Freguesia de Campanhã

Relatório Trimestral de Atividades
Abril, maio de junho 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 2º Trimestre de 2022.
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
Exmo(a)s Sr(a)s Deputado(a)s

Este relatório tem a finalidade de informar acerca da atividade da Junta e da situação financeira, relativa
ao período de abril a junho de 2022, não obstante de este trimestre ter sido mais curto por força da última
Assembleia de Freguesia só se ter realizado no final de abril, não deixa de ser menos relevante.
Ainda sobre os efeitos vividos pelo surto pandémico, já se nota aos pouco o regresso à normalidade, assim
passamos a descrever as atividades desta Junta, tanto no que são competências diretas desta, como nas
influências que esta pode exercer na resolução e amenização dos problemas que afetam Campanhã e a
sua População:

Ação Social

No âmbito do trabalho desenvolvido na área social, o nosso Gabinete de Ação Social assume-se como
fundamental, carecendo de louvor o trabalho desempenhado pelos técnicos que o compõem que vão
conjugando as tarefas regulares de apoio à população, mas mostrando-se sempre disponíveis para
colaborar com as solicitações externas, sempre em prol dos campanhenses. É exemplo disso a
colaboração com a Domus Social no processo de atualização de dados de inquilinos municipais com a
duração de um mês e meio. Esta colaboração permitiu à população residente no Bairro do Cerco, Bairro
Engenheiro Machado Vaz, Bairro do Falcão, Bairro Pio XII e São Vicente de Paulo, a atualização dos seus
dados na Junta, evitando assim a deslocação à Domus Social.
Entre várias reuniões realizadas, importa referir que reunimos com a Refood que pretende implementar
a sua atividade na nossa freguesia e facultamos as orientações recebidas aos nossos técnicos do Gabinete
Ação Social referentes ao processo de encaminhamento de utentes que possam beneficiar da iniciativa
desta entidade.
Continuamos a colaborar com várias instituições que realizam trabalham de proximidade com a
população e a colocar em prática o Programa de Emergência Social, sempre baseado em relatórios
técnicos devidamente fundamentados.

Passamos a descrever o relatório de todo os Serviços devidamente quantificados e qualificados.
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▪

Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, Qualificar para Incluir,
Benéfica e Previdente, CerPorto (38)

▪

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; (13)

▪

Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de
institucionalização em Lar com a articulação da Fios e Desafios (4)

▪

Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal Domus Social; (4)

▪

Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares para a Fios e Desafios e para a
AMI (18);

▪

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” (4)

▪

Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da
APECDA; (16)

▪

Atendimento à população da Freguesia de Campanhã (188)

▪

Distribuição dos apoios económicos e de medicação (83)

▪

Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico (3)

▪

Acompanhamento de utentes a consultas médicas (5)

▪

Acompanhamento de utentes a serviços públicos (9)

▪

Pedidos de Junta Médica de Incapacidade (4)

▪

Visitas domiciliárias (15)

▪

Acompanhamento, integração em respostas das instituições da freguesia e apoio de famílias
com COVID-19 e/ou em isolamento profilático; (2)

▪

Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças (34)

▪

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…)
(38)

▪

Encaminhamento de utentes para a Clínica Pedagógica de Medicina Dentária da Universidade
Fernando Pessoa (24)

▪

Encaminhamento para o gabinete de Advogados Dr. Pedro Lima (9)

▪

Articulação com as Águas do Porto para liquidação de dívidas (3)

▪

Atualização de dados Domus Social (453)

▪

Porta 65 (5)
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✓

Reuniões técnicas com:

▪

Casa Partilhada (3)

▪

Benéfica e Previdente (3)

▪

Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (7)

▪

Fios e Desafios (4)

▪

CRI – Oriental (3)

▪

ARRIMO (3)

▪

Gabinete de Inclusão Divisão Municipal de Desenvolvimento Social (2)

▪

Porto Solidário Engenheiro Lourenço (1)

▪

Visões úteis (3)

▪

CLASP (1)

▪

Saúde Pública, Enfermeira Vitória e Fios e Desafios (3)

▪

Polícia de Segurança Pública (1)

▪

Associação Impac’tu (1)

Terceira Idade

▪

Apesar de não realizarmos a gestão de qualquer Centro de Dia, permanece a nossa articulação
com as várias IPSS's que possuem esta valência, bem como outras e prestam apoio à população
sénior campanhense.

