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 24 de Junho de 2013 (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

Participação, no dia 1 de Julho de 2013, na assinatura do Projecto Escolhas em parceria
com o Agrupamento de Escolas Eng. Nuno Mergulhão e o Conservatório de Música de
Portimão.

1.2 Participação, no dia 6 de Julho de 2013, no jantar de aniversário do Núcleo Sportinguista
que teve lugar no Salão dos Bombeiros Voluntários de Portimão.
1.3 Participação, no dia 8 de Julho de 2013, na Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas Júdice Fialho que teve a seguinte ordem de trabalhos: Apresentação e discussão do
relatório de avaliação da candidatura, elaborado pela Comissão Permanente e Eleição do
Director do Agrupamento Júdice Fialho.
1.4 Participação, no dia 22 de Julho de 2013, no Agrupamento de Escolas Eng. Nuno
Mergulhão na entrega de diplomas dos cursos de Educação e formação referente s ao biénio
2011/2013.

1

1.5 Participação, no dia 23 de Julho, no Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, na tomada de
posse do novo Conselho Executivo.
1.6 Participação, no dia 24 de Julho de 2013, na reunião sobre financiamento para 2014, no
contexto dos apoios financeiros à Rede Claii, que teve lugar no CNAI de Lisboa.
1.7 Participação, no dia 17 de Agosto no almoço do grupo da Malta da Estação.
1.8 Participação semanal nas reuniões da CPCJ - Comissão Restrita da Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Portimão.
1.9 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e Instituições da
Freguesia.
2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer
2.1 . A Junta realizou o XXIX Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé D’Ouro”
que teve lugar no Auditório Municipal de Portimão, no dia 20 de Julho, que contou com a participação
de cerca 10 concorrentes locais e nacionais, e de 35 crianças do coro infantil de Portimão, com
apresentação a cargo de Carlos Pacheco, conhecido actor de Portimão.
2.2 A Junta de Freguesia, promoveu em parceria com a Associação Teia de Impulsos e durante o mês de
Julho, o projeto social “Rios de Adrenalina” com o objetivo de ocupar em tempo de férias escolares
cerca de 24 crianças, sinalizadas pelo Centro de Saúde, pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens e pela Casa da Nossa Senhora da Conceição.

2.3

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista
ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de 26 de Junho de 2013 até à data, 8.042
candidatos, tendo sido cedidas as instalações da Junta de Freguesia para a realização de sessões de
informação à população desempregada.
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2.4

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 €12.581,20.

SUBSÍDIOS

VALOR EM EUROS

Associação de Ginástica – ESPAA

€150,00

Associação Flor Amiga

€260,00

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão

€2.500,00

Associação Karaté-do Shotokan de Portimão

€250,00

Associação Oncológica do Algarve

€500,00

Boa Esperança A. Clube Portimonense

€250,00

Centro de Apoio a Idosos de Portimão – CATRAIA

€3.233,70

Centro de Ciclismo de Portimão

€250,00

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

€750,00

Clube Recreativo Carrasquense

€600,00

COFAC – Cooperativa de Formação e Anim. Cult., CRL.

€250,00

CRACEP

€600,00

GEJUPCE

€1.000,00

Núcleo Sportinguista de Portimão

€187,50

Portimonense Sporting Clube

€100,00

Teia D`Impulsos

2.5

€1.700,00

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 62 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia
de Nª.Sª. do Amparo.

2.6

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

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-de-
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infância, num total de 15 pedidos de execução de serviços, relativos à manutenção e conservação dos
equipamentos escolares.

2.8

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, nos meses de Junho, Julho e Agosto cerca de 253
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 2400 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
87 utentes, colocou em ofertas de empregos 5 utentes.

3. Modernização Administrativa e Serviços
3.1

Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 2.240 pessoas, emitindo
1.116 atestados, e outros documentos, a saber: 170 autenticações de fotocópias, 177 registos de
canídeos.

3.2

Os serviços da Junta emitiram 12 requerimentos para Passaporte Sénior, em parceria com os serviços
de Acção Social da Câmara.

3.3

Os serviços da Junta promoveram a venda de 376 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do
protocolo com a Frota Azul.

3.4

O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento
de cerca 488 pessoas. As áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem decrescente, a
legalização, nacionalidade, educação, retorno voluntário e trabalho.

3.5

O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 2.953 utilizadores.

3.6

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 3.361 visitantes.
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4. Controlo orçamental da receita de Junho a Julho de 2013
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5. Controlo orçamental da despesa de Junho a Julho de 2013
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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, 30 de Agosto 2013
A Presidente de Junta
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