Relatório Trimestral de Atividades
Outubro, novembro e dezembro 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 4º Trimestre de 2021.
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INTRODUÇÃO

Exm. Sr.º Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã
Exmos(as). Srs.(as) Deputados(as) eleitos à Assembleia de Freguesia de Campanhã

Ao apresentarmos este Relatório de Atividades referente ao 4º trimestre de 2021, recordamos que
do mesmo está circunscrito a um tempo curto e, fundamentalmente, a um tempo de incertezas,
originadas, como todos sabemos, por constrangimentos de elevada complexidade.
Contudo, e atendendo às circunstâncias existentes, ainda se tornou possível encetar um conjunto
de participações, reuniões e de apoios nas mais diversas áreas a que a esta autarquia respeita.
Iremos, em seguida, apresentar uma súmula do que pensamos ser mais representativo do trabalho
realizado e que pensamos importante terem conhecimento.

Cultura
Reuniões com as associações: Movimento Terra Solta; Projeto Arco Maior; Clube de Cinema de
Campanhã; Associação Estúdio de Dança New Project; Grupos de Teatro Novo Acto e TAC.
Participação nos seguintes eventos:
Museu Nacional da Imprensa (poesia de Manuel António Pina e concurso PortoCartoon);
Auditório da JF de Campanhã, peça de teatro promovido APPC;
Mira Fórum num ciclo de conferências intitulado “Freguesia Imaginada”;
Coliseu do Porto, a convite da CMP, espetáculo TODOS;
Casa da Música, a convite do Ajudante-General do Exército, referente ao Dia do Comando do
Pessoal do Exército.

Ação Social
Neste trimestre estivemos presentes em reunião do MIAGC, na Domus Social no âmbito do projeto
da Barrela Social, em reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, projeto Sinergias e do Projeto na
Praça.
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Para além das reuniões acima identificadas, reunimos igualmente com a Fios e Desafios e Óptica da
Praça, que nos facultaram informações sobre a sua atividade, sendo que na reunião com a ótica
contamos com a presença do Exmo. Vogal do Pelouro da Saúde.
Procedemos à divulgação da iniciativa solidária do CCD da Câmara Municipal do Porto nas nossas
redes sociais e solicitamos aos técnicos do Gabinete de Ação Social a divulgação da mesma junto
dos agregados familiares que acompanham, tendo sido remetido ao CCD a informação com o
número de pessoas que se mostraram dispostas a beneficiar da iniciativa que consistiu na atribuição
de kits de refeições, nomeadamente 43.
Colaboramos na identificação de instituições de carácter social para beneficiarem da atribuição de
eventuais donativos.
Continuamos com a atribuição de apoios económicos no âmbito do PES, assim como apoio para
despesas farmacêuticas e refeições na APECDA.
Finalmente apoiamos instituições de carácter social que solicitaram o apoio da Junta de Freguesia
para proporcionar uma época festiva com melhores condições aos utentes que acompanham.

Habitação
No âmbito do Pelouro da Habitação, na sequência de pedidos de ajuda de fregueses moradores em
Bairro Social, articulamos com a Domus Social, tendo sido obtido com sucesso a resolução de avaria
em termoacumulador.
Face à problemática existente no edificado denominado Património dos Pobres e de acordo com
orientações do Sr. Presidente da Junta, junto com a Exma. Sra. Secretária da Junta e com o Exmo.
Sr. Tesoureiro e responsável pelo pelouro da Proteção Civil, realizamos visitas domiciliárias a
algumas das habitações lá localizadas, onde nos foi possível verificar a degradação estrutural que o
projeto habitacional tem sofrido nos últimos anos, condicionando a qualidade de vida dos seus
residentes.
No seguimento destas visitas e da articulação com a população do local procedemos ao
agendamento de reuniões com o Exmo. Pároco da Areosa e com a Exma. Advogada Assistente do
processo.
Reunida a informação, procedemos ao envio da mesma para o Sr. Vereador da Habitação da Câmara
Municipal do Porto, assim como das fotografias das habitações, autorizadas pelos moradores,
solicitando a colaboração deste organismo para a resolução desta problemática.
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Terceira Idade
Ao nível do Pelouro da Terceira Idade, visando-se combater o isolamento social de pessoas idosas
e também de pessoas com mobilidade reduzida, estabelecemos um protocolo de colaboração com
o projeto Pedalar sem Idade, cuja atividade passa pela realização de passeios em bicicleta elétrica.
Este protocolo permitirá aos nossos técnicos da Ação Social proceder à sinalização de utentes em
isolamento social que queiram participar dos passeios.
Paralelamente procedemos igualmente à divulgação do projeto junto de várias instituições sociais
da freguesia.