▪

Continuamos a articular com várias entidades no sentido de procederem à sinalização de
séniores para beneficiarem da atividade Pedalar sem Idade.

Saúde
▪

Na área da saúde, destaco 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 tem
desenvolvido rastreios de medicina dentária e terapia da fala junto das escolas da freguesia e da
população em geral.

▪

No dia 18 de maio foi realizado na Associação Dulcinha Rastreios de Doenças Infeciosas.

▪

Nesta temática gostaria 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

▪

Em parceria com a Domus Social mantemos o programa o programa Casa Partilhada, que
consiste em residências partilhadas promovendo o combate à precariedade habitacional e o
isolamento social.

▪

Paralelamente reportamos as problemáticas sinalizadas pelos campanhenses junto das devidas
entidades.

▪

Reunimos com o Exmo. Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo e Espaço Público e Pelouro da
Habitação, tendo sido exposta a preocupante situação dos moradores do edificado do
denominado Património dos Pobres, bem como outras questões que consideramos pertinentes,
sendo exemplo disso o projeto Casa Reparada, Vida Melhorada, a intervenção sobre os
arruamentos no Bairro Monte da Bela, entre outros.

▪

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:
✓

08 Pedido de habitação à Domus Social;

✓

03 Pedido de transferência de habitação

✓

01 Pedido de integração de Alvará

✓

02 Pedido de obras na habitação social

✓

02 Pedido de habitação ao IHRU

✓

11 Pedidos de autorização de coabitação

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

Realojamentos concretizados de agregados familiares provenientes da freguesia de Campanhã
Tipologia
Data de
do Fogo Atribuição do
Atribuído
Fogo

Freguesia de
Proveniência

Freguesia de
Realojamento

Campanhã

Ramalde

3

10/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

Campanhã

3

13/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

Bonfim

2

11/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

Campanhã

3

12/04/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

Campanhã

3

28/04/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

Campanhã

1

04/05/2022

Transferência por motivos de saúde

Campanhã

Ramalde

1

12/05/2022

Transferência por Adaptação de
tipologia

Motivo do Realojamento

b. Realojamentos na freguesia de Campanhã por agregados familiares provenientes de outras
freguesias do Município do Porto
Freguesia de
Proveniência
UF Cedofeita, Santo
Ildefonso, Sé, Miragaia,
São Nicolau e Vitória
UF Cedofeita, Santo
Ildefonso, Sé, Miragaia,
São Nicolau e Vitória
UF Cedofeita, Santo
Ildefonso, Sé, Miragaia,
São Nicolau e Vitória
Bonfim
Paranhos
UF Cedofeita, Santo
Ildefonso, Sé, Miragaia,
São Nicolau e Vitória
Bonfim
UF Lordelo do Ouro e
Massarelos
Bonfim
Bonfim
Bonfim

Freguesia de
Realojamento

Tipologia
Data de
do Fogo Atribuição do
Atribuído
Fogo

Motivo do Realojamento

Campanhã

1

05/04/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

2

03/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

2

05/04/2022

Pedido de Habitação

Campanhã
Campanhã

2
2

11/05/2022
10/05/2022

Pedido de Habitação
Pedido de Habitação

Campanhã

2

11/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

2

23/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã

2

26/05/2022

Pedido de Habitação

Campanhã
Campanhã
Campanhã

3
3
3

05/05/2022
11/05/2022
05/05/2022

Pedido de Habitação
Pedido de Habitação
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 (287 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 (212 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 (135 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 (141 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 (385 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

•

Estabelecemos uma parceria com a empresa Global XXI, tendo esta iniciado um curso em abril;

•

Reunimos com associações de pais;

•

Apoiámos associações de pais no desenvolvimento de algumas das suas atividades;

•

Apoiámos alunos da EBS do Cerco do Porto, em visitas de estudo;

•

Participámos nas reuniões dos Conselhos gerais dos três agrupamentos de escolas (que têm
escolas na nossa freguesia) e continuamos a manter a estreita colaboração com os mesmos.
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Cultura

O período que este relatório reporta deixa-nos a demonstração de uma freguesia cuja cultura se
apresenta de uma forma não estática, numa busca constante da inovação e, ao mesmo tempo, com a
responsabilidade de manter a tradição e raízes herdados das gerações anteriores. Temos, em Campanhã,
um espaço cultural rico, complexo e diversificado, onde podemos combinar uma noite de fados, uma peça
de teatro, música e festas populares, procissões, exposições de fotografia e de pintura, etc.
I.

