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Freguesia de Campanhã 

 
Relatório Trimestral de Atividades 
Julho, agosto e setembro 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 3º Trimestre de 2022. 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

Exmos. Srs. Deputados da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

 

Serve este relatório para lhes dar a conhecer o que foi a atividade desta Junta durante o 3º trimestre de 

2022: 

  

 Ação Social 

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

e Previdente, CerPorto (32) 

 Articulação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Fios e Desafios  (28) 

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

(21) 

 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; (6) 

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

(15) 

 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” (5) 

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

(14) 

 Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (215)  

 Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (101) 

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

 Acompanhamento de utentes a consultas médicas (6) 

 Acompanhamento de utentes a serviços públicos (10) 

 Pedidos de Junta Médica de Incapacidade (4) 

 Visitas domiciliárias (16) 

 Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças (24) 
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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…) (33) 

 Encaminhamento de utentes para a Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da Universidade 

Fernando Pessoa (24) 

 Encaminhamento para o gabinete de Advogados Dr. Pedro Lima (10) 

 Articulação com as Águas do Porto para liquidação de dívidas (4)  

 Atualização de dados Domus Social (126) 

 

 Reuniões técnicas com: 

 Casa Partilhada (1) 

 Benéfica e Previdente (4) 

 Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (3) 

 Fios e Desafios (5) 

 CRI – Oriental (4) 

 ARRIMO (2) 

 Gabinete de Inclusão Divisão Municipal de Desenvolvimento Social (3) 

 CLASP (1) 

 Saúde Pública, Enfermeira Vitória e Fios e Desafios (2) 

 Polícia de Segurança Pública (2) 

 CPCJ (2) 

 Bairros Saudáveis (1) 

 Na Praça (2) 

 Passeio Sénior (3) 

 

 

 Saúde 
 
 Na área da saúde, destacamos todos os protocolos existentes entre as várias entidades e a Junta 

de Campanhã, com especial incidência para os protocolos com a Faculdade Fernando Pessoa que 

desenvolveram rastreios de medicina dentária e terapia da fala junto das escolas da freguesia e 

da população em geral.  

 Nesta temática gostaríamos ainda de salientar o excelente relacionamento existente com todos 

os Centros de Dia e outras Instituições de cuidados à Terceira Idade, que nos permite ter um 

conhecimento maior e mais profundo sobre os problemas que preocupam este escalão etário. 
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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: 

 04 Pedidos de habitação à Domus Social; 

 03 Pedidos de transferência de habitação; 

 03 Pedidos de integração no agregado; 

 06 Pedidos de prorrogação de tempo de saída da habitação;  

 02 Pedidos de obras na habitação social; 

 02 Pedido de habitação ao IHRU; 

 05 Pedidos de autorização de coabitação 

 

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

o 3º Trimestre 

 

a. Realojamentos concretizados de agregados familiares provenientes da freguesia de Campanhã 
 

 

Freguesia de 
Proveniência 

Freguesia de 
Realojamento 

Tipologia do 
Fogo 

Atribuído 

Data de 
Atribuição do 

Fogo 
Motivo do Realojamento 

Campanhã  Paranhos  1  02/06/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Campanhã  1  02/06/2022  Transferência 

Campanhã 
UF Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, 
São Nicolau e Vitória 

3  17/06/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Campanhã  2  22/06/2022  Pedido de Habitação 
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b. Realojamentos na freguesia de Campanhã por agregados familiares provenientes de outras 
freguesias do Município do Porto 
 

Freguesia de 
Proveniência 

Freguesia de 
Realojamento 

Tipologia do 
Fogo 

Atribuído 

Data de 
Atribuição do 

Fogo 
Motivo do Realojamento 

UF Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, 
São Nicolau e Vitória 

Campanhã 2 09/06/2022 Pedido de Habitação 

Bonfim Campanhã 2 07/07/2022 Pedido de Habitação 

UF Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, 
São Nicolau e Vitória 

Campanhã 3 28/07/2022 Pedido de Habitação 

Bonfim Campanhã 2 28/07/2022 Pedido de Habitação 

Bonfim Campanhã 2 03/08/2022 Transferência  

Paranhos Campanhã 2 03/08/2022 Pedido de Habitação 

UF Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, 
São Nicolau e Vitória 

Campanhã 1 19/08/2022 Pedido de Habitação 

 
 