Desporto
Estivemos presentes no Aniversário das diversas coletividades que o festejaram durante
este período;
Fizemos homenagem de reconhecimento a quatro jovens de Campanhã que se destacaram no
desporto ou nos resultados escolares;
Apoiamos o clube de Dança GimnoCerco na deslocação ao programa televisivo GotTalent;
Apoiamos o clube de Karaté de Campanhã na presença de um torneio internacional que se realizou
no Cairo.
Apoiado as coletividades que trabalham com escalões de formação nas diversas modalidades;
Estamos a preparar a renovação de protocolos para estabelecer contratos programa com algumas
associações da freguesia de Campanhã, estabelecendo parcerias que visam um plano desportivo
alargado a várias modalidades para crianças e jovens.
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;

Juventude
Estamos a preparar a renovação de protocolos para estabelecer contratos programa com
associações juvenis;
Continuamos a apoiar o Teatro Infantil de Campanhã, mantendo sempre abertas as audições e
captações para jovens (com idades entre os 9 e os 15) que queiram tentar a integrar grupos de
teatro amador da Freguesia de Campanhã.
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Temos acompanhado e apoiado os grupos de dança da Freguesia, sobretudo hip-hop e outros
géneros de street dance continuam a ser apoiados pela Junta de Freguesia;
Continuamos a desenvolver ações de apoio à formação e emprego jovem, aliás uma preocupação
da Junta de Freguesia em cooperação com outras entidades, nomeadamente o I.E.F.P.

Urbanismo, Ambiente, Mobilidade e Transportes:
O papel deste Pelouro passou durante estes últimos tempos, pela identificação das situações
chegadas por email ou telefone e pelo encaminhamento das mesmas, para respetiva resolução
junto das entidades competentes.

Educação
No âmbito da Educação, participamos nas reuniões dos Conselhos Gerais dos grupamentos de
Escolas.
Apoiamos Escolas Básicas e Associações de pais no desenvolvimento de algumas iniciativas dos
seus Planos de atividades.
Reunimos com Associações de Pais e com as empresas Sicence4you e Global XXI.
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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 (35)



Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos
de RSI; (8)



Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de
institucionalização em Lar com a articulação da Fios e Desafios (2)



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 (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” (2)



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



Atendimento à população da Freguesia de Campanhã – por telefone e/ou email (224)



Distribuição dos apoios económicos e de medicação (98)



Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico (2)



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



Acompanhamento de utentes a consultas médicas (4)



Acompanhamento de utentes a serviços públicos (6)



Pedidos de Junta Médica de Incapacidade (5)



Visitas domiciliárias (14)



Encaminhamento de utentes para o Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos
Sociais e de Saúde (4)



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
(19)



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…) (37)



Encaminhamento de utentes para a Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da
Universidade Fernando Pessoa (29)



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



Porta 65 Jovem (4)



Encaminhamento de utentes para o CCD (kit de refeição) (20)

 Reuniões técnicas com:
- Casa Partilhada (2)
- Benéfica e Previdente (2)
- CLASP Núcleo Executivo (2)
- CLDS (2)
- Projeto Escolas 8ª Geração (4)
- Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (8)
- Fios e Desafios (10)
- CRI – Oriental (3)
- ARRIMO (3)
- Casa Reparada, Vida Melhorada (2)
- Rede de Emergência Banco Alimentar (1)
- PELE (1)
- SRU (1)
- Águas do Porto (1)
- Cento de Alcoologia do Porto (1)
- Gabinete de Inclusão Divisão Municipal de Desenvolvimento Social (3)
- Reunião conjunta para resolução de insalubridade de habitação social: Domus Social,
- Junta de Freguesia de Campanhã, PSP, Delegação de Saúde; CAOS; ACAPO (3)
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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:
 08 Pedido de habitação à Domus Social;
 06 Pedido de transferência de habitação
 01 Pedido de integração de Alvará
 02 Pedido de obras na habitação social
 02 Pedido de reajustamento do valor mensal da renda
 01 Pedido de habitação ao IHRU



Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de Campanhã
durante o 4º Trimestre:

Alojamentos agregados
Alojamentos de agregados
provenientes da Freguesia
provenientes da Freguesia
de Campanhã
de Campanhã
para outra freguesia
3
0

Transferências
Transferências
agregados provenientes
agregados provenientes
da Freguesia de
da Freguesia de
Campanhã
Campanhã para outra freguesia
1
0

Total
4

Refira-se que 04 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 04 mantiveramse na mesma freguesia.
Foi realizada 1 transferência proveniente da Freguesia de Campanhã, que também se mantive 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 (314 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 (162 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 (108 utentes);



Orientação profissional (24 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 (95 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

4º 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 (367 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.
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SERVIÇO DE OBRAS

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

Arranjo grades das escadas;

Alterar iluminação do corredor e bar;

Substituição de autoclismo;

Desentupir saneamento;

Apoio na colocação da iluminação de Natal;
Edifício Sede:

Substituição de autoclismos;

Apoio nas Eleições Autárquicas;

Apoio na colocação da iluminação de Natal;
Cemitério:





Substituição e arranjo algumas caleiras;
Cimentar algumas zonas junto às campas;
Reparar tubo de água;
Podar arvores junto do calvario;

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





Finalizar a obra do telhado da Rua Corujeira de Baixo;
Reparar o telhado da Associação Terra Solta no espaço cedido pelo centro Juvenil de
Campanhã, assim como fazer canalização de água do wc e cozinha, montar sanitários e
colocar lâmpadas e tomadas;
Transporte de Materiais:
 Bens Alimentares do Banco Alimentar para a QPI; (4);
 Banco Alimentar para a Junta; (1)
 Grades em ferro da CMP para o Complexo Desportivo de Campanhã; (1)
 Mudança de Mobiliário da Associação Terra Solta; (1)
 Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (2)
 Arbustos da Capela de São Roque para o Ecocentro; (1)
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AUDITÓRIO

DESIGNAÇÃO

HORAS

Domus Social

36

Assembleia

01

Eleições

13

Reuniões com partidos para mesas de voto

02

Psicóloga

03

APPC – Ensaios Teatro

26

Lançamento de livros

08

Radiotáxis

06

Urbinat

06

Workshop de inovação

03

Tomada de posse

04

Reuniões executivo

04

Partido Chega

04

GIP

25

Fios & Desafios

06

C.D.S.

03

Juventude socialista

04

TAC - Ensaios

14

Projeto “Na Praça”

07

Visões úteis

04

Asas de ramalde

12

Total:
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191

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

745
13
329
544
613
76
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

21
108
0
10
2
0
0
0

Recenseamento Eleitoral

Eleitores inscritos até 15 de dezembro 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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27745
22
5
247

CEMITÉRIO



Exumações:

Meses
16 de setembro
Outubro
Novembro
Até 15 de Dezembro
Total


Transladações
05
11
06
04
26

Incorruptos
03
26
12
05
46

Inumações:

Meses
16 de setembro
Outubro
Novembro
Até 15 de Dezembro
Total


Exumações
18
37
18
09
82

Inumações em covatos
-06
08
02
16

Inumações em Jazigos
02
09
04
01
16

Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora:

Meses
16 de setembro
Outubro
Novembro
Até 15 de Dezembro
Total

Ossadas
-01
--01

Cinzas
01
05
04
02
12

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 20 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
869
179
476
423
117
27

Vales Postais - Pagamentos

1.077

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

309
2.027
42
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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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
3.051
578
1.736
1.405
397
130

Vales Postais - Pagamentos

1.678

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

198
5.899
105
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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