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Relatório Trimestral de Atividades 
Janeira, Fevereiro e Março 2020 

  

Dando cumprimento ao estipulado na alínea v), do nº 1, do Artº 18º, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, vimos prestar informação da situação financeira e das atividades/eventos, levadas a 

efeito por esta Junta de Freguesia, referente ao 1º Trimestre de 2020. 
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Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

Exs. Srs. Deputados da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

 

Esta pequena nota introdutória tem como objetivo dar-lhes a conhecer o que foram as múltiplas 

atividades da Junta de Campanhã durante o período de janeiro a meio de março  já que  a partir 

daí em virtude da pandemia “COVID-19” que assolou o nosso País, nos obrigou a suspender 

todas as atividades culturais, de lazer e desportivas e parte dos nossos serviços de 16 até 31 de 

Março. Assim, passaremos a descrever as medidas tomadas, como precaução para a não 

propagação do (VIRUS COVID-19). 

Reunião com todos os funcionários para que todos tivessem noção das medidas por nós 

tomadas e que por os mesmos tivessem de ser acatadas e assumidas.  

Assim, foi-lhes dado conhecimento das várias medidas adotadas tais como:  

Encerramento dos gabinetes de Ação Social e GIP(Gabinete de Inserção Profissional)  que devido 

á grande aglomeração de utentes seria um risco acrescido de propagação que quisemos evitar 

criando condições de a partir de suas casas, fazerem teletrabalho, sendo que algum caso urgente 

que fosse necessário uma consulta presencial, o respetivo Técnico marcava a mesma com data 

e horário e vinha atender na Junta;   

Encerramento dos serviços a partir das 13h00, exceto o cemitério que continuaria a manter o 

mesmo horário apenas e só para funerais e com todas as normas definidas pela Direção Geral 

de Saúde, ou seja, a não permissão de entrada a mais de 10 familiares e guardando entre si as 

de vidas distâncias; 

Enceramento de todas as atividades, do auditório até data a definir logo que a DGS, dê 

permissão para a sua reabertura; 

A necessidade de manter todas as instalações devidamente desinfetadas sendo fornecido para 

tal todos os materiais necessário; 

A criação de uma sala de isolamento, para o caso de nos aparecer entre os utentes ou 

funcionários algum caso que nos suscitasse alguma dúvida e fosse necessário chamar os 

respetivos serviços de saúde pública; 

 

INTRODUÇÃO 

 

 



 

 
  4 
      1º Relatório Trimestral 2020  
 

 

 

 

 

A colocação de separadores em acrílico entre os funcionários e o publico, assim como a 

distribuição de máscaras e luvas, para que os mesmos estivessem mais protegidos. 

 

CULTURA:  

Tivemos de suspender já com duas exibições o Festival de Teatro que uma vez mais tem a 

participação dos nossos 5 Grupos e mais três Grupos convidados, que levará a Cena outras 

tantas peças em outros tantos fins de semana. 

Com a colaboração das Escolas da Freguesia e do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, 

realizamos mais um concurso de máscaras destinado a crianças com idades compreendidas 

entre os 3 e 12 anos, este certame foi uma vez mais bastante participativo, com a presença de 

algumas dezenas de crianças e por inerência muitos adultos a acompanhar. 

 

DESPORTO:  

Estivemos presentes e apoiamos na organização pelo Clube de Karaté de Campanhã do 

Campeonato Nacional de Karaté que trouxe até nós largas centenas de Pessoas entre Atletas, 

Árbitros e Familiares em colaboração com a Federação Portuguesa de Karaté, ainda com as 

mesmas Entidades foi feito um curso de Treinadores de Karaté para a Terceira Idade, que trouxe 

até nós mais de 100 Treinadores de todo o País, sendo que as aulas teóricas foram ministradas 

no nosso auditório e a componente prática no Pavilhão do Agrupamento de Escolas do Cerco do 

Porto.  

Iniciamos o VI Campeonato de bilhar interassociativo com a participação de 20 equipas, o qual 

devido às circunstâncias tivemos de adiar para data oportuna. 

Apoiamos a ida do Clube de Veteranos de Campanhã à Madeira, a fim de participarem no 

Torneio Internacional de Veteranos organizado pela Associação Desportiva de S. Paulo de 

Machico e patrocinado pela Câmara Municipal do Machico, de onde trouxeram o 1º lugar. 

