
JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ d 
~ 

~. 

CONCELHO DO PORTO 

FUNDO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2022 

ATA DO JÚRI N.º 4 

Aos dezoito dias do mês de novembro 2022, pelas 16.30 horas, na sede da Freguesia de 

Campanhã, reuniu o júri ao concurso do Fundo de Apoio ao Associativismo, composto 

por: 

Presidente: Prof. Manuel António Sousa Oliveira (Diretor do Agrupamento de Escolas do 

Cerco do Porto, Porto); vogais: Enf.ª Carminda Paula Lima Quezada (EnfB. coordenadora 

do bloco operatório do C.M.I.N.} e Drª. Fátima C. Aleixo Vilela (Técnica Superior de Educ. 

Serviço Social e Diretora Técnica da A.P.I.}. 

A presente reunião do júri, tendo em consideração o volume de trabalho e a 

disponibilidade dos seus membros, iniciou-se com sessões nos dias 9 e 15 de novembro, 

tendo culminado na presente data. 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1- Proposta à Junta de Freguesia de Campanhã para afetação do remanescente 

dos eixos cultura e animação e desporto, para o eixo da coesão social. 

Ponto 2- Apreciação e classificação das candidaturas contempladas ao financiamento 

do Fundo de Apoio ao Associativismo e elaboração da respetiva lista. 

Deliberações 

Ponto 1- Tendo em consideração a avaliação de mérito dos projetos a concurso nos 

respetivos eixos, o júri propõe à Junta de Freguesia de Campanhã, de acordo com o nº 

2 do artigo 13º das Condições de Apoio Financeiro, a afetação ao eixo de coesão social, 

as verbas seguintes: 

► Vinte e cinco mil euros do eixo cultura e animação; 

► Cinco mil noventa e dois euros e quarenta cêntimos respeitante ao 

remanescente do eixo do desporto. 

Propomos que estas verbas, atendendo que os projetos apreciados não esgotaram o 

valor dos respetivos eixos, reforcem a dotação do eixo da coesão social. 

No eixo Juventude e Ambiente - infra estruturas -, como não houve candidaturas 

aprovadas a verba foi afetada ao mesmo eixo para projetos diversos. 
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Ponto 2- Elaboração da lista das candidaturas, por eixos, e por ordem decrescente da ~ cq,' 
respetiva avaliação e distribuição do financiamento, de acordo com o nº 1 do artigo 13º 

das Condições de Apoio Financeiro. 

As candidaturas com pontuação inferior ou igual a 49%, são consideradas excluídas. 

As candidaturas com pontuação igual ou superior a 50%, são consideradas aprovados, 

porém, tendo consideração a dotação financeira do Fundo de Apoio ao Associativismo 

e a distribuição da verba por cada eixo, o financiamento atribuído aos projetos foi feito 

por ordem decrescente até esgotar a respetiva dotação, não sendo possível contemplar 

todas as candidaturas aprovadas. 

Através da ficha individual da matriz de avaliação que consta do anexo I à presenta ata 

e que dela faz parte integrante, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos no 

artigo 12º da Condições de Apoio Financeiro. 

Definida a metodologia para apreciação de m érito e oportunidade de cada um dos 

projetos, o júri analisou e avaliou cuidadosamente cada candidatura apresentada e a 

relevância para a Freguesia e respetiva comunidade. 

Concluída a avaliação e classificação, o júri elaborou a lista abaixo identificada e 

organizada por eixos de intervenção. 

Lista de Financiamento das Candidaturas 

1-Eixo da Coesão Social 

lnfra-estruturas 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura Obs. 

Valor 

cação 

86% Fio & Desafios Aprovado 10.000,00€ 

82% Benéfica e Previdente li 5.365,26 € 

80% A.E.D.S. li 15.000,00€ 
66% CERPORTO li 10.000,00 € 
52% Associação de Surdos do Porto li 1.613,44 € 

48% A CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo Excluído ----------

Total: 41.978,70 € quarenta e um mil novecentos e setenta e oito euros e setenta 
cêntimos 

Diversos 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura Obs. 

