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Nota Introdutória 
 

O ano de 2021 fica marcado pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (Síndrome 

Respiratória Aguda Grave) – Coronavírus – 2, vulgarmente conhecido pelo nome da doença 

COVID-19 (Coronavírus Disease). 

Um ano em que a prioridade foi, e continua a ser, travar a propagação do vírus manter as 

populações a salvo. A par destas problemáticas outros foram tomando forma, nomeadamente 

as consequências sociais e económicas do agravamento das medidas que, necessariamente, 

foram tomadas. 

 
Ao longo deste último ano os nossos Funcionários foram um digno exemplo de empenho e 

dedicação, sem eles uma boa parte das próximas páginas não existiriam, de realçar que os 

nossos serviços nunca pararam. 

Neste período as prioridades alteraram-se e foi sempre um enorme desafio trabalhar e 

governar com a instabilidade dos resultados da pandemia. 

 
O dia 10 de Junho ficará assinalado no calendário de 2021 como um dos poucos que tivemos 

uma alegria, ao ver nascer a rotunda da Ribeira, a abertura do Páteo do Palácio Abreu e a 

apresentação do livro “Alvor com História”. 

Durante todo o ano procuramos cumprir o calendário das atividades do Acordo de Execução e 

apoiar as Instituições da Freguesia, nomeadamente, da Área Social. 

 
O exercício financeiro pautou-se pelo rigor e transparência com um controlo rigoroso e 

objetivo dos custos previstos, embora com perdas de receita derivado à situação pandémica. 

O Complexo Desportivo de Alvor tem sido outro equipamento Municipal com especial atenção, 

no que respeita à sua manutenção e melhoramento na oferta ao cidadão, mesmo encerrado, 

continuamos nos melhoramentos e a diversificar a oferta desportiva. 
 

Por último, queremos também neste Relatório deixar uma palavra de conforto a todos os que 

perderam familiares, sofreram ou sofrem com a pandemia. Um agradecimento ao 

Movimento Associativo local e Instituições de Solidariedade Social e a todos os 

Agentes da Proteção Civil Municipal. Assim como, a todos os profissionais de saúde e 

aos mais diversos profissionais que nunca deixaram de cumprir a sua missão e olhar 

pelo próximo. 
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Gestão e Atividade Administrativa 

Atividade da Presidência: 

Em 2021, o Executivo da Junta de Freguesia de Alvor (JFA), fez-se representar por 61 

momentos, ao serviço da Freguesia de Alvor.      

Foram realizadas 13 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária do Executivo. 

 
 

Recursos Humanos: 
- Recursos Humanos do ano em curso 

 

Designação / Categoria N.º Trabalhadores 
Quadro 19 

Executivo 5 

CEI – Limpeza 1 

 TOTAL:  25 

 
Siglas: CEI: Contrato Emprego Inserção; CEI+: Contrato Emprego Inserção+ 

 
 
Serviços Diversos: 

- Serviços Internos 
 

Limpeza de vias 
e espaços 
públicos 

Pequenas 
reparações e 

manutenções em 
espaço público 

Cemitério Canalização, 
pintura e 

eletricidade 

Transportes 
de material 

Gestão dos 
espaços 
verdes 

52 119 74 53 35 142 

 
Serviços Administrativos: 

Na área dos Serviços Administrativos executam-se várias tarefas, com especial relevância para 

o atendimento ao público, quer seja presencial ou via telefone. 

Nesta área são também tratados e encaminhados todos os assuntos dirigidos à Junta de 

Freguesia de Alvor via correio eletrónico respondidos e/ou encaminhados para os Serviços, de 

acordo com o conteúdo dos mesmos. 

No edifício sede da Junta de Freguesia de Alvor são realizados os atendimentos aos cidadãos: 

 

Atendimentos Presenciais: 

Presidente Secretaria Espaço do Cidadão 

83 2.870 1.566 

Setor Documental: 
Registo de Entrada Registo de Saída 

5.037 2.926 
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Emissão de Documentos: 
 

Emissão de Atestados e 
Provas de Vida 

Registo e 
Licenciamento 
de Canídeos e 

Gatídeos 

Certificação 
de Fotocópias 

Revestimentos 
de  Sepulturas 

485 163 16 22 

 
 

O funcionamento do Posto CTT dos Montes de Alvor é um serviço de extrema importância para 

a população dos Montes de Alvor e população nos arredores.  
 