Assinamos protocolos de cooperação, com várias Associações Desportivas, sediadas ou a fazer 

Desporto/Formação para Jovens da nossa Freguesia, tendo como principal objetivo o apoio aos 

escalões etários de formação. 
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TERCEIRA IDADE:  

Assinamos vários protocolos com IPSS’s, que tratam esta Temática, para que desta forma todos 

em conjunto possamos amenizar os problemas inerentes a este escalão etário. 

Continuamos a manter os protocolos com as várias Instituições de Saúde, no sentido de que 

sejam reforçadas as condições de saúde a todos que não têm e precisam destes cuidados. 

Continuamos a apoiar os idosos que se encontram em situação financeira bastante débil, com 

algum apoio monetário, com medicação e com ajudas técnicas, muito particularmente aqueles 

que estão fora da rede das IPSS’s.  

 

AÇÃO SOCIAL:  

Nesta área, melhor que aquilo que eu possa dizer sobre a forma exemplar e profissional com 

que o Gabinete exerce o seu trabalho e Competências que lhe são aferidas pelo Executivo, é ler 

atentamente o relatório técnico onde estão plasmadas e quantificadas todas as ações. 

Em virtude de vivermos numa zona de grandes debilidades com a Juventude e Menores 

continuamos a manter junto da CPCJ, uma técnica a tempo inteiro.  

   

EDUCAÇÃO:  

Nesta área e durante os meses de janeiro e fevereiro, assistimos a todas as reuniões de 

Conselhos Gerais dos três Agrupamentos de escolas; colaboramos e apoiamos as Associações 

de Pais nas suas múltiplas atividades, nomeadamente nas suas festinhas de carnaval; 

posteriormente, acompanhamos os Agrupamentos de Escolas na sua adaptação às aulas a partir 

de casa e pusemos os nossos serviços ao serviço dos alunos com dificuldade em imprimir e 

fotocopiar as suas fichas de estudo, recebendo as mesmas e entregando-as no dia a seguir já 

prontas. 

 

SAÚDE:  

Infelizmente gostaria de nesta área não ter grandes coisas a dizer, mas como todos sabemos o 

nosso País e o Mundo foram assolados com a maior crise que já mais passamos e que para a 

qual tivemos de tomar várias medidas, tais como: 

Plano de contingência de acordo com as diretrizes emanadas pela DGS e ratificado pela 

Delegação de Saúde Pública do Porto: 
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Gabinete de crise formado pelo Presidente, Vogal Sr. Paulo Ribeiro, pelo Jurista Dr. Maurício 

Pinto, pelo Gabinete Administrativo Dª Manuela Barros, por uma funcionária Dª Fátima Tomé e 

pelo Gabinete de Ação Social Dr.ª Carla Carvalho e Dr. António Pinto, a trabalharem a partir de 

casa, recebendo e dando seguimento a todos os pedidos de ajuda, através de um canal que para 

o efeito foi criado.  

Este Gabinete de crise teve como principal missão, procurar parcerias com Entidades Públicas 

ou Privadas, estudar e analisar as notícias que nos iam chegando para as poder atualizar e pô-

las em prática no mais curto espaço de tempo. 

Neste contexto gostaria de salientar o apoio que desde a primeira hora nos foi manifestado pela 

Câmara Municipal do Porto, de todas as Freguesias, da Benéfica Previdente e outras IPSS’s, 

assim como do taxista Sr. Fernando Loureiro aos quais devemos prestar a nossa homenagem e 

reconhecimento pela Atitude de enorme Solidariedade que todos tiveram.  

 

OBRAS:  

Informar que devido pandemia as obras de Azevedo (GABINETE), têm decorrido num ritmo mais 

lento devido à falta de pessoal. Mas ainda assim não pararam. 

