Exma. Senhora
Dra. Patrícia Rapazote Escobar
Presidente da Mesa da Assembleia da Freguesia
Ramalde - Porto

Ramalde, 4 de dezembro de 2020

Assunto: Informação Financeira e das Atividades da Junta – 4.º trimestre 2020
Ex.ma Senhora Presidente da Mesa da Assembleia
Ex.mos (as) Senhores (as) Deputados (as)
Compete à Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º 9.º, n.º 2, alínea e), da Lei
75/2013, de 12 setembro, apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação
escrita do presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação
financeira da freguesia, a qual segue em anexo.
Nesta conformidade, seguem os vários Relatórios dos serviços desta Junta e, no final, a
Conclusão que entendi acrescentar.

Com os meus cumprimentos

O Presidente da Junta

António Gouveia
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UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (UAG)
Síntese das atividades desenvolvidas 12 de setembro 2020 e 3 de dezembro.
No âmbito da prossecução das atribuições que lhe estão conferidas a Unidade de
Administração Geral acompanhada e coordena o funcionamento de todas as subunidades
orgânicas da autarquia, promove a implementação dos objetivos, medidas e políticas
públicas aprovadas pelo órgão executivo, gerindo os respetivos recursos materiais e
humanos.
Pese embora os constrangimentos causados pela pandemia que atravessamos, todos os
nossos serviços se mantiveram em funcionamento. Desta forma, entre setembro e
outubro, mantivemos o atendimento presencial nos serviços de atendimento, ação social
e gabinete de inserção profissional, embora sujeito a marcação prévia e cumprimento das
regras de proteção e distanciamento social. A partir de novembro o atendimento
presencial ficou restrito aos serviços de atendimento (CTT, Secretaria, Espaço do
Cidadão, estes últimos com marcação prévia) e os restantes serviços passaram a
atendimento telefónico, salvo situações de urgência e/ou impossibilidade de contacto.
Neste período do ano desenvolveram-se ações nas áreas de controlo da execução
orçamental, gestão dos recursos humanos, contratação pública, elaboração dos mapas
previsionais para 2021, assessoria técnica ao III Orçamento Colaborativo,
acompanhamento da execução dos contratos estabelecidos pela e com a autarquia, nos
quais se incluem os contratos Interadministrativos de delegação de competências e os
contratos decorrentes do II Orçamento Colaborativo, e acompanhamento dos
projetos/atividades conforme descrição pormenorizada de cada subunidade constante das
páginas seguintes deste relatório.
No âmbito do plano de atividades e conforme se verifica nas páginas seguintes deste
relatório foram executadas as atividades nas áreas da Educação nomeadamente, as
atividades de enriquecimento curricular e a componente de apoio à família, bem como a
programação do Campo de Férias de Natal, da Ação Social com a continuidade do apoio
às famílias e instituições da Freguesia sobretudo as afetadas pela pandemia e da Cultural
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com o lançamento dos concursos de natal e preparação do início do ano letivo na
Universidade Intergeracional de Ramalde, de forma presencial e eletrónica.
De entre as atividades desenvolvidas pelas várias subunidades orgânicas destacam-se:
No âmbito da contratação pública e aprovisionamento, a conclusão do concurso de
mobiliário para a Universidade Intergeracional de Ramalde e a continuidade do concurso
para aquisição de géneros alimentícios.
No que se refere à Gestão de Recursos Humanos importa destacar a abertura de
procedimento concursal para integração de um técnico superior e a gestão do plano de
contingência e desfasamento de horários dos trabalhadores.
Ao nível da Secretaria, Espaço de Cidadão (EdC) e CTT mantiveram-se os serviços de
atendimento e iniciado o processo de preparação do ato eleitoral, com a emissão de
certidões aos interessados, atualização dos locais de voto e preparação do material e
logística necessários.
No âmbito da Ação Social foi dada prossecução à estratégia de intervenção assente
essencialmente na atribuição de cabazes alimentares de emergência e nos apoios no
âmbito do Fundo de Emergência Social (FES), continuando a assistir-se à necessidade de
aquisição de medicação, pagamento de despesas fixas, como a renda, a água, a luz, o gás,
entre outras.
Ao nível da Educação, Desporto e Juventude mantiveram-se as Atividades de
Enriquecimento Curricular e da Componente de Apoio à Família adaptadas às
necessidades das escolas.
Em termos de execução das GOP conclui-se que o PA apresenta, no final de novembro,
um grau de execução de cerca de 63,09% e o PPI, 47,06% face ao previsto para o ano
económico. Estas despesas, no valor de €798.605,09 representam 62,7% do total da
despesa executada e os restantes 37,3% (€475.413,15) referem-se às despesas de
funcionamento.
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Na área da gestão financeira e orçamental foi efetuado o controlo da arrecadação da
receita e execução da despesa, bem como a reafectação das dotações de acordo com os
objetivos definidos.
Foram ainda elaborados, conferidos e submetidos às entidades competentes, os mapas de
execução financeira e orçamental mensais e trimestrais no âmbito do SNC-AP (SISAL e
UNILEO) e elaborados os documentos previsionais para 2021 e respetivo enquadramento
no plano orçamental plurianual conforme determinam as Normas de Contabilidade
Pública (NCP).
No que se refere à execução orçamental, em novembro de 2020, registam-se os seguintes
valores, em euros:

Classif. Económica

Previsões
Corrigidas

Executado

Grau
Exec.

Receitas

1 950 000,00

1 714 482,03

87,9%

Receitas Correntes

1 471 535,00

1 261 088,81

85,7%

Receitas Capital

29 150,00

4 330,00

14,9%

Outras Receitas

449 315,00

449 063,22

99,9%

Despesas

1 950 000,00

1 274 018,24

65,3%

Despesas Correntes

1 618 189,79

1 121 062,47

69,3%

Despesas de Capital

331 810,21

152 955,77

46,1%

440 463,79 €

Saldo de Gerência 2020

A situação financeira, em 30 de novembro, registava os seguintes saldos:
Saldo de Gerência Acumulado 30.11.2020

440 463,79 €

Compromissos Assumidos (Faturas):
Fornecedores Correntes

28 338,76 €

Retenções e Impostos (AT/CGA/SS, Sindicatos)

17 047,89 €
3 689,05 €

Pendentes
Total Faturas
Saldo Gerência versus Total de Compromissos
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49 075,70 €
391 388,09 €

Da apreciação da informação constante dos quadros acima pode concluir-se que a
situação financeira da autarquia se mantém estável, permitindo fazer face aos
compromissos assumidos e aos investimentos em curso.

Prevê-se que, até ao final do ano, se verifique uma diminuição do saldo de gerência ora
apresentando porquanto serão liquidados os compromissos assumidos, entre eles os
referentes ao Orçamento Colaborativo e Mobiliário da UNIR e ainda, realizadas despesas
no âmbito da ação social (Fundo de Emergência Social e atribuição de cabazes).
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SUBUNIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CEMITÉRIO

Os Serviços Administrativos continuaram neste trimestre a fazer o atendimento aos
cidadãos após marcação prévia, por telefone ou por email, devido às regras sanitárias
causadas pela pandemia COVID-19 e impostas pela Direcção Geral de Saúde.
Todas as outras funções que lhes competem foram desenvolvidas dentro da normalidade.
−

Tratamento e arquivo de toda a documentação geral e digital;

−

Encaminhamento das reclamações e sugestões apresentadas pelos cidadãos da
Freguesia através da Linha Verde, correio eletrónico ou pessoalmente.

−

Gestão da agenda do Gabinete de Ação Social, Gabinete de Inserção Profissional;

−

Apoio à Assembleia de Freguesia e ao Órgão Executivo;

−

Acompanhamento dos cidadãos interessados na utilização da Internet, a título
gratuito, nomeadamente na procura ativa de emprego.

