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Relatório Trimestral de Atividades 
Janeiro, fevereiro e março de 2022 

  

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 2022. 
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Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

Exs. Srs. Deputados da Assembleia de Freguesia de Campanhã 
 

Serve a presente introdução para expor a V. Exas. o que de maior relevância ocorreu em 

Campanhã neste primeiro trimestre do ano de 2022. 

Dizer-vos que lamentavelmente continuamos a viver sob os efeitos do surto pandémico que 

assolou todo o mundo e que tem causado fortes constrangimentos na realização de algumas 

atividades que usualmente promovemos.  

No âmbito da ação social permaneceu a execução do Programa de Emergência Social através do 

nosso Gabinete de Ação Social e sempre que possível apoiamos várias entidades de cariz social 

a operar na Freguesia. Apoiamos os fregueses de Campanhã nas candidaturas a mais uma edição 

do Porto Solidário, bem como colaboramos com a Câmara Municipal do Porto na campanha 

Somos Todos Ucrânia, através da disponibilização do nosso auditório para a recolha de bens e 

respetiva divulgação nas redes sociais da autarquia. 

No desporto mantivemos o apoio a várias associações e coletividades que atuam neste domínio, 

nomeadamente nos escalões de formação. 

No ensino, continuamos a manter a estreita colaboração com os três agrupamentos de escolas 

a operar em Campanhã, bem como com as associações de pais.  

Na habitação, acompanhamos de perto e reportamos ao Exmo. Sr. Vereador da Habitação a 

informação sobre a problemática do edificado do Património dos Pobres. 

Na terceira idade, iniciamos a divulgação e respetiva sinalização de idosos e pessoas com 

mobilidade reduzida para iniciarem os passeios em bicicleta elétrica através do projeto Pedalar 

Sem Idade.  

No cemitério, conforme nos comprometemos, iniciamos a construção dos ossários.  

Todas estas e outras atividades constarão dos relatórios setoriais, nos quais V. Exªs, poderão 

analisar mais detalhadamente o que se fez neste trimestre. 

  

  

 

INTRODUÇÃO 
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 Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, Qualificar para Incluir, 

Benéfica e Previdente, CerPorto; (42) 

 Articulação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Fios e Desafios;  (29) 

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

RSI; (11) 

 Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de 

institucionalização em Lar com a articulação da Fios e Desafios; (3) 

 Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal Domus Social; 

(4) 

 Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares para a Fios e Desafios e para a 

AMI; (21) 

 Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades 

identificadas pela Domus Social, Saúde Pública e Centro de Saúde, agilizados através do 

projeto “Barrela Social”; (3) 

 Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da 

APECDA; (16) 

 Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (203)  

 Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (94) 

 Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico; (3) 

 Atribuição de alimentos doados pela Rede de Emergência do Banco Alimentar; (10) 

 Acompanhamento de utentes a consultas médicas; (6) 

 Acompanhamento de utentes a serviços públicos; (11) 

 Pedidos de Junta Médica de Incapacidade; (3) 

 Visitas domiciliárias; (17) 

 Acompanhamento, integração em respostas das instituições da freguesia e apoio de 

famílias com COVID-19 e/ou em isolamento profilático; (3) 

 Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças; (43) 

 

 

 

AÇÃO SOCIAL 
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 Envio de requerimentos para a segurança social através do email (informações 

complementares; RSI, pensão de invalidez, pensão de velhice, abono de família, 

complemento solidário para idoso, prestação social para a inclusão, cuidadores informais…); 

(41) 

 Encaminhamento de utentes para a Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da 

Universidade Fernando Pessoa; (33) 

 Candidaturas Porto Solidário 10ª Edição; (177) 

 Encaminhamento para o gabinete de Advogados Dr. Pedro Lima; (11 

 Articulação com as Águas do Porto para liquidação de dividas – (5)  

 

 

 Reuniões técnicas com: 

 

 Casa Partilhada; (3) 

 Benéfica e Previdente; (3) 

 Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos; (6) 

 Fios e Desafios; (9) 

 CRI – Oriental; (4) 

 ARRIMO; (3) 

 Gabinete de Inclusão Divisão Municipal de Desenvolvimento Social; (2) 

 Porto Solidário Engenheiro Lourenço; (1) 

 1º Direito Dra Elsa Marques; (1) 

  Reunião conjunta para resolução de insalubridade de habitação social: Domus Social, 

Junta de Freguesia de Campanhã, PSP, Delegação de Saúde; CAOS; ACAPO; (2) 

 Dulcinha -Associação para a Inclusão e cuidados e residentes excluídos; (2) 

 Polícia de Segurança Pública; (1) 

 Fundação AgaKhan; (1) 
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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: 

 10 Pedidos de habitação à Domus Social; 

 03 Pedidos de transferência de habitação 

 01 Pedido de integração de Alvará 

 01 Pedido de obras na habitação social 

 02 Pedidos de habitação ao IHRU 

 

 Quanto aos dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia 

de Campanhã durante o 1º Trimestre, informamos que não foram realizados transferências 

e realojamentos no período correspondente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