 

Cemitério Paroquial de Alvor: 
Durante o período em análise, foram, para além das atividades de manutenção e limpeza, 

efetuadas as seguintes operações específicas: 
 

Inumações Exumações 

37 15 
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Educação e Ação Social 

A Freguesia de Alvor, atenta às necessidades da rede escolar da Freguesia, procura dar 

resposta dentro das suas competências, promovendo também, momentos de diversão e 

aprendizagem. 
 

A Ludoteca da Freguesia de Alvor funcionou no ano letivo 2020/2021 com dois Polos, um em 

Alvor (capacidade para 50 crianças) e um nos Montes de Alvor (capacidade para 20 crianças). 

Tendo em conta as desistências e novas admissões que vão acontecendo ao longo do ano 

letivo, deu resposta a um total de 51 crianças, num total de 35 crianças no Pólo de Alvor e 16 

crianças nos Montes de Alvor. A faixa etária predominante continua a ser o primeiro e segundo 

ciclos (entre os 6 e os 12 anos). 

 

O Pólo de Alvor funcionou no período letivo, de segunda a sexta-feira com um horário das 

14.00h às 19.00h. O Pólo dos Montes de Alvor funcionou, no período letivo, de segunda a 

sexta-feira, entre as 15.00h e as 19.00h. Nas interrupções letivas (Natal, Carnaval e Páscoa) as 

crianças frequentaram todas o Pólo de Alvor, com um horário das 9.00h às 18.00h. Na época 

balnear, devido à necessidade de ter a equipa toda no período da manhã para o 

acompanhamento à praia, o horário foi das 9.00h às 17.00h. 

 
 
Atividades Desenvolvidas ao longo do ano letivo: 

Serviço de acompanhamento das crianças entre a Escola e a Ludoteca (recolha das crianças 

na Escola EB1 de Alvor (crianças do 1º ao 3º ano) e EB2/3 D. João II (crianças do 4º ano) e EB1 

dos Montes de Alvor. 

 
Frequência das crianças: 
 

Ludoteca de Alvor Ludoteca dos 
Montes 

Alvor 
242 88 

 
 
Atividades várias: 
 

Apoio nos Transportes Escolares das Escolas da Freguesia. 
 

Apoio incondicional em todas as intervenções / reparações nas Escolas da Freguesia de Alvor. 
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Transportes escolares: 
Transportes escolares de casa/escola e vice-versa: EB1 de Alvor e EB1 de Montes de Alvor. 
 

Transportes para os almoços: 
Jardins de Infância de Alvor, Montes de Alvor e 4 Estradas. 
 

Serviços Diversos: 
 

- EB de Alvor e 
Montes de Alvor. 
 
- JI de Alvor e 
Montes de Alvor. 

Pequenas 
reparações 

Canalização, pintura e 
eletricidade 

Transporte de 
material 

Espaços 
verdes 

11 12 5 9 

 

 

Apoio Social: 
O Apoio Social foi uma das áreas que requereu maior atenção e preocupação desta Freguesia, 

criando mecanismos para se aproximar da população mais vulnerável, com o objetivo de 

suprimir necessidades essenciais da vida humana. 

 
Natal Solidário: 
Foram entregues 95 Cabazes de Natal no âmbito do Projeto Natal Solidário 2021. 

Entidade parceira: Intermarché Alvor. 
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O “Projeto Praia Acessível” funcionou de junho a setembro de 2021. 

Local: Praia de Alvor 
Participantes/Utilizadores: 77 utentes 
 

 
 

Gráfico 1: Nº de Utentes por Mês 
 
 

 

Gráfico 2: Tipo de utilização 
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Serviços Diversos: 

 
Cidadãos 

Limpeza e 
manutenções 

Canalização, pintura e 
eletricidade 

Transportes de 
materiais 

15 3 9 
 

Alvor, Vila Amiga dos Animais: 

Através de uma iniciativa conjunta entre Alvor, Vila Amiga dos Animais, O Rescue SOS Alvor, 

Grupo de Voluntários e o Pingo Doce de Alvor, procedeu-se a recolha de alimentos. 

Foram abrangidos 8 cães que se encontram em FAT e Famílias carenciadas e 

mais de 50 gatos de colónias. 

Apoio na aquisição de calendários para o ano de 2022. 

      

  

Gabinete de Inserção Profissional: 

O GIP de Alvor surgiu de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Alvor e o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

Este Gabinete tem por missão promover o acesso ao emprego e qualificação profissional numa 

lógica de proximidade aos territórios e à população da Freguesia. 