Valor 

cação 

77% Associação C.A.O.S. Aprovado 8.113,70€ 

65,8% Associação Portuguesa de Deficientes li 15.000,00€ 
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58% Associação Moradores Pego Negro Aprovado Sem verba 
55% Grupo Dramático do Monte Aventino li Sem verba 
54% Associação de Moradores de Tirares li Sem verba 
48% Associação Moradores Bairro da Maceda Excluído -------------

Total: 23.113,70 € vinte e três mil cento e treze euros e setenta cêntimos 

li- Eixo da Cultura e Animação 

Diversos 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura 

cação 

48% Rancho Folclórico de Danças e Cantares 

Campanhã 

42% Associação "Vencer Campanhã" 

38% Rancho Típico do Ilhéu 

1 nfra-estrutu ras 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura 

cação 

48% Associação "Terra Solta" 

Ili - Desporto 

Diversos 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura 

cação 

78% A.P.P.C. - Associação Paralisia Cerebral 

lnfra- estruturas 

Classifi 
Nome da Instituição/ Candidatura 

cação 

72% Associação -"Branco e Negro-Vitória 

Campanhã" 

59% Centro Juvenil de Campanhã 

48% Sport Comércio e Salgueiros 

Obs. 
Valor 

Excluído ------------

li ------------
li 

------------

Obs. 
Valor 

Excluído ----------

Obs. 
Valor 

Aprovado 9.907,60 € 

Obs. 
Valor 

Aprovado 10.000,00€ 

Aprovado 10.000,00€ 

Excluído -----------

Total: 29,907.60 € vinte e nove mil novecentos e sete euros e sessenta cêntimos. 

, 
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IV-Juventude e Ambiente 

Diversos 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura 

cação 

72% Ass. Pais e Encarregados Educação EB JI 

Antas 

54% C.N .E. - Agrupamento 300 Senhora do 

Calvário 

48% Associação "Geração Guerreira" 

lnfra- estruturas 

Classifi 
Nome da Instituição/Candidatura 

cação 

45% "Soalheira" - Ass. Social de Cultura 
Ambiental 

Total: 25,000.00 € vinte e cinco mil euros 

Obs. 
Valor 

Aprovados 10.000,00€ 

Aprovado 15,000.00€ 

Excluído -----------

Obs. 
Valor 

Excluído ----------

A análise, avaliação e votação da classificação final dos projetos foram aprovadas por 

unanimidade pelo júri.----------------------------------------------------------------------------------

D e seguida o presidente do júri deu instruções para notificar, via email cada concorrente 

da presente ata e publicitar no sítio da internet da autarquia, afixando também nos 

lugares de estilo de costume, devendo o processo ser remetido ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Campanhã para aprovação/homologação da presente ata, em 

reunião do executivo. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas 21.30 horas e para constar 

lavrou-se a presente ata que abaixo vai assinada pelos membros do júri.--------------------

O Júri 

\ 
~ 
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~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos ad1nitidos 

Nome da Instituição 

Fios e Desafios - Ass. de Apoio Integrado à Família 

NIF Ordem de entrada 

509770452 1 35 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: l. Coesão Social 

Nº Registo 

2023 

Data 

01.09.2022 

(indicar o único Eixo a q ue se ccrnd ldata : 1- Coesão Social : 2- Cultura e Anima ção· 3 Despo r to· 4 . Juvent ude e Amb[ent e) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas urna da s du as Moda lidade s - Proj eto Diversos o u Proj eto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã-100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestigio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 1 O.DOO€ (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiore~ a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

100 

80 

100 

86% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos ad1nitidos 

Nome da Instituição 

Benéfica e Previdente 

NIF Ordem de entrada 

505992779 20 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Social 

Nº Registo Data 

2005 1 31.08.2022 

(Ind icar o ú nico Eixo a que se candida t a : 1. Coesão Social· 2. Cul tura e An imaçã o· 3. Desporto · 4 . Juvent ude e Ambi e nte) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas uma das duas Modalidad es - Projeto Dive r so s ou Projeto de Infrae strutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores. a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