Tivemos várias reuniões com os grupos de teatro da freguesia, visando a apresentação das suas

peças, bem como a preparação do seu III Fórum de Teatro Associativo e Artes Perfomativas, a realizar
brevemente.
II.

Ligado ao Programa Cultura e Expansão (2022), da CMP, temos o Programa TRIC - Tardes

Regaladas nas Ilhas de Campanhã (um projeto que procura unir habitantes e visitantes de ilhas de
Campanhã em torno de uma das invenções mais antigas e fascinantes da humanidade: as histórias), assim
como tardes de teatro em associações da freguesia, com a organização das Visões Úteis.
III.

Temos o prazer de informar que o projecto ZHA!, do qual somos parceiros, desenhado pelo

Visões Úteis (parceiro artístico promotor) e a Fios e Desafios (parceiro social), foi um dos 16 selecionados
pelo programa Partis & Art For Change, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação La
Caixa para esta edição de 2022.
IV.

Apoiamos, após vários encontros de trabalho com a Comissão de Festas, as Festas do Senhor da

Pedra (dias 4 e 5 de junho), em Azevedo de Campanhã, que não se realizavam há cerca de 9 anos e cujo
programa contou com uma Missa Solene, uma Majestosa Procissão e dois espetáculos com Música de
Baile.
V.

Gostaríamos, também, da dar a informação da Exposição na Casa de São Roque e Centro

de "Warhol, People and Things: 1972-2022" (uma coleção de 68 fotografias, das décadas de 70 e 80 do
século passado, doadas à Mishkin Gallery pela Andy Warhol Foundation for the Visual Arts e exibidas, pela
primeira vez, em Portugal e na Europa), inaugurada a 21 de maio.
VI.

No preciso momento, após várias reuniões com a AGORA e a ACD do Bairro do Falcão, estamos

perto do culminar de uma outra importante atividade, a qual, ao longo dos anos tem dado um enorme
prestígio à Freguesia. Falamos das Rusgas de São João e como vem acontecendo, seremos representados
pela Associação Cultural e Desportiva do Bairro o Falcão.
Neste mesmo período festivo iremos ter na Praça da Corujeira, nos dias 17, 18,19 e 23, respetivamente,
as bandas Diapasão, Alfanorte, Banda R e Alma Latina e Fusiforme.
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Desporto

•

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

•

Apoiamos o Clube da Karate de Campanhã na sua participação na Taça Nacional C.P.K.;

•

Apoiamos o projecto Cercar-te com a sua participação no Braga Youth Rugby Cup;

•

Apoiamos a Campanhense Carolina Marques na sua participação no Mundial de Ginástica
Acrobática que se realizou em Baku, Azerbaijão.

•

Apoiamos a ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal, na realização do 37.º Meeting
Internacional do Porto em Natação, que aconteceu na piscina de Campanhã.

•

Apoiamos o atleta, natural de Campanhã, João Vieira, na modalidade de Karaté, atleta de Seleção
Nacional e em representação do Núcleo Português de Karaté, na participação de 4 provas do
circuito mundial;

•

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

•

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

▪

O Ambiente e o Urbanismo são, sem dúvida, a área de atuação que mais reclamações recebem
das populações muitas delas por incúria e falta de civismo outras, como é o caso dos contentores
de lixo por puro vandalismo e maior parte delas tem como principal razão as condições
climatéricas da nossa freguesia cujas caraterísticas húmidas fazem com que as ervas e mato
cresçam com muito mais frequência e exijam um mais frequente corte nas ervas e no mato que
nem sempre é possível, manifestamente por falta de recursos humanos.
Tudo isto, e por razões obvias nos obriga a ter um relacionamento quase direto com a Direção
Municipal do Ambiente e muito particularmente com os encarregados que gerem a Limpeza e
Jardinagem na área.

▪

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, sugerindo possíveis soluções para a resolução dos mesmos.

