Freguesia de Campanhã

Relatório Trimestral de Atividades
Abril, Maio e Junho 2021
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 2º Trimestre de 2021.
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INTRODUÇÃO

Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã
Exs. Srs. Deputados da Assembleia de Freguesia de Campanhã

Esta minha ligeira introdução, tem como objetivo sublinhar, o que se fez durante este trimestre
na Freguesia (não obstante estarmos a falar apenas de dois meses e meio), assim passarei a
elencar.

DESPORTO
Congratulamo-nos por finalmente e depois do Karaté terem iniciado as competições
desportivas, na modalidade de futebol nos escalões de formação, esta medida permite que os
Clubes possam de novo tirar as Crianças da rua, para que as mesmas possam fazer o que mais
gostam que é jogar à bola, conviver e depois de acabar os treinos possam comer a sua sandes e
o seu suminho, que para alguns se calhar é a ultima refeição diária, naturalmente continuamos
a apoiar estas coletividades, que aliás nunca deixamos de o fazer.

CULTURA
Podemos anunciar que com a recente abertura aos espetáculos em interiores, as nossas
Associações ligadas ao Teatro já iniciaram os seus ensaios e o programa Cultura em Expansão,
no qual somos parceiros com o Pelouro da Cultura da C.M.P., teve a sua estreia na magnífica
sala da Associação Nun’Alvares de Campanhã, com a presença do Sr. Presidente da Câmara do
Porto Dr. Rui Moreira e toda a sua Vereação. Esta sala foi indicada por nós por duas razões:
primeira por esta sala ser bastante maior que o nosso Auditório e segunda porque a mesma já
há alguns anos, estava inativa e vimos aqui uma oportunidade da reativar esta excelente sala,
onde depois da estreia, já se fez mais um espetáculo.
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SAÚDE
Nesta área podemos sublinhar que em colaboração com o ACES PORTO/ORIENTAL, onde
colaboramos com a logística oferecendo para além do nosso Auditório colocamos divisórias,
cadeiras, tendas e lanches para toda a equipa técnica. O nosso Auditório foi por isso e durante
o início do mês de março até meados de maio palco de um programa de vacinação em massa,
deixando de o ser com a abertura do Centro de Saúde do Cerco do Porto, pelo qual nos
congratulamos, embora agora esteja apenas com a valência de vacinação para o Covide/19,
evitando desta forma os Campanhenses tenham de fazer grandes deslocações.
Continuamos a dispor de todas as condições de proteção conforme indicações da DGS, com
separadores entre o público e funcionários desinfetantes, mascaras, limitando as entradas para
o interior do edifício e testando o pessoal sempre que apareça algum caso duvidoso.

ENSINO
Nesta área temos trabalhado em conjunto com os Srs. Diretores dos Agrupamentos de forma a
minimizar alguns problemas.
Temos assistido e participado nas reuniões de Conselho Geral.
Continuamos a apoiar a Associações de Pais nas suas múltiplas atividades com os alunos.

HABITAÇÃO
Continuamos com os protocolos com a DOMUSSOCIAL, de “CASA REPARADA, VIDA
MELHORADA” e “RESIDENCIA PARTILHADA”, o que consideramos muito humildemente que os
mesmos tem sido um êxito.

AÇÃO SOCIAL
Infelizmente que esta área continua a ser a área em que mais recurso alocamos, não só pela
pandemia, mas também pelo cada vez maior estado de pobreza das Famílias.
Desta rubrica e das restantes os relatórios setoriais fazem uma demonstração mais cabal da
situação.
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AÇÃO SOCIAL



Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, Qualificar para Incluir,
Benéfica e Previdente, CerPorto; (33)



Articulação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Fios e Desafios; (25)



Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos de
RSI; (5)



Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de
institucionalização em Lar com a articulação da Fios e Desafios; (1)



Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal Domus
Social; (3)



Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares para a Fios e Desafios e para
a AMI; (6)



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”; (1)



Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da
APECDA; (14)



Atendimento à população da Freguesia de Campanhã – por telefone e/ou email; (83)



Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (61)



Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico; (1)



Atribuição de alimentos doados pela Rede de Emergência do Banco Alimentar; (33)



