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 Julho 2020 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, desde Março até à data, em reuniões, por videoconferência, no âmbito da pandemia
COVID-19, organizadas pela Sub-Comissão Covid-19. Estas reuniões foram diárias até 6 de Junho,
data em que passaram a se realizar três vezes por semana.

1.2

1.3

Participação, em reuniões quinzenais organizadas pela Comissão de Protecção Civil.

Participação, no dia 25 de julho, na Inauguração da exposição "Passear pela História da
Praia da Rocha", na Praça Manuel Teixeira Gomes, organizada pelo Grupo Amigos do
Museu.

1.4

Participação, no dia 28 de Julho, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Júdice
Fialho, que se realizou por vídeo-conferência.
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1.5

Participação nos Briefings Técnico-Operacionais da Sub Comissão Permanente, que se
realizam quinzenalmente.

1.6

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 promoveu, nos dias 6, 7 e 13 de Agosto, três sessões da Comédia “Marafada
Quarentena”, levada à cena pelo Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, cuja apresentação teve
lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. Foram convidados a assistir à peça de teatro cerca
de 350 seniores da freguesia que, de outra forma, não teriam acesso, devido às dificuldades económicas
sentidas pela maioria dos idosos.

2.2

A Junta de Freguesia realizou, no dia 19 de Setembro, em parceria com a Alvor FM, o 6º Festival de
Acordeão João Cesar, que contou com a presença de vários acordeonistas. Devido à pandemia o espetáculo
realizou-se no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, com a esperança de que no próximo ano se possa
retornar ao lugar de origem, a Alameda da República.

2.3

Dando continuidade ao projecto “Empresta-se A(vóz)”, que teve o seu início a 1 de Junho, todas as
semanas, sempre às segundas-feiras, continuamos a partilhar, via online, um conto, história de tradição oral
algarvia, sequência de rimas, trava-línguas… mais ou menos conhecidos, ou mesmo originais, em registo de
leitura encenada. Esse foi o desafio apresentado ao GRUPO – Grupo de Teatro Sénior da Freguesia, mesmo
que em confinamento, pudessem a partir de casa e virtualmente partilhar a sua arte e chegar até ao público
que neste momento não tem possibilidade de usufruir fisicamente de actividades artísticas e culturais.
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3. Emprego, Acção Social e actividades afins

3.1

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 €16.813,68
SUBSÍDIOS

VALOR EM EUROS

Boa Esperança Atlético Clube

3.2

4.760,00

Clube de Futebol da Boavista

500,00

Clube Recreativo Carrasquense

400,00

Deco – Associação de Defesa do Consumidor

503,68

Gejupce

500,00

Grupo dos Amigos do Museu de Portimão

2.200,00

Portisub

4.950,00

Rancho Folclórico da Ladeira do Vau

2.000,00

Sociedade Filarmónica Portimonense

1.000,00

Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies
da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas e `Associação Flor Amiga.

3.3 A Junta de Freguesia de Portimão, promove, desde 16 de março e até à data, o projecto “Nós Vamos por
si” ao supermercado, à farmácia, ao mercado, que tem como objectivo evitar o risco de contágio por
COVID-19, à população com idade superior aos 65 anos. Foram ajudadas, até à data, 550 famílias,
substituindo-os nas suas compras essenciais.

3.4

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das
suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.
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3.5

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. Este ano houve, também, entrega
de material escolar aos alunos, pertencentes a agregados familiares carenciados e referenciados na
Caritas de Portimão, num total de 200, e referenciados na Associação Flor Amiga, num total de 18.

3.6

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Julho até à data, 5 utentes; enviou 2000
convocatórias a utentes a quem foram divulgados cursos de formação, através de e-mail.

4. Modernização Administrativa e Serviços
4.1

Os serviços da Junta emitiram 1.120 atestados, e outros documentos, a saber: 28 autenticações de
fotocópias, 366 registos e licenças de canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 46 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do
protocolo com a Frota Azul.

4.3

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 4.819 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, 21 de Setembro de 2020
O Presidente da Junta
Álvaro Miguel Bila
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