Freguesia de Campanhã

Relatório Trimestral de Atividades
Julho, Agosto e Setembro 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 3º Trimestre de 2021.
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INTRODUÇÃO

Exma. Sr.ª
Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã
Exmos. Srs.
Deputados eleitos para a Assembleia de Freguesia de Campanhã.

Esta ligeira introdução tem por finalidade dar-lhes a conhecer o que de mais relevante se passou
no presente trimestre, (julho, agosto e setembro), onde já foi possível retomar algumas atividades
que pouco a pouco se vão normalizando.

AÇÃO SOCIAL:
Foi neste departamento que a sua atividade não diminuiu, antes pelo contrário, foi com a pandemia
que as necessidades de apoio foram maiores. Foi com a crise que atingiu um maior número de
pessoas com necessidade, mas o relatório do gabinete é muito mais pormenorizado.

HABITAÇÃO:
Fizemos inúmeros relatórios para pedido de habitação à DomusSocial e ao IHRU, que alguns deles
foram satisfeitos.
Continuamos a manter o projeto “Casa Reparada, Vida Melhorada”, onde foram resolvidos alguns
problemas, uns mais ligeiros e outros mais complexos que a nossa brigada de obras e a Arquiteta
Jacinta os vão solucionando, apesar de muitas vezes os meios técnicos são escassos.

AMBIENTE:
Este pelouro foi também dos pelouros que mais trabalho teve, uma vez que é preciso
constantemente pressionar os serviços da Câmara para satisfazer as muitas reclamações dos
Campanhenses que se manifestam a pedir deservagem ou a limpeza e substituição de contentores
danificados, diga-se que boa parte das reclamações apresentadas aos serviços são satisfeitas.
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DESPORTO:
É nesta área que as coisas tendem a normalizar-se mais rapidamente, uma vez que os Clubes já
puderam iniciar as suas atividades com os escalões de formação.
Assim já é possível, com o nosso apoio, os clubes retomarem as suas atividades desportivas que
durante algum tempo estiveram paradas. Neste momento já funcionam algumas modalidades tais
como: Futebol em todos os escalões; râguebi e Karaté. Na modalidade de Karaté (nos campeonatos
Nacionais disputados na Batalha) arrecadaram várias medalhas, sendo uma de ouro (Campeã
Nacional de Karaté na categoria de menos de 54 Kg), que levou a Junta a homenagear a atleta com
a medalha de mérito grau ouro.
Estivemos presentes e subsidiamos o aniversário de vários clubes e associações, tais como:
Associação Internacional de Polícia; Associação Todos; Clube de Futebol Veteranos de Campanhã;
Clube de Pesca do Cerco do Porto; Clube de Bilhares de Campanhã e GIMNOCERCO

CULTURA:
Nesta área a atividade tende também a normalizar-se, uma vez que as coletividades de Campanhã
já iniciaram os seus ensaios para preparar a nova época, já iniciada com alguns espetáculos levados
a efeito pelas “Visões Úteis”.
Gostaria também de salientar a excelente e rápida ascensão da Companhia Gimnocerco com a sua
brilhante atuação no Gold Talent Portugal e a sua nomeação para Embaixadores da Semana
Europeia da Cultura, para a qual bastante contribuiu todo o apoio dado pela Junta.

SAUDE:
Na área da Saúde colaboramos ativamente com o ACES/PORTO ORIENTAL, a quem fornecemos
águas e alguns produtos comestíveis para o pessoal técnico que trabalha para os Centros de
Vacinação/Covid. A par disto estivemos sempre em contacto com a anterior Diretora e com o atual
que nos ia informando sobre a evolução da pandemia.
Tivemos ainda reuniões com os Srs. Diretores dos três Centros de Saúde existentes na Freguesia,
sempre com a intenção de saber como os doentes com outras patologias estavam a ser tratados,
pela informação recebida, verifica-se que corre com alguma naturalidade.
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ENSINO:
Nesta temática mantivemos um estreito contacto com os Srs. Diretores dos Agrupamentos e Sr.ªs
Coordenadoras das Escolas do Ensino Básico, a fim de nos inteirarmos de como correu o fecho do
anterior Ano Letivo e posteriormente sabermos como correu a abertura do Ano Letivo 2021/2022.
Apoiamos os Alunos com fotocópias muito especialmente na época de exames.
Colaboramos com as Associações de Pais para homenagear com diplomas os Alunos que mais se
distinguiram durante o Ano Letivo 2020/2021.
Homenageamos um Aluno do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, com a Medalha de
Mérito Grau Prata, por o mesmo ter sido segundo classificado nas Jornadas Nacionais de Biologia.
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AÇÃO SOCIAL



Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, Qualificar para Incluir,
Benéfica e Previdente, CerPorto; (30)



Articulação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Fios e Desafios; (35)



Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos de RSI;
(10)



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;
(8)



Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares para a Fios e Desafios e para a
AMI; (10)



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 (209)



Distribuição dos apoios económicos e de medicação (66)



Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico (2)



Atribuição de alimentos doados pela Rede de Emergência do Banco Alimentar (45)



Acompanhamento de utentes a consultas médicas (4)



Acompanhamento de utentes a serviços públicos (4)



Pedidos de Junta Médica de Incapacidade (2)



Visitas domiciliárias (10)



Encaminhamento de utentes para o Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos
Sociais e de Saúde (2)
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Acompanhamento, integração em respostas das instituições da freguesia e apoio de famílias
com COVID-19 e/ou em isolamento profilático; (1)



Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças (24)



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…) (30)



Encaminhamento de utentes para a Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da
Universidade Fernando Pessoa (15)



Integração de utentes no programa “Chave de Afetos” (3)



Informação Social “Coração na Cidadão” (6)
 Reuniões técnicas com:



Casa Partilhada (1)



CLASP Núcleo Executivo (2)



CLDS (1)



Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (5)



Fios e Desafios (7)



CRI – Oriental (3);



ARRIMO (3)



Casa Reparada, Vida Melhorada (3)



Rede de Emergência Banco Alimentar (1)



PELE (1)



SRU (1)



Águas do Porto (1)



Cento de Alcoologia do Porto (1)
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 CPCJ:

Processos em acompanhamento: 43
Articulação com:


Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto;



Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano;



Agrupamento de Escolas António Nobre;



Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa;



Projeto Arco Maior;



Protocolo de RSI Benéfica e Previdente;



Protocolo de RSI Cerporto;



Protocolo de RSI Qualificar para Incluir;



Lar Rosa Santos – Casa de Acolhimento Residencial;



ACISFJ- Comunidade de Inserção - Nossa Senhora do Bom Conselho;



Centro Materno Infantil do Norte;



Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE;



Comunidade de Inserção Social de Esposende;



Domus Social;



Associação Impac'tu;



Porto Ambiente;



Ministério Público – Tribunal de Família e Menores do Porto;



DIAP Regional do Porto;



Estabelecimento Prisional do Porto;



Cooperativa Fisoot;



Obra Diocesana de Promoção Social – Lagarteiro;



Segurança Social;



Fios e Desafios - Associação de Apoio Integrado à Família;



Projeto Cegonhas Simpáticas;

Reuniões técnicas:


ACISFJ- Comunidade de Inserção - Nossa Senhora do Bom Conselho;

Atendimentos presenciais: 22
Visitas Domiciliárias: 13
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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 3º Trimestre:


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



Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de Campanhã
durante o 3º Trimestre:

Alojamentos agregados
provenientes da Freguesia
de Campanhã

Alojamentos agregados
provenientes da Freguesia
de Campanhã para outra
Freguesia

15

Transferências de
Transferências de
agregados provenientes agregados provenientes
da Freguesia de
da Freguesia de
Campanhã
Campanhã para outra
Freguesia
4
0

2

Total

19

Refira-se que 15 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 13 mantiveramse na mesma freguesia, 1 agregado foi realojado na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos e 1
agregado foi realojado na freguesia de Ramalde
Foram realizadas 4 transferência proveniente da Freguesia de Campanhã, que também se mantiveram
na mesma freguesia.
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL

Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de
sessões de informação coletiva, nomeadamente:
Serviços ao utente


Entrevistas individuais (215 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 (68 utentes);



Realização por videoconferência/presencial de sessões individuais para apoio à procura ativa de
emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora (9 utentes);



Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (98 utentes);



Orientação profissional (11 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 (54 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;
9

3º Relatório Trimestral 2021

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 (253 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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AUDITÓRIO

Ocupação da sala do Auditório

Atividade
Reuniões publicas do Executivo
Sessões de psicologia
C.M.P. – Vacina antirrábica
Sorteio Venda Ambulante
Lançamento Livro de Mónica Mesquita
Sessões GIP
Reunião com os funcionários da Junta
Sessão Arquitetos
Reunião com os mandatários daas candidaturas - Eleições
DomusSocial

Total de horas
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Nº de Horas
03
05
03
02
04
36
02
03
02
30

90

SERVIÇO DE OBRAS

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


Reparação do vinil do chão da secretaria;



Reparação da fissura e pintura do teto do Gabinete Administrativo;



Desentupimento saneamento;



Arranjo de autoclismos;

Cemitério:


Arranjo das escadas de correr;



Limpeza de arbustos;

Mitra:


Limpeza

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


Retirar placas do teto e colocar gesso cartonado na Associação Fisoot;



Arranjo de telhado e pintura de quartos na IPA;



Desentupimento e arranjo de autoclismo na Casa do Vale;



Lavagem de paredes e pintura de grades no Centro de Convívio e Cultural das Areias



Transporte de Materiais:


Mudança do Cerco/Lagarteiro;



da Câmara para o armazém;

Apoio a eventos realizados na Freguesia:


Festa da Nossa Srª campanhã (Colocação grades);



Transporte de cadeiras e mesas para o evento de xadrez;
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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

742
8
268
546
716
127
1

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

30
164
0
14
2
1
0
0

Recenseamento Eleitoral

Eleitores inscritos até 11 de Setembro de 2020
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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27624
19
5
263

CEMITÉRIO



Exumações:

Meses
Junho
Julho
Agosto
Até 15 de Setembro
Total


Transladações
09
06
09
02
26

Incorruptos
11
25
27
09
72

Inumações:

Meses
Junho
Julho
Agosto
Até 15 de Setembro
Total


Exumações
20
31
36
11
98

Inumações em covatos
-03
06
02
11

Inumações em Jazigos
04
07
11
03
25

Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora:

Meses
Junho
Julho
Agosto
Até 15 de Setembro
Total

Ossadas
--01
-01

Cinzas
03
05
07
02
17

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 16 vagos.
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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
880
180
444
491
125
47

Vales Postais - Pagamentos

1.093

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

277
3.135
42
0

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.
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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
2.418
488
1.372
1.217
263
106

Vales Postais - Pagamentos

1.658

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

550
9.992
92
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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