Quanto ao programa “Casa Reparada, Vida Melhorada” as obras suspenderam-se devido ao 

contacto dos nossos funcionários com situações e pessoas eventualmente de algum risco.  
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▪ Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, QPI, Benéfica, 

CerPorto, AMI e reuniões com o Núcleo Local de Inserção; (30) 

▪ Articulação com a rede local de intervenção social; (10) 

▪  Gestão de processos de Promoção e Proteção de Crianças em Perigo no âmbito da 

parceria com a CPCJ - Porto Oriental: Processos (34); Atendimentos (12); Vistas 

domiciliárias (9); Protocolo de RSI Qualificar para Incluir (1); Protocolo RSI Benéfica (3); 

Escola do Cerco Equipa TEIP (3); Escola Ramalho Ortigão GAM (2); Escola Primária da 

Corujeira (1); Colégio do Barão Nova Sintra (1); Centro Juvenil de Campanhã (1); Cercar-

Te ( 1) 

▪ Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de 

institucionalização em Lar (RLIS); (3) 

▪ Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal – Domus; (6) 

▪ Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares, vestuário e mobiliário; (160) 

▪ Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades 

identificadas pela Domus Social, Saúde Pública e Centro de Saúde; (4) 

▪ Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos; (6) 

▪ Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (200) 

▪ Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da 

APECDA; (7) 

▪ Encaminhamento de utentes para a Benéfica e Previdente COVID-19; (15) 

▪ Articulação institucional com a DGRS- Direção Geral de Reinserção Social para a 

integração de utentes para cumprirem trabalho a favor da comunidade; (7) 

▪ Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos 

de RSI; (10) 

▪ Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (230) 

▪ Sinalização e intervenção do Projeto “Barrela Social”; (3) 

 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/rede-local-de-intervencao-social-rlis
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/rede-local-de-intervencao-social-rlis
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✓ Reuniões técnicas com: 

 

▪ RLIS (2) 

▪ CLASP (1) 

▪ Aitor Varea - Habitar (2) 

▪ Espaço PELE (2) 

▪ CRI – Oriental (2) 

▪ Casa Reparada Vida Melhorada (3) 

▪ Casa Partilhada 

▪ Urbinat (1) 

▪ Obra Diocesana do Cerco (Dr. Rosa) e enfermeira Vitória do Centro de Saúde (1) 

▪ Barrela Social (4) 

▪ Escola do Cerco (3) 

▪ Dra Joana Trigó – Departamento de Desenvolvimento Social Câmara Municipal do 

Porto (1) 

▪ Hospital S. João (1)  

▪ Dra Joana Monteiro DomusSocial Projeto “Barrela Social” (6) 

▪ Rede de Emergência Banco Alimentar (2) 
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Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de 

sessões de informação coletiva, nomeadamente: 

Serviços ao utente 

• Entrevistas individuais (271 utentes); 

• Inscrição para emprego / formação; 

• Elaboração de currículos, respostas a anúncios, candidaturas espontâneas; 

• Apoio na preparação para entrevistas de emprego; 

• Informação e encaminhamento sobre as medidas ativas de emprego; 

• Informações e encaminhamento sobre apoios para trabalhar no estrangeiro; 

• Apoio à utilização dos serviços de emprego on-line; 

• Acompanhamento personalizado na fase de inserção ou reinserção profissional; 

• Apresentação a ofertas de emprego em atendimento individual/sessões coletivas (78 utentes); 

• Realização de sessões individuais/coletivas de apoio à procura ativa de emprego e 

desenvolvimento da atitude empreendedora (31 utentes); 

• Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (57 utentes); 

• Orientação profissional (22 utentes); 

• Encaminhamento e atividades de colocação para diversas modalidades formação: EFA 

(Educação e Formação de Adultos); Vida Ativa; Aprendizagem; Formação Modular; Processo 

de RVCC e Alfabetização referente ao plano formativo do IEFP (Instituto de Emprego e 

Formação Profissional) e de entidades de formação externas (124 utentes); 

 

Serviços a Entidades Empregadoras 

• Recolha/captação de ofertas de emprego; 

• Apoio na seleção/recrutamento de funcionários; 

•  Divulgação e informação sobre medidas ativas de emprego; 

•  Apoio nas candidaturas a medidas ativas de emprego; 

 

 

GIP – GABINETE DE INSERÇÃO 

PROFISSIONAL 
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Realização de sessões de informação coletiva no âmbito do MAPE (Modelo de Acompanhamento 

Personalizado para o Emprego) e respetiva atribuição de resultados e intervenção realizada em SIGAE 

(761 utentes), sobre: 

• Direitos e deveres; 

• IEFP - serviços à distância; 

• Medidas de emprego; 

• Mercado de Trabalho e Oferta Formativa. 

