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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 Junho 2015 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 23 de Junho, na tomada de Posse do director do Agrupamento de 

Escolas Manuel Teixeira Gomes. 

 

1.2 Participação, no dia 24 de Junho, no Seminário “Politicas e Práticas de Acolhimento e 

Integração “que teve lugar no Museu Municipal de Portimão. 

 

1.3  Participação, no dia 25 de Junho, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Manuel 

Teixeira Gomes que teve a como ordem de trabalhos a Leitura e aprovação das actas 5 e 6, 

Aprovação da proposta de alteração do Regulamento Interno do AEMTG e a Aprovação 

dos critérios para a elaboração dos horários e constituição das turmas para o ano lectivo 

2015/2016.   

          

1.4 Participação, no dia 30 de Junho, na abertura oficial do Destacamento Sazonal da Senhora 

do Verde com Apresentação do Projeto de Faixas de Gestão de Combustível (FGC). 
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1.5 Participação, no dia 30 de Junho, na entrega de 100 Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) Florestais a todos os Bombeiros; entrega de EPI urbanos e industriais para os novos 

Bombeiros; acto de promoção de 17 novos Bombeiros (após conclusão do Curso Inicial – 

Recruta 2014/2015) no Porto Lagos. 

 

 

1.6 Participação, no dia 30 de Junho, na Sessão Solene dos 50 anos da Escola Secundária Poeta 

António Aleixo. 

 

1.7 Participação, no dia 9 de Julho, na reunião da Anafre que teve como ordem de trabalhos a 

situação actual das Freguesia Sócias; a angariação de novos sócios e assuntos de interesse para 

a Delegação Regional do Algarve e que teve lugar na sede de Freguesias de São Sebastião e 

Santa Maria em Lagos.  

 
1.8 Participação, no dia 13 de Julho, na Apresentação do programa Formação Algarve 2015-

2016 " do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que teve lugar nas instalações nas 

instalações de Portimão.   

 
1.9 Participação, no dia 16 de Julho, no Briefing Técnico-Operacional na Sala de Comando e 

Controlo (SACC). 

 

1.10 Participação, no dia 17 de Julho, na abertura da exposição "Mercado das Freguesias que teve 

lugar no Mercado Municipal de Portimão.  

 
1.11 Participação, no dia 17 de Julho, na abertura oficial do Portimão Wine Tasting que se 

realizou na Fortaleza de Santa Catarina. 

 
1.12 Participação, no dia 21 de Julho, na cerimónia de entrega de diplomas dos Cursos de 

Educação e Formação do Agrupamento de Escolas Eng. Nuno Mergulhão. 

 
1.13 Participação, no dia 12 de Agosto, na abertura oficial do Festival da Sardinha. 

 
1.14 Participação, no dia 24 de Agosto, na Reunião Alargada da Comissão de Toponímia da 

Câmara Municipal de Portimão que teve como ordem de trabalhos a discussão de propostas 

de resolução das reclamações apresentadas pelos munícipes; a alteração da definição de 
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topónimos atribuídos; Apresentação e discussão de propostas nas Freguesias de Portimão, 

Alvor e Mexilhoeira, nos seguintes núcleos urbanos: Portimão- Morgado do Reguengo; 

Alvor- Bemposta; Mexilhoeira Grande – Medronheira, Vale das Eiras, Vidigal Velho e 

Figueira. 

 
1.15 Participação, no dia 26 de Agosto, na reunião de Protecção Civil que teve lugar no Centro 

Municipal de Protecção Civil. 

 
1.16 Participação, no dia 3 de Setembro na cerimónia de lançamento da Rota do Petisco, eu teve 

lugar no Museu Municipal de Portimão. 

 
1.17 Participação, no dia 8 de Setembro, na inauguração da exposição "Cardume", que teve lugar 

no Museu Municipal de Portimão. 

 
1.18 Participação, no dia 9 de Setembro, na reunião do CLAS, que teve lugar na Câmara 

Municipal de Portimão. 

 
1.19 Participação, no dia 10 de Setembro, no Seminário "20 Anos CPCJ Portimão 20 Ideias 

Felizes", que teve lugar no Museu Municipal de Portimão. 

 
1.20 Participação, no dia 15 de Setembro, na apresentação do livro "Análise da Problemática dos 

Incêndios Florestais - Relatório do Grupo de Trabalho", que teve lugar nos Paços do 

Concelho Século XXI, em Lagos. 

 
1.21 Participação, no dia 16 de Setembro, na reunião de preparação para a escolha dos membros 

de mesa para a eleição da Assembleia da República, que teve lugar na Câmara Municipal de 

Portimão. 

 
1.22 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e 

Instituições da Freguesia. 
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2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

2.1 A Junta de Freguesia realizou o XXX Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé 

D’Ouro” que teve lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 4 de Julho, que contou 

com a participação de 16 concorrentes locais e nacionais, e de 35 crianças do coro infantil de Portimão, 

mais uma vez com apresentação a cargo de Júlio Ferreira e Isabel Sousa e em parceria com a Rádio Alvor.  

 

2.2 A Junta de Freguesia realizou no dia 22 de Agosto o 1º Trofeu de Acordeão João Cesar, que teve a 

concurso 7 candidatos, saindo vencedor Luís Mira do Conservatório de Música de Lagoa. A  Alameda 

da República encheu para homenagear o músico e portimonense João César. 

 
3. Emprego, Acção Social e actividades afins  

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

Controlo Quinzenal de Desempregados foram atendidos, de Abril 2015 até à data, 3.424 candidatos, 

tendo sido cedidas as instalações da Junta de Freguesia para a realização de sessões de informação 

prestadas pelos técnicos do I.E.F.P. à população desempregada. 

 
3.2 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 €9.165,00. 

 
SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Associação Teia D`Impulsos €650,00 

Cracep €500,00 

Grupo Coral Adágio €1.715,00 

Hóquei Clube de Portimão €550,00 

Núcleo Sportinguista de Portimão €150,00 

Portisub €2.000,00 

Rádio Alvor €1.800,00 

Sociedade Filarmónica Portimonense €1.500,00 

Sporting Glória ou Morte Portimonense €300,00 
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3.3 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 80 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 20 pessoas para o Refeitório Social 

da Paróquia de Nª. Sª. do Amparo.  

 
3.4 Os serviços da Junta iniciaram o encaminhamento de utentes para o Refeitório Social da Paróquia da 

Nossa Senhora da Conceição. 

 
3.5 Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies 

da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

 
3.6 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das 

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.7 A Junta de Freguesia promoveu a entrega de material escolar a todos os alunos do 1º ano, do 1º Ciclo, 

do Ensino Básico das escolas da Freguesia, num total de 500 alunos.  

 
3.8 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 150 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 1.900 

utentes; recepcionou e registou 9 ofertas de emprego; apresentou ofertas de emprego, medidas de apoio 

ao emprego e ao empreendedorismo e ofertas de qualificação profissional a 55 utentes, colocou em ofertas 

de emprego 9 utentes.   

 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 7.500 pessoas, emitindo 832 

atestados, e outros documentos, a saber: 133 autenticações de fotocópias, 326 registos e licenças de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 670 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 
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4.3 O Gabinete de Apoio ao Imigrante efectuou, neste período, o atendimento de cerca 203 pessoas. As 

áreas com mais pedidos de esclarecimento foram, por ordem decrescente, a legalização, nacionalidade, 

apoio jurídico, reagrupamento familiar e apoio social. 

 
4.4 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1.456 utilizadores. 

 
4.5 Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu 

neste período 5.250 visitantes. 
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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, 18 de Setembro de 2015 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 