HABITAÇÃO 
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Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de 

sessões de informação coletiva até ao início do estado de emergência, nomeadamente: 

Serviços ao utente 

 Entrevistas individuais (294 utentes); 

 Inscrição para emprego / formação; 

 Elaboração de currículos, respostas a anúncios e 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, utilizando o 

email; videoconferência, telefone ou presencial (181 utentes); 

 Realização por videoconferência/presencial de sessões individuais para apoio à procura ativa 

de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora (34 utentes); 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (116 utentes); 

 Orientação profissional (28 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 (128 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 



 

 
  7 
      1º Relatório Trimestral 2022  
 

 

 

 
 

Realização de sessões de informação coletiva, por videoconferência, no âmbito do MAPE (Modelo 

de Acompanhamento Personalizado para o Emprego) e respetiva atribuição de resultados e 

intervenção realizada em SIGAE (392 utentes), sobre: 

 IEFP - serviços à distância; 

 Medidas de emprego; 

 Técnicas de Procura de emprego; 

 Mercado de Trabalho e Oferta Formativa. 

 

Reuniões presencias, videoconferência, por telefone 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 e de Formação do Porto-IEFP e GIP`s para a elaboração de 

estratégias de intervenção com a população desempregada. 
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INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:  

 Desmontagem da iluminação de Natal no Edifício Sede da Junta e no Auditório; 

 Limpeza dos telhados do Edifício sede e do Auditório; 

 Limpeza de saneamento do Edifício sede; 

 Substituição de autoclismos nos wc’s da Junta; 

 Substituição de tomadas da Junta; 

 Reparação das caleiras do Cemitério; 

 

 

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

Freguesia: 

 Retirar matérias da Quinta do Mitra; 

 Reparar e substituir autoclismos na Casa do vale; 

 Montagem de cilindros no Cerco do Porto e na Presa Velha; 

 Apoio às Eleições: montagem das secções de voto; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SERVIÇO DE OBRAS
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Secretaria 

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 972 

Requerimentos ou petição de interesse particular 12 

Atestados/Confirmações (pagos) 379 

Atestados emitidos 701 

Pedidos de Atestados e Confirmações 824 

Pedidos de Atestados para a DomusSpcial – Pedido de Habitação 102 

Autenticação de Documentos 4 

 

Novos Registos 23 

Licenciamento Categoria A 78 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 0 

Licenciamento Categoria G 3 

Licenciamento Categoria H 0 

Licenças pagas fora de prazo 0 
 

 

Recenseamento Eleitoral  

 

Eleitores inscritos até 31 de Março de 2022 

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 27633 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 20 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 5 

Eleitores Provisórios (17 anos) 286 
 

 

 

 

SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS 
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 Exumações: 

 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

Janeiro 14 05 09 

Fevereiro 19 03 16 

Março 28 10 18 

Total 61 18 43 
 

 Inumações: 

 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

Janeiro 04 07 

Fevereiro 07 09 

Março 07 05 

Total 18 21 

 

 Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora: 

 

Meses Ossadas Cinzas 

Janeiro -- 06 

Fevereiro -- 06 

Março -- 05 

Total -- 17 

 
  
NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 20 vagos. 

 

 

 

 

 

 

CEMITÉRIO 
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   Ocupação da sala do Auditório 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atividade Nº de Horas 

Reunião publica executivo 02 

Reunião com os partidos para composição das mesas voto 02 

Sessões coletivas GIP 32 

Clube de Cinema de Campanhã 04 

Eleições Legislativas 13 

Rastreios – Hepatite e sida 05 

Assembleia Extraordinária 02 

Festival Teatro 10 

APPC – Drª Marlene 07 

CDU 03 

Tomada de Posse nome Presidente 01 

  

  

  

  

Total de horas 81 

 

AUDITÓRIO 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 
Receção correspondências – Registos, encomendas, nacionais 
e Internacionais 

840 

Receção de EMS Nacionais e Internacionais 223 

Entregas Correspondências, Registos, Encomendas, Nacionais e 
Internacionais 

365 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais 
e Internacionais 

494 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 134 

Vales Postais - Emissão 32 

Vales Postais - Pagamentos  1.161 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de 
Telemóvel  

222 

Aceitação de Correspondências, Normal, Azul, Registos, 
Encomendas Nacionais e Internacionais 

3.580 

Aceitação de EMS Nacionais e Internacionais 84 

Bilhética Eventos  0 

 

Serviços da Junta de Freguesia: 

 

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

encaminhamento; 

 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  



 

 
  13 
      1º Relatório Trimestral 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 
Receção correspondências – Registos, encomendas, nacionais 
e Internacionais 

2.841 

Receção de EMS Nacionais e Internacionais 784 

Entregas Correspondências, Registos, Encomendas, Nacionais e 
Internacionais 

1.593 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais 
e Internacionais 

1.285 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 584 

Vales Postais - Emissão 139 

Vales Postais - Pagamentos  1.682 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de 
Telemóvel  

1.149 

Aceitação de Correspondências, Normal, Azul, Registos, 
Encomendas Nacionais e Internacionais 

6.123 

Aceitação de EMS Nacionais e Internacionais 133 

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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