 

Reuniões com técnicos de: 

• Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo divulgando 

os serviços do GIP; 

• Entidades de Formação e IEFP para seleção e recrutamento de utentes para integração 

em cursos de Formação;  

• Entidades de Formação e Entidades Empregadoras para a captação de ofertas de 

qualificação e de ofertas de emprego e seleção e recrutamento de utentes para 

integração nas mesmas; 

• Serviço de Emprego do Porto-IEFP e GIP`s para a elaboração de estratégias de 

intervenção com a população desempregada; 

• Esclarecimento de dúvidas quer a utentes, quer a entidades por mail ou por telefone 

sobre a nova situação face a novos procedimentos e obrigações perante o IEFP, 

• Reuniões com colegas dos GIP`s e técnicos de formação do IEFP através de vídeo 

conferência utilizando a aplicação zoom no sentido de delinear estratégias de 

intervenção a nível de organização de grupos de formação on-line, 

• Contactos com utentes no sentido de avaliar as ferramentas digitais que possuem para 

a concretização da modalidade referida. 
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▪ Atendimento à população e encaminhamento das situações às entidades competentes; 

▪ Elaboração de relatórios sociais para o pelouro da Habitação e Ação Social da Câmara 

Municipal do Porto e para o IHRU; 

▪ Apoio na elaboração e encaminhamento de requerimentos de transferências, 

coabitação e outras informações;  

▪ Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário da Câmara Municipal do 

Porto, no sentido de regularizar as rendas em débito, evitando assim, as ordens de 

despejo; 

Movimentos Habitacionais da Freguesia no 1º Trimestre: 

▪ Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnico: 

✓ 06 Pedido de habitação à Domus Social; 

✓ 06 Pedido de habitação ao IHRU; 

✓ 02 Pedido de autorização de ocupação na habitação; 

✓ 03 Pedido de inversão da intenção de despejo; 

✓ 04 Pedido de arrendamento apoiado – Porta 65; 

 

▪ Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de 

Campanhã durante o 1º Trimestre: 

Alojamentos 
agregados 

provenientes da 
Freguesia de 
Campanhã 

Alojamentos agregados 
provenientes da 

Freguesia de Campanhã 
para outras Freguesias 

Transferências 
agregados 

provenientes da 
Freguesia de 
Campanhã 

Transferências 
agregados 

provenientes da 
Freguesia de Campanhã 
para outras Freguesias 

Total 

6 5 5 1 16 

 

Refira-se que 11 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 1 foi 

concretizado para a freguesia de Paranhos, 2 para a freguesia do Lordelo do Ouro, 1 para a freguesia 

de Ramalde, 1 para a freguesia de Nevogilde. 

Das 5 transferências concretizadas aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 4 

mantiveram-se na freguesia de Campanhã e 1 foi concretizado para Lordelo do Ouro. 

 

HABITAÇÃO 
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▪ Atendimento à população encaminhando todas as informações necessárias que 

permitam identificar os problemas apresentados pelos munícipes para a Divisão 

Municipal do Ambiente, sugerindo possíveis soluções para a resolução dos mesmos 

destacando: 

 

✓ Departamento Espaços Verdes e Higiene Pública 

✓ Divisão Segurança e Salubridade 

 

▪ Continuamos o contacto permanente com o Departamento Municipal de Jardins para a 

manutenção dos espaços verdes existentes nos bairros sociais e em todas as áreas 

ajardinadas da Freguesia; 

▪ Continuamos a solicitar a intervenção dos serviços para a destruição dos ninhos de 

vespas já sinalizados em várias zonas da freguesia; 

▪ A Empresa Recolte contratualizada Pela Empresa Municipal do Ambiente, começou a 

operar na varredura das Ruas/corte e vegetação, sendo notórias melhorias na limpeza 

das artérias na freguesia;     

▪ Solicitamos maior assiduidade na recolha dos resíduos depositados nos contentores; 

▪ Solicitamos a lavagem dos contentores após a recolha dos resíduos; 

▪ Continuamos a colaborar com as Associações Ambientalistas, O Campo Aberto – 

Associação de Defesa do Ambiente e todas as Entidades que têm a seu cargo a limpeza 

de todo o percurso do Rio Tinto; 

▪ Quanto ao assunto Covid-19, informamos que foram tomadas, e já realizadas, a 

desinfestação e a lavagem das seguintes artérias: Rua São Roque da Lameira; Rua do 