100 

70 

100 

82% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

1: FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos ad1nitidos 

Nome da Instituição 

AEDS-Associação de Educação e Desenvolvimento Social 

NIF Ordem de entrada Nº Registo 

503843141 16 1998 

Nome do projeto: "AEDS- Rodas de Apoio" 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Social 

Data 

30.08.2022 

( ind icar o ún ico Eixo a que se candid ata : 1 . Co e sã o Soc jaj · 2. Cult ura e An imação· 3. Desport o; 4 . Juventude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas uma das dua s Modalidad es - Proj eto Diversos ou Proj eto de Infraestrutura - o bras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiarias da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiarias da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de carater permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovàdoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos 'diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

100 

50 

100 

80% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

CERPORTO 

NIF Ordem de entrada 

503664138 22 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Socia l 

NQ Registo Data 

2008 31.08.2022 

( in dica r o único Ei xo a que se cand idata : 1. Coesão Soci a l · 2, Cu ltur a e An..Lm..!_ç_ãQ.; 1,_Q.llp...9l1.Q..; 4. Juve ntude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto Diverso s 
(indicar apenas um a da s duas Mod alidades - Pro jeto Diversos ou Projeto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestigio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

50 

40 

100 

66% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Associação de Surdos do Porto 

NIF Ordem de entrada Nº Registo Data 

503813630 11 1984 29.08.2022 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Social _., 
(indicar o ún ico Eixo a que se candidata: 1. Coosão So~ 2. Cul t ~....!Jlr:n..ti~ 3. Despo rto : i.s.J.jJve ntude e Arefblente) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas um a d as duas Modali dades - Pr oj et o Dive rsos o u Pro jet o de Infraest rutu ra - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

40 

40 

100 

52% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Casa - Centro de Apoio ao Sem Abrigo 

NIF Ordem de entrada 

506116786 29 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Social 

N!! Registo 

2016 

Data 

31.08.2022 

(ind icar o Unico Eixo a qu e se cand id a t a : 1. Coe sã o Sacia !· 2. Cultu ra e An imaç ão; 3. Desport o ; 4. Juvent ude e Am bie nte ) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(ind ica r apen as uma d as dua s M od ali da des • Projeto Diversos o u Pro jeto d e Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t 1 

Efeitos de complementaridade - 20% 
Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

30 

30 

100 

48% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

l.i FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Associação C.A.O.S. 

NIF Ordem de entrada 

1 504840843 1 B 

Nº Registo 

1989 

Nome do projeto: "Remode lar para formar" 

Candidatura ao Eixo: l. Coesão Socia l 

Data 

1 30.08.2022 

(Indic a r a ún ico Eixo a que se candidata: 1. Coe sã o Socia l· 2 . Cultu ra e Anima ção · 3. Desport o· 4 Juventude e Ambfente) 

Tipo de Projeto: Proj eto de Infraestruturas - Obra s 
(ind ica r ape nas u m a d as d uas M oda li dades - Pro jeto Diversos o u Pro je t o de Infraestrutura - obra s) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã -100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

100 

35 

100 

77% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
-~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

APD-Associação Portuguesa de Deficientes 

NIF Ordem de entrada 

501129430 23 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Socia l 

Nº Registo 

2010 

Data 

31.08.2022 

(Indicar o Unlc:o Eixo a que se candidata: 1 1 Coesão Social; 2 Cultura e Animação; 3, Desporto· 4 , Juvent ude e Ambie nte) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infra estruturas - Obra s 
( in dicar ap enas um a da s duas Mod al i dad es - Proje t o Diversos ou Pro jet o de Infraestru t u ra - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestigio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/ iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

50 

49 

100 

65,8% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Associação Moradores de Pego Negro 