Campanhã  Paranhos  1  23/06/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Campanhã  4  29/06/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Campanhã  4  07/07/2022  Transferência 

Campanhã  Campanhã  4  15/07/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Ramalde  2  21/07/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Paranhos  2  27/07/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Paranhos  3  03/08/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã 
UF Aldoar, Foz do Douro 

e Nevogilde 
1  09/08/2022  Pedido de Habitação 

Campanhã  Campanhã  2  09/08/2022  Transferência 

Campanhã  Ramalde  2  10/08/2022  Transferência 

Campanhã  Bonfim  1  10/08/2022  Pedido de Habitação 
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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 (308 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 (225 utentes); 

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

emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora (42 utentes); 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (151 utentes); 

 Orientação profissional (31 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 (158 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 (592 utentes), sobre: 

 IEFP - serviços à distância; 

 Medidas de emprego; 

 Técnicas de Procura de emprego; 

 Mercado de Trabalho e Oferta Formativa. 

 

Reuniões/contactos 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. 

 

 

 Educação, Formação Profissional e Juventude 

 

 

 Divulgamos as formações junto dos Jovens e fregueses através do GIP; 

 Acompanhamos as atividades de todas as Escolas da Freguesia e apoiamo-las sempre que temos 

solicitações de Diretores, Alunos, Professores ou Associações de Pais. 

 Estamos presentes em todas as reuniões dos Conselhos Pedagógicos dos três Agrupamentos e 

continuamos a manter a estreita colaboração com os mesmos, razão pela qual a par do que se 

vai passando com o Ensino na nossa Freguesia. 

 Acompanhamos o início de mais um ano letivo que segundo informação dos responsáveis 

decorreu de uma forma normal. 
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 Cultura  
 

 

A CULTURA como identidade 

“A cultura recebe-se do passado e transmite-se para o futuro. Se um elemento cultural deixar de ser 

transmitido, deixando de ter identidade e de ser memorizado, acabará por deixar de fazer parte da cultura 

da sociedade considerada. A cultura não é imutável; constitui-se na construção de uma desconstrução” 

(Reimão, C., 1996) 

A cultura ou a civilização, como a quisermos entender, é pois, um conjunto muito complexo de várias 

coisas, como sejam, a arte, os nossos hábitos, a moral e a ética, os diversos tipos de conhecimentos, as 

nossas crenças, no fundo, a nossa forma de pensar e de agir. 

Neste sentido, damos conta de parte da nossa atividade, através da descrição dos momentos mais 

significativos, e foram muitos, que aconteceram, neste período, na nossa freguesia. 

Tivemos variadíssimas reuniões com os diferentes agentes culturais de Campanhã e apoiamos de formas 

distintas diferentes atividades que passamos a descrever: 

 

 Participação no lançamento público do “Pacto do Porto para o Clima”, no dia 16 de setembro na 

Casa do Roseiral; 

 IX Gala dos Artistas de Campanhã 9 a 10 de setembro 

Dia 9 – Noite de Fado (auditório) 

Dia 10 – Dia de Gala (Praça da Corujeira): Feira de Artesãos, Torneio Aberto de Xadrez, atividades 

desportivas e recreativas (Clube de Karaté de Campanhã e o grupo de dança New Project), e o 

tradicional espetáculo de variedades com os nossos artistas. 

 XXVIII Festival Folclórico de Campanhã organizado pelo Rancho Danças e Cantares de Campanhã 

(11 de setembro). 