 

Utentes Sessões 
coletivas 

Encaminhamentos 
para Cursos de 

Formação 

Encaminhament
o Estágios 

Profissionais 

Encaminhamento 
Ofertas Emprego 

Articulação 
com 

Entidades 

625 0 90 40 59 38 
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Covid-19: 
 

 

No âmbito da pandemia Covid-19 foram efetuados os seguintes apoios aos utentes: 
 

Apoio nas 
Compras 

Cestas 
Básicas 

Encaminhamento de 
Pedidos 

13 10 11 
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Desporto, Juventude e Cultura 
 

Apoio à Comissão Administrativa e atual Direção da Associação dos Pescadores 

Amadores de Alvor – Bairro SAAL na reorganização e recuperação da Associação. 

 

Apoio incondicional ao desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao Complexo 

Desportivo de Alvor. 

Nas atividades regulares do Complexo Desportivo de Alvor (Hidroginástica, Hidroterapia, 

Natação para crianças, jovens e adultos, Ténis, Pais e Filhos) houve a participação regular de 

cerca de 532 utentes/mês. 

Foram efetuadas várias intervenções no decorrer da época: 

- Apoio em todas as conservações e manutenções; 

- Substituições de vidros. 

 

Apoio financeiro às seguintes Associações Criativas e Desportivas e de Acção Social através 

de celebração dos Protocolos: 

- Caritas de Portimão; 

- Centro Karaté do Shotokan da Pedra Mourinha; 

- Clube Futebol Montes Alvorense; 

- Unbreakable Force Associação Desportiva e Cultural. 

As Associações em falta não finalizaram o processo para serem apoiadas ou entregam recibo 

apenas no ano seguinte. 

 
 

Serviços Diversos: 
 

 
Movimento 
Associativo e 
IPSS`s 
 

Limpeza, manutenção e 
reparações diversas 

Canalização, pintura e 
eletricidade 

Transporte de 
material 

7 1 33 
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Gestão do Espaço Público, Ambiente e Património 

Serviços Operacionais: 
 

Manutenção de espaços verdes, conservações e reparações diversas: 

Fotos mais relevantes dos trabalhos efetuados: 

     
Reparação de bancos nos Jardins das Semarias. 

 
Reparação do caminho do acesso ao Restaurante A Nora. 

      
Corte de arbustro no triângulo da Vila Marachique. 

  

Limpeza do Caminho das Biscainhas – Montes de Alvor. 

  

Limpeza junto ao Pavilhão Polidesportivo dos Montes de Alvor. 
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Limpeza no Jardim Mar e Serra. 

   

Limpeza no Porto de Pescas – Zona Ribeirinha de Alvor com a colaboração da EMARP. 

    

Inicio da construção do Parque Infantil das Sesmarias. 

   

Requalificação das papeleiras na Freguesia de Alvor pela EMARP. Foram colocadas até ao momento um total de 77. 

  
Pavimento e Arranjo de canteiro na Urbanização Mar e Serra. 



Relatório de Atividades da Junta de Freguesia de Alvor 

Página 14 de 18 

 

  

  
Susbstituição de placas no tecto da ACRA1ºDez. 

  
Limpeza da estrada do Galo Loiro efetuada pelos serviços da Câmara Municipal de Portimão.  

 
Limpeza de ruas. 

  
Recolha de lixo no Porto de Pescas – Zona Ribeirinha de Alvor pela EMARP, uma vez por semana. 
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Inicio das obras de construção do Parque Infantil dos Montes de Alvor. 

  
Limpeza Bermas na Central dos Montes de Alvor – Serviço efetuado pelos serviços da Emarp. 

  
Construção de um Jardim na Avenida Europa – Villas da Bemposta. 

 
Substituição dos painéis informativos na Zona Ribeirinha de Alvor. 

 
 
 

Mercadinho da Ria: 
 

Número de Presenças 

802 
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Comunicação, Economia Local, Atividades Desportivas e 

Culturais 

A Junta de Freguesia de Alvor tem um website institucional que é gerido por uma funcionária 

da Junta. Pretende-se, dentro do possível, atualizar regularmente com informação da 

Freguesia. 
 

Outro meio de comunicação e informação é a página oficial do Facebook. Face à dinâmica 

desta rede social é o meio privilegiado de divulgação e promoção dos eventos/atividades e 

comunicados aos cidadãos. 
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trabalhar motivados em prol do desenvolvimento da Freguesia de Alvor. 

 
 

Siglas: 
 

JFA – Junta de Freguesia de Alvor 

CMP – Camara Municipal de Portimão 

CDA – Complexo Desportivo de Alvor 