NIF Ordem de entrada 

501519548 25 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Social 

Nº Registo Data 

2012 31.08.2022 

( indicar o único Eixo a que se candidata: 1. Coe são Social; 2. Cultu ra e A.nl.!!!..!tl!l; 3 Desport o; 4 Juv ent ude e Amb{e nte) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestruturas- obras 
(indicar apena s uma da s duas Modalidades - Projeto Diversos ou Projeto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã-100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicite'm apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

50 

40 

50 

58% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

• FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

X 
Formulário de avaliação dos projetos admitido1/ \ IN~ ~~ 

Nome da Instituição 

Grupo Dramático Monte Aventino 

NIF Ordem de entrada 

501494146 6 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Socia l 

N2 Registo Data 

1938 23.08.2022 

{indicar o único Eixo a que se candfdata : 1. Coesão Soclal · 2. Cu ltura e An imação; 3 Despor to; 4 . Juventude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestruturas - Obras 
( indi ca r apenas uma d as du as Moda lid ade s - Projet o Diversos ou Pro jeto d e Infraestrutura - ob ras ) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã-100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 1 00 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 1 O.DOO € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

50 

35 

100 

55% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo &. FREGUESIA DE CAMPANHÃ 

~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitido 

Nome da Instituição 

Associação Moradores de Tirares 

NIF Ordem de entrada 

501212930 27 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: l. Coesão Social 

Nº Registo Data 

2014 31.08.2022 

(in dicar o único Eixo a que se candidata : 1. Coesã o Social; 2. Cultura e Animação; 3. Desp orto· 4. J uventude e Am biente ) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestrutu ras - obras 
(indica r apenas uma das duas Modalidad es - Projeto Diversos ou Projeto de Infraestru t ura• obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas -100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

40 

40 

50 

54% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Associação Moradores do Bairro da Maceda 

NIF Ordem de entrada 

501723099 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 1. Coesão Social 

Nº Registo 

1910 

Data 

18.08.2022 

( Indicar o ún ic o Eixo a que s e ca ndi d a t a ; 1. Coesã o Soei a\ ; 2. Cu ltura e Animação; 3 Des p o rt o · 4. J uv e ntud e e Ambj e qt e ) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestruturas 
(indicar apena s um a das duas Mod alidades - Proj et o Dive rso s ou Projeto d e Infraestrutura - obras ) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas -100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

30 

30 

50 

48% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

~, FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Rancho Folclórico de Danças e Cantares de Campanhã 

NIF Ordem de entrada Nº Registo Data 

503256927 l 17 2000 30.08.2022 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 2. Cu ltu ra e Animação 
( indi ca r o únic o Eixo a que s e c a n di data : 1. Co esão So c ia l· 2 . Cu ltura e An ima çã o · 3 . Despo rto; 4 . J uv e n t u d e e Amb iente } 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indi ca r ap enas um a d as duas Modalid ad es - Pro jeto Di ve r sos o u Pro je t o d e In frae strutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã -100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 1 O.DOO€ (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 1 O.DOO€ (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

30 

30 

100 

48% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

g FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Associação "Vencer Campanhã" 

NIF Ordem de entrada NQ Registo Data 

514149779 21 2007 31.08.2022 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 2. Cultura e An im ação 
(I nd icar o único Eixo a que se candidata: 1. Coesão Social· 2. Cu ltura e Animação · 3. Desporto; 4 . Juventude e Ambie nte) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas uma das dua s Modalidades • Projeto Diversos ou Pro j eto d e Infra estrutura• obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade • 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

20 

20 

100 

42% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Rancho Típico do Ilhéu 

NIF Ordem de entrada 

1 501634649 

Nome do projeto: Exemplo 

Nº Registo 

1879 

Candidatura ao Eixo: 2. Cultura e Animação 

Data 

16.08.2022 

( Indicar o ún ico Efxo a que se candidata: 1. Coesão Social; 2. Cultura e Animação; 3 Desporto· 4, J uventude e Ambiente) 

Tipo de Projeto : Projeto Diversos 
( indicar apenas um a d as duas Mod alid ad es - Pro jeto Diversos ou Pro jeto de Infra estrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