▪

Continuamos o contacto permanente com o Departamento Municipal de Jardins para a
manutenção dos espaços verdes existentes nos bairros sociais e em todas as áreas ajardinadas
da Freguesia;

▪

Solicitamos a intervenção dos serviços para a destruição dos ninhos de vespas já sinalizados em
várias zonas da freguesia;

▪

Continuamos a solicitar e a insistir para o reforço de pessoal de Limpeza das ruas da Freguesia;

▪

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

11
2º Relatório Trimestral 2022

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 Nau Vitória

MELHORAR E REFORÇAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
▪

Rotunda do Mercado Abastecedor e acessos ao Bairro S. Roque da Lameira

▪

Na Rua 5 do Extinto Bairro S. Vicente de Paulo (os moradores queixam constantemente da falta
de iluminação na via pública)

Proteção Civil

▪

Estivemos presentes na apresentação da Força de Bombeiros de Portugal que decorreu no dia 8
de maio na Avenida 25 de Abril em Campanhã, com a presença do Sr Presidente da República, o
Sr Ministro da Administração Interna, o Sr Presidente da Camara Municipal do Porto e o Sr
Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã entre outras Entidades Oficiais. Desfilaram mais
de 1500 Bombeiros de todo o Pais e 100 viaturas de várias valências.
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Serviço de Obras

Intervenções diversas de reparação e manutenção em equipamentos da junta:
Edifício Sede:
▪

Instalação de tubo e cabo elétrico nos holofotes do telhado;

▪

Arranjo das tomadas dos gabinetes;

▪

Colocação de canhões nas fechaduras dos armários/vestuários da Junta;

Cemitério:
▪

Arranjo das tomadas e colocação de armaduras e lâmpadas no armazém;

▪

Finalização dos trabalhos de arranjo das caldeiras;

▪

Poda das arvores junto ao Senhor;

Auditório:
▪

Arranjo da caleira;

▪

Arranjo da fechadura da porta da sala de formação;

▪

Limpeza e desentupimento do saneamento;

Posto dos ctt’s:
▪

Arranjo das gavetas

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

Colocação de adufa e tubos para contador de água na Rua da Presa Velha;

▪

Transporte de Materiais:
✓

Para o Ecocentro;

✓

Banco Alimentar para a QPI (5 cargas)

✓

Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (11)

Apoio a eventos:
• Comemorações do 25 Abril no n/Auditório;
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Auditório

Ocupação da sala do Auditório

Atividade

Nº de Horas
14
16
04
01
06
02
02
02
05
03
05
02
02
05
07
02
02

Ensaios Teatro da APPC
Escola Superior de Santa Maria (Comissão de Praxe)
Sorteio venda ambulante
Assembleia de Freguesia
Gip – sessões coletivas
Sessão pública do orçamento colaborativo
Reunião do Grupo de Teatro
Fios & Desafios
Comemoração do 25 de abril
PS – Esclarecimento sobre orçamento de Estado
Lançamento livro do Dr. João Alves Dias
Reunião de condomínio de Júlio Ferreira
Homenagem ao Sr. Ernesto Santos
Urbinat
Rastreio dentário da Fundação de Ensino e Cultura Fernando Pessoa
Fórum Teatro
Projeto “Na Praça”

Total de horas

80

Ocupação das salas de formação
Atividade

Nº de Horas
230

Global XXI

Total de horas
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230

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 DomusSocial – Pedido de Habitação
Autenticação de Documentos
Canídeos
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

439
07
192
373
427
68
01
24
77
0
0
0
1
-

Recenseamento Eleitoral
Eleitores inscritos até 08 de junho de 2022
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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27597
20
05
280

Cemitério

▪

Concluímos a construção de quarenta (40) ossários estando já disponíveis para serem utilizados
pelos fregueses, conforme nos comprometemos.

▪

Temos previsto o lançamento de uma obra de renovação e remodelação dos wc’s, passeios e
gabinetes de apoio.

▪

Exumações:
Meses
Abril
Maio
Total

▪

Transladações
04
08
12

Incorruptos
08
22
30

Inumações:
Meses
Abril
Maio
Total

▪

Exumações
12
30
42

Inumações em covatos
05
04
09

Inumações em Jazigos
12
04
16

Entrada de cinzas ou ossadas externas:
Meses
Abril
Maio
Total

Ossadas
-02
02

Cinzas
04
07
11

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 26 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
1.097
236
397
695
117
48

Vales Postais - Pagamentos

1.260

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

272
3.281
73
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
2.952
714
1.323
1.745
479
16

Vales Postais - Pagamentos

1.955

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

882
3.775
109
74

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.

18
2º Relatório Trimestral 2022

19
2º Relatório Trimestral 2022

20
2º Relatório Trimestral 2022

21
2º Relatório Trimestral 2022