Atribuição de refeições doadas pela Rede de Emergência do Banco Alimentar – Adega S.
Nicolau; (100)



Acompanhamento de utentes a consultas médicas; (2)



Pedidos de Junta Médica de Incapacidade; (2)



Visitas domiciliárias em conjunto com as equipas médicas dos Centros de Saúde; (3)



Encaminhamento de utentes para o Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos
Sociais e de Saúde; (2)



Acompanhamento, integração em respostas das instituições da freguesia e apoio de
famílias com COVID-19 e/ou em isolamento profilático; (1)
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Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças; (20)



Envio de requerimentos para a segurança social através do email (RSI, pensão de
invalidez, pensão de velhice, abono de família, complemento solidário para idoso,
prestação social para a inclusão…); (22)



Encaminhamento de utentes para a Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da
Universidade Fernando Pessoa; (10)



Integração de utentes no programa “Chave de Afetos”; (6)



Realização de planos de pagamento nas Águas do Porto (medidas excecionais) – (1)



Realização de planos de pagamento de rendas na Domus Social (medidas excecionais) – (3)



Elaboração de candidaturas à Porta 65- (4)

 Reuniões técnicas com:



Reunião com o Delegado Municipal e coordenadora de freguesia – Censos 2021; (5)



Casa Partilhada (1)



Projeto Escolhas 8º geração (5)



Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto “Escolas Vulneráveis” (3)



CLASP Núcleo Executivo (2)



CLDS (1)



Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (7)



Fios e Desafios (6)



CRI – Oriental (2)



ARRIMO (2)



IEFP Dr. Alfredo Moura (1)



IEFP Eng Vitor Macedo (1)



Casa Reparada, Vida Melhorada (1)



Rede de Emergência Banco Alimentar (1)
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 CPCJ
Processos em acompanhamento: 37
Articulação com:


Domus Social;



Associação Impac'tu;



Fisoot;



Obra Diocesana de Promoção Social - Lagarteiro



Centro Materno Infantil do Norte;



Segurança Social – Rua da Alegria;



Protocolo de RSI Cerporto;



Protocolo de RSI QPI;



Protocolo de RSI Benéfica e Previdente;



Agrupamento de Escolas do Cerco;



Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano;



Agrupamento de Escolas António Nobre;



Polícia de Segurança Pública;



Projeto Psicopedagógico Já T’ Explico;



Fios e Desafios - Associação de Apoio Integrado à Família;



Lar Rosa Santos;



Associação Vida Norte;



Senhor do Bonfim- Associação de Solidariedade Social;

Reuniões técnicas:


Fios e Desafios;



Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano;

Contactos telefónicos estabelecidos com as famílias: 89
Atendimentos presenciais: 25
Visitas Domiciliárias: 21
Outras funções:


Representação da CPCJ na reunião da Rede Social no dia 19 de abril;



Representação da CPCJ na reunião do Consórcio do projeto Escolhas 8º G -Na Praça no
dia 31 de Maio.
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HABITAÇÃO



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 2º Trimestre:


Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnico:
 01 Pedido de habitação à Domus Social;
 01 Pedido de transferência de habitação
 02 Pedido de integração de Alvará
 01 Pedido de alteração da titularidade do Alvará
 01 Pedido de obras na habitação social



Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de
Campanhã durante o 2º Trimestre:

Transferências
Alojamentos agregados
Transferências
Alojamentos de agregad
provenientes da Fregues agregados provenientes agregados provenientes
provenientes da Fregue
Total
de Campanhã
da Freguesia de
da Freguesia de
de Campanhã
para outra freguesia
Campanhã para outra fregue
Campanhã
10
2
3
0
10
Refira-se que 10 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 8 mantiveramse na mesma freguesia, 2 agregados foram realojados na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos.
Foram realizadas 3 transferência proveniente da Freguesia de Campanhã, que também se
mantiveram na mesma freguesia.