50 

40 

50 

38% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

1,,$ FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos adn1itidos 

Nome da Instituição 

Associação Terra Solta 

NIF Ordem de entrada 

5100211666 1 32 

Nome do projeto: Exemplo 

Nº Registo 

2020 

Candidatura ao Eixo: 2. Cultura e Animação 

Data 

01.09.2022 

(indicar o ún ico Elxo a que se cand idata: 1. Coesão Soc!._tl; 2. Cultura e Anima ção ; 3. Desporto; 4 . J uventude e Amb ien te) 

Tipo de Projeto: Projeto de In fraestruturas - obras 
(indicar apenas uma das duas Modalid ades - Projeto Diversos ou Projeto de Infraes trutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos . 

Pontuação final 

50 

30 

30 

100 

48% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

& FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral 

NIF Ordem de entrada 

506831958 33 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo : 3. Desporto 

Nº Registo 

2021 

Data 

1 01.09.2022 

(Indicar o ún ico Eixo a que se c andidata : l. Coe são Social; 2. Cultura e Animação; 3. Desporto; 4. Juventude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas uma das dua s Modalidades - Projeto Diversos ou Projeto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã-100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

80 

80 

100 

78% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 

~ PORTO 

Fonnulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Associação Branco e Negro -Vitória Campanhã 

NIF Ordem de entrada 

514908971 1 31 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 3. Desporto 

N!1 Registo 

2019 

Data 

01.09.2022 

(indicar o único Eixo a que se candidata : l. Coe s ão Social· 2, Çu !t ura e Animação; 3. Desporto; 4. Juventude e Am bi ent e) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestrutura s - obras 
(indicar apenas uma das dua s Modalidad es - Proieto Diversos ou Projeto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã -100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos . 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

ontos • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas -1 00 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

100 

60 

50 

100 

72% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

& FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos ad1nitidos 

Nome da Instituição 

Centro Juvenil de Campanhã 

NIF Ordem de entrada 

1 501275983 

Nome do projeto: Exemp lo 

Cand idatura ao Eixo: 3. Despo rto 

Nº Regísto Data 

2017 31.08.2022 

(Ind icar o único Eixo a que se ca nd idata: 1. Coesão Social; 2 . _ç_~tun1 a __ A nimaç_ão; 3. Des_porto; 4 . Juver,tucut.JL.Ambjente ) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestrutu ras - obras 
(indicar apenas uma da s duas Moda lidades - Projeto Di verso s ou Pro jeto de Infrae strutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã -100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t ' 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

100 

45 

50 

59% 

Reunião de júri 



Fundo de Apoio 
ao Associativismo 

& FREGUESIA OE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

Sport Comércio e Salgueiros 

NIF Ordem de entrada 

507561821 l 12 

Nome do projeto: Exemp lo 

Candidatura ao Eixo: 3. Desporto 

N!! Registo Data 

1986 29.08.2022 

(indica r o único Eixo a que se candidata: 1. Coesão Social · 2 Cultura e Ani ma cão: 3 Desoorto· 4 Juventude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto Infraestruturas - Obras 
(indicar apenas uma das dua s Moda lid ades - Projeto Diver sos ou Proj eto de Infra est rutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã-100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestigio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

30 

30 

100 

48% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Ap O i O J:t FREG"""º'"M''""' f ~ ao Associativismo ~ PORTO y 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos~✓w-
Nome da Instituição 

Ass. de Pais e Encarregados de Educação EB JI Antas 

NIF Ordem de entrada NQ Registo Data 

509740219 19 2004 31.02.2022 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 4. Juventude e ambiente 
(I ndica r o único Eixo a qu e se can d ida t a : 1. Coesão Social; 2 . Cu ltura e An im a çã o ; 3 . p e sporto; 4 1 Juv entude e Am bie nte ) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
( indica r ape nas um a das dua s Mod alidad es - Pro je t o Diverso s ou Projeto de Infraestrutura - obra s) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã -100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestigio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