−

Participação na implementação, manutenção e proposta de ações de melhoria do
Sistema de Gestão da Qualidade, cumprindo as várias atividades que estão
descritas nos documentos do S.G.Q.

−

O serviço de atendimento registou no período em referência os seguintes valores,
correspondendo às áreas de maior relevância nesta Junta.

Período

Atestados

Canídeos

Espaço
Cidadão

Cemitério

CTT

GIP

Serviço
social

Geral
/diversos

Setembro

296

75

238

35

982

74

54

164

Outubro

105

32

292

18

702

69

50

89

Novembro

131

25

149

19

615

68

33

99

Total

532

132

679

72

2299

211

137

352
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espaço cidadão;
679

cemitério; 73
geral/diversos;
352
CTT; 2299

canídeos; 132
GAS; 257

GIP; 211
serviço social; 137
atestados; 532

Licenças de canídeos
−

Atendimento ao público no âmbito do registo e licenciamento de canídeos e
gatídeos (consulta dos respectivos boletins de vacinas para verificação da vacina
da raiva; emissão de guias de receita e cobrança);

−

Processos de contra ordenações (estabelecimento de relações com a Polícia
Municipal; notificações aos infractores);

−

Atendimento aos infractores; elaboração de autos de inquirição; elaboração de
propostas de decisão; elaboração de notas de débito; estabelecimento de relações
com o Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto; arquivamento de
processos).

Posto de CTT
−

Aceitação de correio nacional e internacional;

−

Gestão diária de avisados;

−

CTT Expresso nacional e internacional;

−

Serviço Siga;
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−

Produtos financeiros;

−

Venda de envelopes, saquetas almofadadas, embalagens, postais e selos;

−

Emissão e Pagamento de vales.

−

Pagamento de portagens;

−

Carregamento de telemóveis.

Mercados
−

Gestão dos Mercados de Levante: Campinas, Francos e Viso;

−

Recuperação das taxas de ocupação em atraso e regularização mensalidades em
atraso de água e luz;

Cemitério
−

Gestão diária do espaço e atendimento personalizado;

−

Atualização dos novos registos de inumações, exumações, trasladações, ocupação
de ossários e columbários, serviços diversos.

−

Manutenção, conservação e limpeza do cemitério;
Exumações não consumadas; 8

Exumações; 12

Inumações ;
23

Abertura de
covais ; 43

Secretariado
−

Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a
execução das suas deliberações, despachos e decisões;
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−

Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e tratamento
dos elementos para a elaboração de propostas e respostas diversas;

−

Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades diversas,
mantendo atualizadas as informações relativas à origem e destino dos
documentos;

−

Preparação dos contactos exteriores, organização da agenda, marcação de
reuniões com entidades externas e tratamento da correspondência protocolar;

−

Receção e prestação de informações e encaminhamento para os serviços
respetivos;

−

Receção de correspondência;

−

Gestão de ocupação do Salão Nobre da Junta e sala de Formação;

−

Cooperação com todos os serviços da Junta;

−

Coordenação e programação de todas as ações e procedimentos de apoio ao
funcionamento do órgão executivo.

Espaço Cidadão
Este espaço disponibiliza quatro postos de atendimento digital assistido, onde são
prestados cerca de 70 serviços entre os quais, se encontram a renovação da carta de
condução, o pedido da chave digital, a marcação de consultas médicas, o pedido de
certidões ou o tratamento de assuntos relacionados com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, com a ADSE, com a Autoridade para as Condições de Trabalho,
com a Caixa Geral de Aposentações, Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana,
Segurança Social, Autoridade Tributária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras entre
outros e serviços de âmbito municipal.
Chamamos à atenção para informar que neste trimestre foi criado um novo serviço,
renovação do cartão de cidadão para pessoas com idade superior a 25 anos.

