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Freguesia de Campanhã 

 

Relatório Trimestral de Atividades 

Outubro, novembro e dezembro 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 4º 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 4º trimestre de 

2022: 

  

 Ação Social   

 

No âmbito da Ação Social, no passado dia 03 de novembro foi criada a Comissão Social de Freguesia de 

Campanhã. As Comissões Sociais de Freguesia (CSF) desenvolvem as medidas de política e ações no seu 

território de atuação e articulam com a Rede Social, participando na realização do Diagnóstico Social e na 

execução do Plano de Desenvolvimento Social, entre outros. 

Em Campanhã, pretende-se com a sua criação, a rentabilização dos recursos existentes na freguesia e o 

aprofundar das relações institucionais já existentes, sempre direcionado a um maior e melhor apoio às 

necessidades dos campanhenses. 

Colaboramos também com a ANAFRE na iniciativa “Bilha Solidária”, que visa apoiar os cidadãos na 

aquisição de gás até dezembro. Nesta iniciativa, compete à Junta apoiar os cidadãos na submissão da 

candidatura e proceder ao pagamento da comparticipação quando a mesmo é aprovada. 

Passamos a descrever o relatório de todo o Serviço devidamente quantificado e qualificado: 

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

e Previdente, CerPorto (41) 

▪ Articulação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Fios e Desafios  (33) 

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

(18) 

▪ Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de 

institucionalização em Lar com a articulação da Fios e Desafios; (5) 

▪ Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal Domus Social; (5) 

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

(17) 

▪ 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” (10) 

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

(14) 

▪ Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (247)  

▪ Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (220) 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/rede-local-de-intervencao-social-rlis
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/rede-local-de-intervencao-social-rlis
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▪ Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico; (2) 

▪ Acompanhamento de utentes a consultas médicas (8) 

▪ Acompanhamento de utentes a serviços públicos (12) 

▪ Pedidos de Junta Médica de Incapacidade (5) 

▪ Visitas domiciliárias (32) 

▪ Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças (12) 

▪ 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…) (35) 

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

Fernando Pessoa (27) 

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

▪ Passeio Sénior (600);  

▪ Armazém da Domus Social (escolha de mobílias, eletrodomésticos e roupas) (2) 

▪ Palestra Fórum Inovação (1) 

▪ Formação “História e Cultura Cigana” (Tânia Pinto e Carla Carvalho) (1)  

▪ Apoio Extraordinário na aquisição do gás (14) 

▪ Elaboração da Comissão Social de Freguesias com as instituições convidadas a integrar (1) 

▪ Entrega de Cabazes doados pela empresa H3 e da Tomatino (4) 

 

✓ Reuniões técnicas com: 

▪ Projeto C.A.S.A. (1) 

▪ Casa Partilhada (3) 

▪ Benéfica e Previdente (3) 

▪ Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (6) 

▪ Fios e Desafios (6) 

▪ CRI – Oriental (5) 

▪ Comissão Social de Freguesias (3) 

▪ ARRIMO (4) 

▪ Gabinete de Inclusão Divisão Municipal de Desenvolvimento Social (3) 

▪ CLASP (4) 

▪ Saúde Pública, Enfermeira Vitória e Fios e Desafios (4) 

▪ Polícia de Segurança Pública (2) 

▪ CPCJ (6) 

▪ Bairros Saudáveis (1) 

▪ Na Praça (3) 

▪ Passeio Sénior (1) 

▪ Faculdade de Arquitetura e ISSSP (1) 
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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 4º Trimestre: 

▪ Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnico: 

✓ 11 Pedidos de habitação à Domus Social; 

✓ 04 Pedidos de transferência de habitação; 

✓ 06 Pedidos de integração no agregado; 

✓ 05 Pedidos de prorrogação de tempo de saída da habitação;  

✓ 04 Pedidos de obras na habitação social; 

✓ 03 Pedido de habitação ao IHRU; 

✓ 07 Pedidos de autorização de coabitação 

 

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

o 4º Trimestre 

 

a. Realojamentos dos 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 Campanhã 2 07/10/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Campanhã 2 12/10/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Campanhã 3 18/10/2022 Adaptação da Tipologia 

Campanhã 
UF Lordelo do Ouro e 

Massarelos 
3 18/10/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Ramalde 1 26/10/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã 
UF Lordelo do Ouro e 

Massarelos 
3 03/11/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Campanhã 3 29/11/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Campanhã 3 06/12/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Bonfim 2 07/12/2022 Pedido de Habitação 

Campanhã Campanhã 2 07/12/2022 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 1 20/10/2022 Pedido de Habitação 

Ramalde Campanhã 2 04/11/2022 Pedido de Habitação 

Ramalde Campanhã 2 08/11/2022 Pedido de Habitação 

UF Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, 

São Nicolau e Vitória 
Campanhã 1 18/11/2022 Pedido de Habitação 

Bonfim Campanhã 2 07/12/2022 Pedido de Habitação 

 
 

 Terceira Idade  
 

 

▪ Tivemos o lançamento do Pedalar sem Idade na freguesia. Foi realizada uma sessão informativa 

que contou com a presença de IPSS´s e outras instituições que acompanham seniores em 

Campanhã, bem como de cidadãos interessados em obter mais informação acerca da iniciativa. 