Foram convidados para este festival os seguintes Ranchos: 

- Rancho Folclórico “As Lavadeiras do Mondego” – Santa Comba Dão 

- Rancho Folclórico do C.S.P. do Rabaçal – Penela 

- Rancho Folclórico “Malmequeres de Campinho” – Albergaria-a-Velha 

- Rancho Folclórico Santa Luzia de Vilar de Viando – Mondim de Basto 

 Festas da Padroeira (Santa Maria de Campanhã) 30 de agosto a 8 de setembro 

 Visita ao atelier da artista Beatriz Sendim, no dia 6 de setembro 

 Hastear da bandeira do rancho Típico do Ilhéu, no dia 4 de setembro 

 Festas da Nossa Senhora do Calvário 
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 MIRA Mobile Prize – no MIRA FORUM (exposição de 200 fotografias) 3 de setembro 

 Programa “Vizinhanças”, na Praça da Corujeira, nos dias 20 e 21 de agosto, em parceria com a 

CMP 

 Noite de Fados, uma noite solidária, promovida pela associação TODOS, realizada no Auditório, 

no dia 11 de julho 

 Rusgas de São João, representado pela ACD do Bairro do Falcão e a sua participação, no dia 2 de 

julho, no desfile realizado 

 
 

 Desporto 
 

 

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

período; 

 Apoiamos o V Torneio Xadrez na Praça organizado pela Escola de Xadrez de Campanhã; 

 Estivemos com o atleta de Karaté, natural de Campanhã, João Vieira, que apoiado pela Junta de 

Freguesia de Campanhã, representou a Seleção Nacional, e conquistou dois importantes títulos 

na modalidade a nível internacional, ficando com o notável e histórico número 2 do Ranking 

Mundial, ato único para Portugal.  

 Apoiamos as coletividades que trabalham com escalões de formação nas diversas modalidades; 

 Continuamos a apoiar o Karaté em Campanhã, através da associação Bushido Dojo Clube de 

karaté de Campanhã. Esta associação tem obtido excelentes resultados com os seus atletas e 

dirigentes, obtendo reconhecimento e mérito em diversas participações. Estivemos com esta 

associação na realização de um mega estágio de Karaté Full Contact com uma das maiores 

referências mundiais de Karaté Combat, o Sensei Vitalie Certain. 

 Continuamos a apoiar a Escola de Rugby Cercar-te que conquistou o Braga Youth Rugby Cup no 

escalão de sub12. Esta equipa da Escola de Rugby é dinamizada pelos Projetos Cercar-te E8G e 

Cercar-te no Lagarteiro E8G, promovidos pelo Espaço T (e dos quais a Junta de Freguesia de 

Campanhã é parceira). 

 Continuamos a apoiar as coletividades de Campanhã no pagamento à Ágora pela utilização do 

Complexo Desportivo do Cerco e do Pavilhão do Lagarteiro; 

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

Espaços para os seus treinos e jogos; 
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 Ambiente 

 

 

 Estamos em permanente contacto com o Departamento de jardinagem, a quem assiduamente 

vamos solicitando os seus serviços para a limpeza e manutenção dos nossos jardins ou espaços 

ajardinados e manutenção dos parques infantis que de certa forma, embora não com a 

celeridade que era necessário, mas lá vão respondendo às nossas solicitações.  

 Atendimento à população encaminhando todas as informações necessárias que permitam 

identificar os problemas apresentados pelos munícipes para o Pelouro do Ambiente e para o 

Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto sugerindo possíveis soluções para a 

resolução dos mesmos. 

 Continuamos a colaborar com as Associações Ambientalistas, com o Pelouro do Ambiente e do 

Urbanismo. 

 Solicitamos maior assiduidade na recolha dos resíduos depositados nos contentores; 

 Solicitamos a lavagem dos contentores após a recolha dos resíduos. 

 

 

 Proteção Civil  

    

   

 Estivemos, em colaboração com a Proteção Civil Municipal, em vários casos de prevenção de 

mitigação de risco em várias casas, nomeadamente: na Rua S. Roque da Lameira; na Rua do 

Freixo e na Rua da Levada. 

 Trabalhamos em conjunto com a Polícia Municipal para solucionar problemas como o abandono 

de vários carros nas Ruas da Freguesia e ainda de algumas situações de estacionamento abusivo.  