Coordenação
−

Supervisão e acompanhamento das funções desempenhadas pelos assistentes
administrativos e assistentes operacionais
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SUBUNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DE RECURSOS
HUMANOS E INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)
As atividades desenvolvidas pela subunidade de gestão financeira, patrimonial, recursos
humanos e inserção profissional, decorrem do normativo legal em vigor nestas matérias,
acrescidas das necessidades especificas da autarquia e do contrato estabelecido com o
IEFP, IP.

À semelhança dos trimestres anteriores, também, neste período foram prestadas as
informações à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), sobre os fundos disponíveis
e mapas de pagamento em atraso, os fluxos de caixa e ainda, a informação mensal sobre
o desempenho orçamental no âmbito do SNC-AP, que foram submetidos no SISAL e
UNILEO, bem como a informação trimestral dos Recursos Humanos, e à Autoridade
Tributária (AT), informação mensal sobre faturação a clientes/utentes e descontos dos
funcionários.

No âmbito da gestão de recursos humanos, concluiu-se o procedimento concursal comum,
por tempo indeterminado, para dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente
técnico, assim como o recrutamento dos técnicos para integração nas escolas básicas da
Freguesia, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e das
Atividades da Componente de Apoio à Família (CAF). Ainda, relativo às Atividades da
Componente de Apoio à Família (CAF) procedeu-se à abertura de novo recrutamento
para seleção de técnicos para lecionar estas atividades para fazer face às novas
necessidades devido à incompatibilidade dos horários atribuídos pelo concurso anterior.
Procedeu-se, ainda, à tramitação para a abertura de procedimento concursal comum, a
termo resolutivo incerto, para um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico
superior.

Relativamente ao aprovisionamento e contratação pública, concluíram-se os concursos
públicos para fornecimento e instalação de mobiliário para a Universidade Intergeracional
de Ramalde e para concessão da exploração da loja de flores e ceras do Cemitério de
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Ramalde. Deu-se continuidade ao concurso público para a aquisição de géneros
alimentícios, via plataforma eletrónica e desenvolveram-se ainda, as tarefas inerentes às
aquisições de bens e serviços, via ajuste direto simplificado, como a negociação
com fornecedores, a elaboração de requisições, cabimentos, compromissos, controlo das
aquisições necessárias ao funcionamento dos diversos serviços, dos apoios à população
no âmbito da ação social (cabazes) e ainda, à aquisição de material de proteção para todos
os serviços.

Relativamente ao funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional, para além das
atividades definidas no contrato de objetivos, neste trimestre foram desenvolvidas as
seguintes atividades:
•

Realização de sessões individuais/tutoria, na Freguesia de Ramalde, de apoio à
procura ativa de emprego dos desempregados em fase de inserção ou reinserção
profissional e de desenvolvimento da atitude empreendedora – 102 utentes;

•

Apoio às entidades, no âmbito das candidaturas aos programas: Contrato
emprego; Estágios Emprego; CEI e CEI+; MARESS;

•

Apresentação dos serviços IEFP às entidades;

•

Colocação de 1 desempregado em ofertas de emprego;

•

Divulgação da oferta formativa;

•

Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação, junto de entidades
que disponibilizam informação/documentação para divulgação aos utentes;

•

Captação de 1 oferta de emprego;

•

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego;

•

Neste período foram sinalizados desempregados para medidas de contratos de
emprego inserção (CEI e CEI+), bem como para a medida ao reforço de
emergência de equipamentos sociais e de saúde COVID-19 (MARESS);

•

Divulgação das ofertas de formação disponibilizadas e, encaminhamento dos
utentes para medidas de apoio ao emprego e qualificação, nomeadamente Vida

Pág. 11

Ativa, processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências,
Alfabetização e Competências básicas;
•

Realização de Sessões coletivas temáticas (IEFP - Serviços à Distância; Medidas
de Emprego e Mercado de Trabalho e Oferta Formativa) – 58 utentes;

•

Tratamento das faltas dos utentes às sessões;