No final, foi possível a alguns cidadãos passearem de bicicleta elétrica na Praça da Corujeira; 

▪ Continuamos conjuntamente com os nossos Serviços Sociais a prestar apoio e a encaminhar para 

outras Instituições pessoas idosas e sem retaguarda familiar. 

▪ No âmbito da quadra Natalícia almoçamos e estivemos presentes com idosos de vários Centros 

de Dia e IPSS’S que trabalham com esta valência;            

 

 Saúde     
 

 
▪ Na área da Saúde e atendendo às muitas necessidades da nossa população, e muito 

particularmente a nossa população Sénior, estamos a tentar estabelecer protocolos que, nos 

permitiram continuar a manter alguma assistência em diversas especialidades médicas e outras 

ligadas à saúde, tais como: estomatologia, saúde mental, fisioterapia, podologia, psicologia, 

otorrinolaringologia, etc. etc.;  

▪ Levamos ainda a efeito rastreios de Estomatologia e de Terapia da Fala; 

▪ Colaboramos com a Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”, para a realização de 

rastreios, em que os mediadores foram a APPC e os rastreios realizaram-se no Bairro do Cerco;  
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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 (278 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 (195 utentes); 

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

emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora (31 utentes); 

• Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (162 utentes); 

• Orientação profissional (52 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 (198 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 (674 utentes), sobre: 

• IEFP - serviços à distância; 

• Direitos e Deveres; 

• 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    

 

• Levámos a cabo o 1º Concurso de Presépios da Junta de Freguesia, com a participação de cerca 

de 30 presépios. Estes estão em Exposição no Auditório da Junta de Freguesia. 

• 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 estamos a par do 

que se vai passando com o Ensino na nossa Freguesia. 

• Divulgamos as formações junto dos Jovens e fregueses através do GIP. 

• Continuamos com a parceria com a empresa Global XXI. 

• Apoiámos associações que trabalham com crianças e jovens de Campanhã. 
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 Cultura  
 

Neste 4º trimestre de 2022, tivemos uma atividade partilhada por vários campos da cultura, apoiando-os 

nas suas mais variadas formas, como sejam: 

 

▪ Organizamos o Concerto de Natal “Christmas Jazz”, com a Orquestra de Jazz do Douro, no 

Auditório do Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto; 

▪ Apoiamos e participamos no Encontro sobre Inclusão/LGBT, no auditório do Agrupamento de 

Escolas do Cerco do Porto;  

▪ Apoiamos a apresentação do livro “Nudez” da autoria de Mónica Mesquita;  

▪ Apoiamos também a apresentação do Livro “Quem Nunca” da autoria de Teresa Lima e 

exposição realizada no nosso auditório;  

▪ Apoiamos o III Fórum de Teatro Associativo e Artes performativas, no auditório do Agrupamento 

de Escolas do Cerco do Porto;  

▪ Apoiamos o Rancho Tipico do Ilheu na realização de uma noite de fados;  

▪ Reunimos com os Grupos de Teatro da Freguesia e com os Ranchos Folclóricos;    

▪ Apoiamos e estivemos presentes na animação do Natal de Rua nas Freguesias:  

✓ Orfeão Universitário do Porto, na Rua do Freixo e na Rua da Estação.  

O espírito de Natal no Porto volta este ano a ser complementado com música coral nas ruas, 

mercados e lojas. Três formações – o Coro 8x4, o Projecto Coral Independente e o Orfeão 

Universitário do Porto – interpretam temas festivos para alegria e surpresa de quem passa 

atarefado e de quem passeia. 

✓ Banda às Ricas Orfeão, na Rua Nova da Corujeira.  

Grupo musical portuense habituado a animar todo o tipo de eventos em Portugal e muitos 

outros países. Espalham boa disposição com um reportório de cariz tradicional, temas do 

imaginário coletivo e do mundo circense. O seu objeto, dizem, é “despertar o lado mais simples 

da vida: o sorriso!” 

✓ Banda do Circoreta, na Rua São Roque da Lameira. 

A versão deambulante do espetáculo “Circoreto” é uma festa em movimento e monta arraial 

por onde passa. Alia humor à música, ao teatro e ao circo, com muita interação com o público. 