Falcão; Rua Chaves de Oliveira; Praça da Corujeira; Estação de Campanhã; Rua Nau 

Vitória; Rua Manuel Baganha e Rua Sociedade Protetora dos Animais;  

 

 

 

 

AMBIENTE 
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Continuamos a manter contactos com o Departamento Municipal de Mobilidade e Gestão de Via Pública, 

insistindo na Requalificação dos Pavimentos das seguintes artérias:  

▪ Rua e Travessa da Levada 

▪ Rua e Travessa de Furamontes 

▪ Rua da Granja 

▪ Rua e Travessa da Corujeira de Baixo 

▪ Rua de Azevedo 

▪ Rua das Areias 

▪ Rua de Bonjóia 

▪ Rua Pinheiro de Campanhã (o campo de jogos e a Rua do Freixo) 

▪ Rua Nau Vitória 

▪ Ruas de Contumil, Souto de Contumil e Fonte de Contumil e Travesse Fonte de Contumil 

▪ As ruas no Interior do Bairro de Salazar 

▪ Travessa Nova da Estação/Rua Monte da Estação 

▪ Construção de passeios e bermas no acesso ao Horto das Areias 

Continuamos a insistir no melhoramento e reforço da rede de iluminação pública: 

▪ Rotunda do Mercado Abastecedor e acessos ao Bairro S. Roque da Lameira 

▪ Avenida Francisco Lopes Xavier (Bairro do Lagarteiro) 

▪ Acesso ao Horto das Areias 

▪ Rua Lameira de Baixo 

▪ Rua Pinheiro de Campanhã 

▪ Rua da Presa Velha 

▪ Rua e Travessa da Formiga 

▪ Rua da Agra 

▪ Rua e Largo de Noeda 

▪ Rua 5 do Extinto Bairro S. Vicente Paulo, especialmente junto da sede do Rancho Danças e 

Cantares de Campanhã, o que permitirá com segurança, continuarem a desenvolver a sua 

atividade cultural e Recreativa.  

▪ Para segurança dos utilizadores, solicitamos uma análise técnica às condições de segurança na 

travessia no passadiço, junto à Rua de Azevedo, onde centenas de pessoas que percorrem o 

Passadiço a pé ou de bicicleta e ao atravessarem a artéria e convencidas que ainda estão dentro 

do parque, não se apercebem da aproximação da circulação de veículos ligeiros e de transportes 

públicos que descem a Rua de Azevedo. Assim solicitamos e agradecemos à C.M.P, 

Departamento Municipal da Mobilidade e Transportes a visita dos técnicos que permita 

avaliarem a Segurança do local                 

TRANSPORTE E 
MOBILIDADE  
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▪ Estivemos presentes e apoiamos o cantar das Janeiras na Igreja da Nª. Srª. de Campanhã, 

com a presença dos Ranchos Folclóricos: Típico do Ilhéu e Danças e Cantares de 

Campanhã; o Grupo Infantil da Paróquia de São Pedro; o Agrupamento 300 CNE 

(Escuteiros), em representação da Paróquia da Nossa Senhora do Calvário e o Coro da 

Paróquia da Santa Maria de Campanhã; 

▪ Promovemos e realizamos o desfile Infantil de Carnaval, que se realizou no Auditório da 

Escola Secundária do Cerco, tendo participado várias dezenas de crianças que 

frequentam as Escolas e Infantários da Freguesia; 

▪ Demos início ao Festival de Teatro Amador de Campanhã, tendo sido já realizados 2 

espetáculos, estando suspenso devido a situação da pandemia e logo que possível, 

seguindo-se até final do ano 1 por mês, com exceção dos meses de Julho e Agosto.  

▪ Demos início a captação e a formação dos jovens da freguesia para a área do Teatro, 

com o objetivo da criação do Grupo de Teatro Infantil de Campanhã e a formação de 

adultos para a integração de adultos no Grupo de Teatro Amador de Campanhã. Estando 

de momento também suspenso. Arrancando logo que possível; 

▪ Temos apoiado diversos Grupos Musicais que em digressão pela nossa Cidade se 

dispõem a fazer uma atuação na nossa Freguesia, o que tem acontecido mensalmente. 