7
2º Relatório Trimestral 2021

GIP – GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL

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 (241 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 (81 utentes);



Realização por videoconferência/presencial de sessões individuais para apoio à procura ativa
de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora (18 utentes);



Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (112 utentes);



Orientação profissional (16 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 (84 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;
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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 (308 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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SERVIÇO DE OBRAS

INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:
Edifício sede




Arranjo, pintura e colocação de batente no portão elétrico;
Limpeza da fachada da Junta e das caleiras;
Substituição de lâmpadas, puxadores de porta e substituição de canhão de fechadura
em gabinetes;
cemitério

Pintura e arranjo do portão de entrada;

Arranjo e pintura de wc e colocação de movel de apoio;

Arranjo do portão casa das bombas de água;

Cimentar alguns locais junto das campas;
Auditório


Montagem de separadores e tendas do centro de vacinação

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





Desmontagem e montagem de mobiliário na Sede dos Oupa, a fim de facilitar as obras
camararias
Banco Alimentar; (2)
Transporte de cadeira para o Centro de vacinação do Cerco;
Levantamento de materiais para o projeto da “Casa Reparada, Vida Melhorada” de
Lordelo para a Rua 08 de Setembro;

10
2º Relatório Trimestral 2021

SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Secretaria
Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério)
Requerimentos ou petição de interesse particular
Atestados/Confirmações (pagos)
Atestados emitidos
Pedidos de Atestados e Confirmações
Pedidos de Atestados para a DomusSpcial – Pedido de Habitação
Autenticação de Documentos
Novos Registos
Licenciamento Categoria A
Licenciamento Categoria B
Licenciamento Categoria E
Licenciamento Categoria G
Licenciamento Categoria H
Licenciamento Categoria I (Gato)
Licenças pagas fora de prazo

428
3
139
304
341
45
0
7
41
0
0
1
1
0
0

Recenseamento Eleitoral

Eleitores inscritos até 31 de Maio de 2021
Totais inscritos – Eleitores Nacionais
Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia)
Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia)
Eleitores Provisórios (17 anos)
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27580
19
3
316

CEMITÉRIO



Exumações:

Meses
Abril
Maio
Total


Transladações
03
-03

Incorruptos
10
03
13

Inumações:

Meses
Abril
Maio
Total


Exumações
13
03
16

Inumações em covatos
01
06
07

Inumações em Jazigos
10
08
18

Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora:

Meses
Abril
Maio
Total

Ossadas
-02
02

Cinzas
06
04
10

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 02 vagos.
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AUDITÓRIO

Ocupação da sala do Auditório

Atividade
Aces Oriental – Vacina Covid
Terapia da fala
Homenagem ao Sr. Alfredo Ferreira
Reunião publica executivo
Cultura em Expansão
PS
Sessão Pública orçamento colaborativo

Nº de Horas
37
06
04
01
02
03
04

Total de horas

57

Ocupação da Sala do Formação

ATIVIDADES

HORAS

INE – Censos (sala de cima) – Gabinete de apoio

17
Total:
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POSTO ATENDIMENTO
CTT/AZEVEDO

DESIGNAÇÃO
Receção correspondências – Registos, encomendas, nacionais
e Internacionais
Receção de EMS Nacionais e Internacionais
Entregas Correspondências, Registos, Encomendas, Nacionais e
Internacionais
Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais
e Internacionais
EMS entregues, nacionais e Internacionais
Vales Postais - Emissão

QUANTIDADE
921
177
509
375
103
50

Vales Postais - Pagamentos

1.196

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de
Telemóvel
Aceitação de Correspondências, Normal, Azul, Registos,
Encomendas Nacionais e Internacionais
Aceitação de EMS Nacionais e Internacionais
Bilhética Eventos

303
4.294
85
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.
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POSTO ATENDIMENTO
CTT/CORUJEIRA

DESIGNAÇÃO
Receção correspondências – Registos, encomendas, nacionais
e Internacionais
Receção de EMS Nacionais e Internacionais
Entregas Correspondências, Registos, Encomendas, Nacionais e
Internacionais
Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais
e Internacionais
EMS entregues, nacionais e Internacionais
Vales Postais - Emissão

QUANTIDADE
2.273
339
1.344
974
369
110

Vales Postais - Pagamentos

1.785

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de
Telemóvel
Aceitação de Correspondências, Normal, Azul, Registos,
Encomendas Nacionais e Internacionais
Aceitação de EMS Nacionais e Internacionais
Bilhética Eventos

489
9.346
147
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.
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