Traz músicas de vários universos, desde a música popular portuguesa ao jazz dixieland ou à 

música erudita. 
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 Desporto   
 

 

• Seguimos a política de apoiar as coletividades que trabalham com escalões de formação nas 

diversas modalidades; 

• Lançamos o desafio para a Escola de Xadrez de Campanhã criar uma parceria Grupo Desportivo 

Nau Vitória, para criar uma equipa. 

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

karaté de Campanhã. Nesta modalidade, continuamos a acompanhar o atleta de Karaté, natural 

de Campanhã, João Vieira, que tem conquistado diversos títulos na modalidade a nível 

internacional, sendo que desta vez ganhou a final em kata individual do Campeonato Mundial de 

Goju-Ryu que se realizou em Itália. 

• Mantemos o apoio à Escola de Rugby Cercar-te e ao A C D do Bairro do Falcão com o aluguer do 

espaço do complexo desportivo de Campanhã. 

• Estivemos a avaliar e a preparar os protocolos anuais de colaboração da Junta de Freguesia de 

Campanhã, com as associações de caracter desportivo, visando manter, solidificar e crescer a 

diversidade desportiva e o número de atletas de formação da freguesia. 

• Estivemos presentes no aniversários e/ou festas de Natal das diversas Associações da nossa 

Freguesia. 

• Estamos a preparar o nosso Campeonato de Bilhar “INTER ASSOCIAÇÕES DE CAMPANHÃ”, que 

integrará um considerável número de Associações da Freguesia. 

 

 

 

 Ambiente  

 

▪ Na área do ambiente temos insistido junto da Porto Ambiente para que em conjunto consigamos 

encontrar algumas soluções para os problemas que nos vão surgindo nesta área tais como: a 

sensibilização junto da população para o Projeto Reciclar é Dar Mais, para a limpeza e 

manutenção dos lavadouros existentes na Freguesia, para a manutenção e arranjo de alguns 

jardins, para a limpeza das ruas, para uma regular poda de árvores e para a implementação de 

parques infantis na Freguesia. 

▪ Estivemos presentes nas várias reuniões do Conselho Municipal do Ambiente, onde se discutem 

temas de relevante importância para a Cidade e consequentemente para a Freguesia.  
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 Proteção Civil  

      

• Estivemos nas reuniões de preparação e na realização de um simulacro á escala real em 

Campanhã. 

• No âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, a Câmara Municipal do Porto 

realizou um simulacro à escala real no dia 29 de novembro 

• Este exercício contou com a participação de 20 agentes de Proteção Civil, entidades e organismos 

de apoio e respetivos meios, nomeadamente Álvaro Ferreira responsável da proteção civil da 

Junta de Freguesia de Campanhã e o presidente Sr. Paulo Ribeiro, integrando a comissão 

municipal de proteção civil e esteve no centro de gestão integrada do regimento de Sapadores. 

• O exercício foi idealizado para um cenário de acidente no transporte terreste de mercadorias 

perigosas e foram criadas situações de emergência simulada com pessoas e viaturas na Avenida 

25 de Abril (Campanhã). 

 

 

 Mobilidade e Transportes   

 

▪ Continuamos a debatermo-nos com imensos problemas de mobilidade e acessibilidade, os quais 

com muita frequência temos denunciado, não obstante sermos uma Freguesia onde existem 

algumas Associações a lidar com esta problemática, como o caso das mais emblemáticas, APPC 

(Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral), APD (Associação Portuguesa de Deficientes), esta 

situação não tem melhorado muito, pelo menos nas proporções que nós gostaríamos.  

▪ Temos dado a conhecer à câmara variadíssimos problemas de mobilidade e acessibilidade que 

temos na Freguesia, tais como: falta de rampas em muitas passadeiras, a falta de passeios 

condignos em várias artérias da nossa Freguesia. Debatemos a falta de acessibilidade de algumas 

ruas da Zona de Azevedo, Areias e S. Pedro, visto haver ainda algumas ruas com o piso em 

gravilha.  

▪ Reunimos com os STCP para tentar solucionar o problema dos horários da carreira ZC.  