 

 

 Mobilidade e Transportes  

 

 

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

Pública, insistindo na Requalificação dos Pavimentos das seguintes artérias: Rua e Travessa da 

Levada; Rua da Granja; Rua das Heras; Rua de Azevedo; Rua Justino Teixeira e Rua Nau Vitória 
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 Serviço de Obras 
 

   

Intervenções diversas de reparação e manutenção em equipamentos da junta:  

 Limpeza do Arquivo; 

 Arranjo dos armários da sala do economato; 

 Desentupimento saneamento; 

 Arranjo de autoclismos;  

 

 

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

 Transporte de Materiais: 

 Mudanças mobília do Cerco/Azevedo; (1) 

 Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (7 entregas e 5 

levantamentos); 

 Banco Alimentar; (2) 

 

 

Apoio a eventos realizados na Freguesia:   

 Festa Nossa Senhora do Calvário (Transporte de grades); 

 Festa Nossa Senhora de Campanhã; 

 IX Gala dos Artistas de Campanhã (Iluminação, montagem de tendas e transporte de materiais); 

 Festival Folclórico; 
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 Auditório 

 

 

                  Ocupação da sala do Auditório 

 

                 
 
 

                Ocupação das salas de formação 

 

 
 
 
 

Atividade Nº de Horas 

Conservatório Vocare 14 

Formação BASE-FUT Norte 04 

Visões Úteis 07 

Assembleia de Freguesia 03 

I.P.A. 07 

Programa Escolhas – Projeto na Praça 01 

Ensaios Teatro Amador de Campanhã - TAC 10 

Espetáculo de Fados – Associação TODOS 08 

Vacinação Canídeos 03 

Projeto Urbinat 06 

Feirinha da Cerporto 08 

Hugo Paulos   03 

Desportivo de Portugal 04 

Sessões coletivas do GIP - IEFP 24 

Bloco de Esquerda 04 

Rastreio dentário da Fundação de Ensino e Cultura Fernando Pessoa 06 

Sessão de Assinaturas dos Protocolos do Orçamento Colaborativo 02 

Centro Social da Corujeira 05 

Fios e Desafios 02 

  

Total de horas 121 

Atividade Nº de Horas 

Global XXI 150 

  

  

Total de horas 150 
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 Serviços Administrativos 
      

 
 

Secretaria

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 666 

Requerimentos ou petição de interesse particular 07 

Atestados/Confirmações (pagos) 325 

Atestados emitidos 542 

Pedidos de Atestados e Confirmações 690 

Pedidos de Atestados para a DomusSocial – Pedido de Habitação 120 

Autenticação de Documentos 0 

Canídeos

Novos Registos 14 

Licenciamento Categoria A 140 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 8 

Licenciamento Categoria G 1 

Licenciamento Categoria H 0 

Licenças pagas fora de prazo 0 

 
 

Recenseamento Eleitoral  
 

Eleitores inscritos até 31 de agosto de 2022

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 27572 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 23 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 05 

Eleitores Provisórios (17 anos) 274 
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 Cemitério 

 
 

 Exumações: 
 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

Junho 15 05 10 

Julho 10 06 04 

Agosto 21 08 13 

Total 46 19 27 

 
 

 Inumações: 
 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

Junho 05 16 

Julho 03 11 

Agosto 04 11 

Total 12 38 

 
 

 Entrada de cinzas ou ossadas externas: 
 

Meses Ossadas Cinzas 

Junho 02 08 

Julho -- 03 

Agosto -- 04 

Total 02 15 

 
  

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 15 vagos. 
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 Posto Atendimento Ctt Azevedo 
 
 
 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Receção correspondências: Registos, encomendas nacionais e 
Internacionais 

755 

Receção de EMS Nacionais e Internacionais 239 

Entregas Correspondências: Registos, Encomendas Nacionais e 
Internacionais 

339 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais e 
Internacionais 

481 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 118 

Vales Postais - Emissão 36 

Vales Postais - Pagamentos  1.283 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de 
Telemóvel  

231 

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

2.141 

Aceitação/Devolução de EMS Nacionais e Internacionais 48 

 

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; 

 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 QUANTIDADE 

Receção correspondências: Registos, encomendas nacionais e 
Internacionais 

2.596 

Receção de EMS Nacionais e Internacionais 571 

Entregas Correspondências: Registos, Encomendas Nacionais e 
Internacionais 

1.194 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais e 
Internacionais 

1.379 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 398 

Vales Postais - Emissão 104 

Vales Postais - Pagamentos  1.952 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de 
Telemóvel  

456 

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

5.934 

Aceitação/Devolução de EMS Nacionais e Internacionais 155 

 

 

 

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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