma a servir com mais qualidade os seus
utilizadores.

4.6

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 1.946 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 Setembro de 2012
A Presidente de Junta
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