▪ E solicitamos, uma vez mais, à Câmara Municipal do Porto e aos STCP, a resolução da 

expropriação do terreno na Trav. Corujeira de Baixo, para que fosse alargada a artéria, única 

solução para retomar o antigo percurso da carreira 401, pois continuamos todos os dias a receber 

reclamações das pessoas lesadas por esta situação.  
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 Serviço de Obras   
 

 

Intervenções diversas de reparação e manutenção em equipamentos da junta: 

 Edifício Sede:  

▪ Arranjo das paredes das escadas; 

▪ Arranjo da sanita e limpeza de saneamento wc do r/c; 

▪ Arranjo das placas informativas do interior, assim como arranjo das vitrines informativas do 

exterior; 

▪ Montagem de cadeiras;  

Auditório:  

▪ Limpeza e reparação do telhado; 

▪ Substituição das lâmpadas da sala de formação para Led’s; 

Cemitério:  

▪ Substituição da boia dos tanques; 

▪ Substituição dos autoclismos; 

▪ Cimentar espaços junto aos jazigos; 

 

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 (4) e desmontagens; (1) 

✓ Banco Alimentar; (4) 

✓ Mobiliário da Domus (2) 

✓ Mobiliário da Escola António Nobre para a Escola Nicolau Nasoni (3) 

 

Apoio a eventos realizados na Freguesia:   

• Apoio Passeio Sénior; 

• Apoio na exposição realizada no auditório;  
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 Auditório    

 

                  Ocupação da sala do Auditório 

 

                 

 

 

                Ocupação das salas de formação 

 

 

 

 

Atividade Nº de Horas 

Sessões coletivas do GIP - IEFP 41 

Associação “A Soalheira” 06 

Lançamento do Livro de Teresa Lima  08 

C.M.P. – Alojamento Local 03 

Programa Escolhas – Projeto na Praça 02 

Fios & Desafios – Atelier de bolsas recicladas  16 

Associação de Pais do Falcão 07 

Espetáculo de Fados – Associação TODOS 02 

Comissão Social de Freguesias 03 

Cercar-te 08 

Concurso presépios 16 

Torneio Boccia (Centro Social da Corujeira) 06 

Cerporto 08 

Projeto Urbinat 06 

Lançamento do Livro de Mónica Mesquita  06 

  

  

  

  

  

Total de horas 138 

Atividade Nº de Horas 

Global XXI Outubro 120 

Global XXI Novembro 126 

Global XXI Dezembro 60 

  

Total de horas 306 



   

 
  13 
     4º Relatório Trimestral 2022 

Freguesia de Campanhã 

 

 

 

 

 Serviços Administrativos  
      

 

Secretaria 

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 770 

Requerimentos ou petição de interesse particular 14 

Atestados/Confirmações (pagos) 468 

Atestados emitidos 618 

Pedidos de Atestados e Confirmações 642 

Pedidos de Atestados para a DomusSocial – Pedido de Habitação  116 

Autenticação de Documentos 07 

Canídeos 

Novos Registos 15 

Licenciamento Categoria A 120 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 20 

Licenciamento Categoria G 1 

Licenciamento Categoria H 0 

 

 

Recenseamento Eleitoral  

 

Eleitores inscritos até 15 de dezembro de 2022 

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 27587 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 22 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 05 

Eleitores Provisórios (17 anos) 284 
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 Cemitério  
 

 

▪ Exumações: 

 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

Outubro 28 09 19 

Novembro 25 09 16 

Dezembro (15) 09 07 05 

Total 62 25 40 

 

 

▪ Inumações: 

 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

Outubro 04 06 

Novembro 06 09 

Dezembro (15) 05 06 

Total 15 21 

 

 

▪ Entrada de cinzas ou ossadas externas: 

 

Meses Ossadas Cinzas 

Outubro -- 10 

Novembro -- 04 

Dezembro (15) -- 04 

Total -- 18 

 

  

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 40 vagos. 
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 Posto Atendimento Ctt Azevedo   
 

 

 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Receção correspondências: Registos, encomendas nacionais e 

Internacionais 
909 

Receção de EMS Nacionais e Internacionais 276 

Entregas Correspondências: Registos, Encomendas Nacionais e 

Internacionais 
392 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais e 

Internacionais 
449 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 181 

Vales Postais - Emissão 34 

Vales Postais - Pagamentos  1.236 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de 

Telemóvel  
222 

Aceitação de Correspondências: Normal, Azul, Registos, Encomendas 

Nacionais e Internacionais 
2.589 

Aceitação/Devolução de EMS Nacionais e Internacionais 57 

EMS devoluções 29 

 

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 p 
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 Posto Atendimento Ctt Corujeira     
 

 

 

 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Receção correspondências: Registos, encomendas nacionais e 

Internacionais 
2.487 

Receção de EMS Nacionais e Internacionais 575 

Entregas Correspondências: Registos, Encomendas Nacionais e 

Internacionais 
1.232 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas Nacionais e 

Internacionais 
1.174 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 525 

Vales Postais - Emissão 120 

Vales Postais - Pagamentos  1.555 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e Carregamentos de 

Telemóvel  
380 

Aceitação de Correspondências: Normal, Azul, Registos, Encomendas 

Nacionais e Internacionais 
5.302 

Aceitação/Devolução de EMS Nacionais e Internacionais 139 

EMS devoluções 91 

 

 

 

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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