Estando também suspenso; 

▪ Temos estado presentes e apoiado as atividades culturais organizadas pelas 

coletividades da freguesia; 

▪ Colaboramos e estivemos presentes em várias exposições no Espaço Mira-Fórum e no 

Porto d’Artes. 

▪ Colaboramos com Câmara Municipal do Porto, na “Cultura em Expansão”, com a 

cedência do Auditório. Estando também suspenso; 

 

 

 

 

 

CULTURA 



 

 
  15 
      1º Relatório Trimestral 2020  
 

 

 

 

 

 

▪ Assinamos o contrato programa com algumas associações ao abrigo de um plano desportivo: 

✓ Bushido Dojo Clube de Karaté Campanhã – Modalidade Karaté; 

✓ GD Monte Aventino –Ténis de Mesa; 

✓ Desportivo Portugal - Modalidade Futebol; 

✓ ID S.Roque - Modalidade Futsal; 

✓ Malmequeres Noeda - Modalidade Dança; 

▪ Estivemos presentes no Aniversário das diversas coletividades que o festejaram durante este 

trimestre; 

▪ Apoiamos o 6º Grande Estágio Bushido Dojo e Exames de Graduação até 5º Kyu com o 8º Dan  

Mestre José Ramos, realizado em Campanhã pelo Bushido Dojo Clube de Karaté de Campanhã. 

▪ Temos apoiado as coletividades que trabalham com escalões de formação nas diversas 

modalidades; 

▪  Lançamos o 6º Campeonato de Bilhar Interassociações de Campanhã com 10 equipas: 

✓ Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão 

✓ Bushido Dojo Clube de Karaté de Campanhã/Iniciadores 

✓ Associação Recreativa e Cultural "Os Fluminenses" 

✓ Grupo Dramático do Monte Aventino 

✓ Columbófilos de Campanhã 

✓ Iniciação Desportiva Bairro São Roque 

✓ Clube Bilhar de Campanhã 

✓ Associação Recreativa “Os Malmequeres de Noêda” 

✓ Clube Desportivo e Cultural das Antas 

✓ Associação Atletas Veteranos do Norte 

• Continuamos a apoiar as coletividades de Campanhã no pagamento à Porto Lazer pela utilização 

do Complexo Desportivo do Cerco e do Pavilhão do Lagarteiro; 

• Apoiamos as outras Associações que trabalham a Formação Desportiva e que utilizam outros 

Espaços para os seus treinos e jogos; 

• Apoiamos as aulas gratuitas de pilates, ioga e tai chi, promovidas no âmbito do programa 

municipal Dias com Energia, a realizar-se no Espaço TODOS e no ginásio do Pavilhão do 

Lagarteiro, um programa em parceria com empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto. 

 

 

DESPORTO 
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▪ Assinamos o contrato programa com a Associação Juvenil “OUPA” Estudo Comunitário 

Oupa Cerco. Temos reunido com os OUPA para avaliar novas formas de colaboração. 

▪ Continuamos a apoiar o Teatro Infantil de Campanhã, mantendo sempre abertas as 

audições, captações e formação para jovens (com idades entre os 9 e os 15) que 

queiram tentar a integrar grupos de teatro amador da Freguesia de Campanhã.  

▪ Temos acompanhado e apoiado os grupos de dança da Freguesia, sobretudo hip-hop e 

outros géneros de street dance continuam a ser apoiados pela Junta de Freguesia; 

▪ Continuamos a desenvolver ações de apoio à formação e emprego jovem, aliás uma 

preocupação da Junta de Freguesia em cooperação com outas entidades, 

nomeadamente o I.E.F.P.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUVENTUDE 
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INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:  

▪ Limpeza, pintura e transporte de mobiliário da sala 3; 

▪ Arranjo tecto; 

▪ Substituição da canalização do esgoto do wc do r/chão Junta; 

▪ Colocação dos separadores de proteção de acrílico na secretaria e ctt’s da Corujeira e 

Azevedo; 

▪ Reparação da parede exterior da sala de formação do auditório e fechadura da porta; 

▪ Reparação infiltração água da chuva em Azevedo (Gabinete); 

▪ Limpeza do espaço na Mitra e transporte dos materiais que estavam na Mitra para o 

armazém; 

 

Outras intervenções, nomeadamente transporte de bens, apoio a Instituições e Particulares da 