•

Realização de contactos com Entidades existentes na área de influência para
prestar informações sobre programas e medidas.
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SUBUNIDADE DO DESPORTO, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
E DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM
No dia 14 de setembro realizou-se a 1ª Reunião Geral com a presença dos Técnicos das
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), da Componente de Apoio à Família
(CAF), da vogal responsável pela Educação e pela Equipa Técnica da Freguesia de
Ramalde. Nesta reunião foram apresentados o dossier pedagógico e o plano de
intervenção para o ano letivo 2020/2021, do qual se destaca a introdução da Oficina de
Emoções no Agrupamento Clara de Resende e Manoel de Oliveira, em substituição das
Lúdico-expressivas. Foram também, abordadas questões relativas à planificação,
organização e funcionamento destas atividades. Reforçou-se ainda, que este ano letivo é
um ano diferente e que exige medidas de distanciamento social e desinfeção pessoal e dos
espaços, no âmbito da pandemia Covid-19 conforme orientações da DGS (Direção Geral
da Saúde).
As Atividades de Enriquecimento Curricular e a Componente de Apoio à Família
iniciaram-se nos três agrupamentos (Clara de Resende, Viso e Manoel de Oliveira) a partir
do dia 15 de setembro. À semelhança do decorrido anteriormente, a Freguesia de Ramalde
manteve-se como entidade promotora das AEC nas seguintes escolas: EB João Deus (com
Atividade Física e Desportiva, Oficina de Emoções e Música); na EB da Vilarinha (com
Atividade Física e Desportiva, Oficina de Emoções, Inglês e Música), na EB n.º 2 do
Viso, EB das Campinas e EB dos Correios (com Atividade Física e Desportiva, Inglês,
Música e Oficina das Emoções).

Até à data de elaboração do presente relatório, as AEC contavam com alunos inscritos,
divididos pelas cincos escolas e respetivos agrupamentos, conforme se pode observar na
tabela que se segue.
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Agrupamento

Escola

Nº de alunos inscritos nas
AEC

Agrupamento de Escolas Clara

EB João de Deus

116

EB n.º 2 do Viso

134

EB dos Correios

82

EB das Campinas

112

de Resende
Agrupamento de Escolas do
Viso

Agrupamento Escolas Manoel EB da Vilarinha

180

de Oliveira
Total

624

No que diz respeito à Componente de Apoio à Família, a mesma iniciou na EB João de
Deus, na EB da Vilarinha, assim como na EB 2+3 e Secundária Clara de Resende, com
Acolhimento, Dança, Estudo Acompanhado, Patinagem e Karaté. No mês de outubro
iniciou-se a C.A.F. na EB dos Correios, mas devido ao baixo número de inscrições a
mesma foi encerrada no mês de novembro.
No presente ano letivo foi introduzida a atividade de Defesa Pessoal na EB da Vilarinha
e EB João de Deus, atividade que agradou a todos os alunos envolvidos.
Nas restantes escolas do Agrupamento do Viso não existiram alunos interessados em
frequentar a C.A.F.
Na tabela abaixo apresenta-se o número de alunos a frequentar a CAF nas diferentes
escolas:
Agrupamento