100 

50 

100 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

& FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
~ PORTO 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos 

Nome da Instituição 

C.N.E- Agrupamento 300 Senhora Calvário 

NIF Ordem de entrada Nº Registo Data 

500972052 115 1996 1 30.08.2022 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 4.Juventude e Ambiente 
{Indicar o ún fco Eixo a que se candidata : 1 . Coesão Social : 2 . Cu ltura e Anima ção· 3. Desporto · 4 Juventude e Ambient e) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
( indica r apenas uma das duas Modalidad es - Proj eto Diversos ou Projeto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 1 O.DOO€ (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas -100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

50 

40 

100 

54% 

Reunião de júri 



a FREGUESIA DE CAMPANHÃ $" 
0 ~ 

Formulário de avaliação dos projetos admitido~ . 

Nome da Instituição 'f) 

a.. Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo ~ PORTO 

Geração Guerreira - Associação Desportiva M.D.K. 

NIF Ordem de entrada N!! Registo 

509169716 1 7 1966 

Nome do projeto: Guerreiros do Ambiente 

Candidatura ao Eixo: 4. Juventude e Ambiente 

Data 

29.08.2022 

(i ndicar o único Eixo a que s e candida ta : 1. Coesão Soc ial· 2 Cultura e An imação· 3 . Desporto· 4. J uventude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto Diversos 
(indicar apenas uma da s duas Moda lidades - Projeto Diversos ou Projeto de In frae strutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã -100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã- 50 pontos; 
Projetos que se destinem minoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - O a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas -100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

30 

30 

100 

48% 

Reunião de júri 



~ Fundo de Apoio 
~ ao Associativismo 

a FREGUESIA DE CAMPANHÃ 
-~ PORTO 

_/ X /li ~ 

Formulário de avaliação dos projetos admitidos/ ¾-) 
Nome da Instituição 'l-f 
A Soalheira-Ass. Social de Cultura Ambiental 

NIF Ordem de entrada Nº Registo Data 

515811607 2013 1 31.08.2022 

Nome do projeto: Exemplo 

Candidatura ao Eixo: 4. Juventude e Ambiente 
lindlc:ar o único Eixo a que se ca ndidata: 1. Coesão Socia l; 2. Cultura e Animação; 3 . Desporto· 4 . Juvent ude e Ambiente) 

Tipo de Projeto: Projeto de Infraestruturas - obras 
(indicar ape nas uma d as duas Modalidades - Projeto Diversos ou Projeto de Infraestrutura - obras) 

Projetos que se destinem exclusivamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã-100 pontos; 
Projetos que se destinem maioritariamente a beneficiários da Freguesia de 
Campanhã - 50 pontos; 
Projetos que se destinem mjnoritariamente ou excluam beneficiários da 
Fre uesia de Cam anhã - O ontos. 

Projetos que se destinem as atividades/respostas de caráter permanente e 
continuado com impacto relevante nas respetivas comunidades da 
Freguesia, ou sendo pontuais contribuam para o prestígio da Freguesia e da 
cidade - 50 a 100 pontos. 
Projetos/iniciativas que se destinem a respostas ocasionais/pontuais - o a 49 

t • 
Efeitos de complementaridade - 20% 

Projetos que pelo seu mérito se destinem a respostas inovadoras e que 
sejam complementares aos projetos já existentes - 50 a 100 pontos; 
Projetos/iniciativas que não sendo complementares tenham conexão com 
necessidades existentes no território - 1 a 49 ontos 

Projetos que solicitem apoios inferiores ou iguais 10.000 € (dez mil euros) na 
vertente de projetos diversos ou inferior ou igual a 15.000 € (vinte mil euros) 
na vertente de projetos de infraestruturas - 100 pontos; 
Projetos diversos superiores a 10.000 € (dez mil euros) e projetos de 
infraestrutura superiores a 15.000 € (quinze mil euros) - 50 pontos. 

Pontuação final 

50 

40 

45 

50 

45% 

Reunião de júri 