Freguesia: 

▪ Arranjo da instalação da lavandaria e autoclismos na Casa do Vale; 

▪ Apoio ao Desfile/Concurso de Máscara de Carnaval;  

▪ Transporte de Materiais: 

✓ Mudanças (transporte de mobiliário); (2) 

✓ Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens: 

Entregas; (8) 

Levantamentos; (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIÇOS OBRAS 
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                  Ocupação da sala do Auditório 

 

 

                 

 

 

 

 

Atividade Nº de Horas 

Aulas de Preparação de Parto 54 

Xadrez 9 

TAC - Teatro Amador 15 

Gip – Sessões coletivas 51 

APPC – teatro 24 

DomusSocial 6 

P.S.P 6 

Novo Acto – ensaios teatro 10 

Espetáculo de dança da Associação Malmequeres de Noeda 10 

Escola Corujeira (carnaval) 3 

Assembleia Extraordinária de Freguesia 2 

Cultura em Expansão 14 

Karaté de Campanhã 5 

Banco Alimentar 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total de horas 219 

 

AUDITÓRIO 
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Secretaria 

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 873 

Requerimentos ou petição de interesse particular 10 

Atestados/Confirmações (pagos) 422 

Atestados emitidos 580 

Pedidos de Atestados e Confirmações 734 

Autenticação de Documentos 7 

 

Novos Registos 0 

Licenciamento Categoria A 0 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 0 

Licenciamento Categoria G 0 

Licenciamento Categoria H 0 

Licenciamento Categoria I (Gato) 0 

Licenças pagas fora de prazo 0 

 

 

Recenseamento Eleitoral  

 

Eleitores inscritos até 31 de Março de 2020 

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 27972 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 21 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 3 

Eleitores Provisórios (17 anos) 217 

 

 

 

 

SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS 
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▪ Exumações: 

 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

Janeiro 12 01 11 

Fevereiro 20 02 18 

Março 14 03 11 

Total 46 06 40 

 

▪ Inumações: 

 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

Janeiro 06 12 

Fevereiro 07 11 

Março 11 05 

Total 24 28 

 

▪ Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora: 

 

Meses Ossadas Cinzas 

Janeiro -- 8 

Fevereiro -- 9 

Março -- 6 

Total -- 23 

 
  
NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 14 vagos. 

 

 

 

 

 

 

CEMITÉRIO 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 1.109 

Encomendas Nacionais/Internacionais 35 

CTT Expresso 30 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 210 

Vales Postais – Emissão 12 

Vales Postais – Pagamento 1.607 

Payshop – Telemóveis e Diversos  57 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  612 

Correio Registado – Receção 903 

Correio Registado – Entregue ao balcão 408 

Encomendas – Receção 4 

Encomendas – Entregue ao balcão 4 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 495 

 

Serviços da Junta de Freguesia: 

 

▪ Apoio na elaboração de cartas sobre reclamações de consumo e o seu devido 

encaminhamento; 

▪ Elaboração e entrega de atestados; 

▪ Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada; 

▪ Informação sobre documentação da Cruzada; 

▪ Apoio no preenchimento de documentos diversos; 

▪ Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul, 

verde, post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros; 

▪ Gestão do stock dos artigos selados;  

▪ Serviço de Corfax; 

▪ Serviço de fotocópias e Faxes ao público. 

 

 

POSTO ATENDIMENTO 
CTT/AZEVEDO 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 5.393 

Encomendas Nacionais/Internacionais 216 

CTT Expresso (Aceite e receção) 6.980 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 46 

Vales Postais – Emissão 97 

Vales Postais – Pagamento 10.015 

Payshop – Telemóveis, Scuts e Diversos  97 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  13.201 

Correio Registado – Receção 6.231 

Correio Registado – Entregue ao balcão 5.109 

Encomendas – Receção 197 

Encomendas – Entregue ao balcão 71 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 1.122 

Bilhética Eventos 0 

 

 

Serviços da Junta de Freguesia: 

 

▪ Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada; 

▪ Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul, 

verde, post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros; 

▪ Gestão do stock dos artigos selados;  

▪ Serviço de Corfax; 

▪ Serviço de fotocópias e Faxes ao público. 

 

 

 

 

POSTO ATENDIMENTO 
CTT/CORUJEIRA 
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