Escola

Nº de alunos
inscritos na CAF

Agrupamento de Escolas Clara de
Resende
Agrupamento Escolas Manoel de

EB João de Deus

25

EB 2+3 e Secundária
Clara de Resende

40

EB da Vilarinha

68

Oliveira
Total
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133

O projeto Ramalde a Brincar (RB) iniciou no 1º dia de aulas, do ano letivo 2020/2021 e
tem como objetivo ocupar os alunos do 1º ciclo das EB de Ramalde, de forma lúdica e
educativa pedagógica, garantindo desta forma a permanência gratuita e apoiada nas EB
até às 17h30. Todas as atividades são acompanhadas e dinamizadas por Técnicos da
Componente de Apoio à Família.
No início de outubro retomamos o projeto Guitarradas, continuando a proporcionar aos
alunos e residentes da freguesia de Ramalde a possibilidade de usufruírem desta atividade
musical.
Devido à situação pandémica que o país atravessa, o Dia Mundial da Música, que se
assinala no dia 1 de outubro, foi comemorado apenas em contexto de sala de aula.
O projeto Ramalde Hóquei reiniciou em novembro para os alunos dos 3º e 4º anos,
respetivamente. Este ano não foi possível dinamizar/realizar novamente o projeto da
natação, devido à Pandemia.
Todos os dias temáticos (Dia da Alimentação, Halloween e Magusto) foram assinalados
com trabalhos realizados pelos alunos, em contexto sala de aula, não tendo ocorrido o
habitual convívio entre a comunidade educativa.
O Projeto Educar para a Cidadania também ficou em suspenso, devido à pandemia da
Covid-19, no sentido de minimizar o contacto entre alunos.
Foram lançados os Concursos de Natal, este ano com algumas alterações, nomeadamente,
o Concurso de Postal de Boas Festas foi alterado para “Concurso de Mural Postal de Boas
Festas” e o Concurso de Presépios de Natal, foi substituído pelo Concurso de Árvore de
Natal, que se realizam entre o mês de novembro e meados de dezembro.
Foram planeadas e preparadas as atividades de interrupção letivas do Natal, que se
encontram previstas para decorrer nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020,
na Escola EB 2/3 de Maria Lamas.
Ao nível da Comunicação e Imagem destaca-se a criação de vários materiais
promocionais (cartazes, fichas de inscrição, folhetos, cartões, brochuras, entre outros) de
iniciativas / atividades que se conseguiram concretizar na Freguesia de Ramalde. Para
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cada iniciativa procura encontrar-se a melhor solução de comunicação, de modo a que a
mensagem possa ser transmitida com sucesso ao público-alvo.
Dentro da área de criação, neste trimestre, foi desenvolvido o seguinte material
promocional:
•

Orçamento colaborativo

•

Projeto Guitarradas

•

Unir (fichas de inscrição)

•

Bazar de Outono

•

Concurso Árvore de Natal 2020

•

Concurso Mural Postal de Boas Festas
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Após aprovação do material promocional (cartazes, flyers, …), os mesmos foram
divulgados por vários meios. Procedeu-se ainda, à atualização e inserção de novos
conteúdos na página da internet (Site) e nas páginas do facebook da Freguesia de Ramalde
nomeadamente, os editais, iniciativas, fotografias e notícias consideradas importantes
para a população.
Foi feita uma constante sensibilização acerca das medidas de combate à pandemia da
Covid-19.
Foram ainda, realizadas as funções inerentes à gestão de problemas informáticos internos,
que, sempre que necessário, foram transmitidos à empresa que presta assistência técnica
e ainda, outros serviços no âmbito da comunicação, dos quais se destacam:
•

Execução de impressões, encadernações e cortes com o devido tratamento de
imagem e colocação de logótipo de apoio de impressão;

•

Recolha de fotografias de algumas iniciativas e respetiva edição;

•

Criação (design) de avisos/placas para colocação interna/externa;

No que diz respeito a impressões / fotocópias, efetuou-se o registo e controlo diário das
mesmas, por forma a garantir um maior controlo dos custos, que tendencialmente e
sempre que possível, é feito dentro do limite semestral estabelecido no contrato com a
Canon.
Durante este trimestre foram preparadas as propostas para o Plano Anual de Atividades e
respetivo orçamento relativo ao ano 2021.
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SUBUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL E SOCIOCULTURAL
A Subunidade de Ação Social e Sociocultural continua a registar uma enorme procura
por parte da população residente e recenseada na Freguesia, muito por força dos
constrangimentos que a COVID-19 trouxe a vários níveis à comunidade.

A intervenção deste gabinete baseia-se numa boa articulação estabelecida com diversas
entidades e instituições locais, regionais e centrais, conseguindo assim trabalhar as
inúmeras problemáticas sociais existentes de forma concertada e em rede.

Neste âmbito, a autarquia mantém uma estreita articulação com a Rede de Emergência
Alimentar (REA) que é uma resposta estruturada a partir do Banco Alimentar, em parceria
com a Associação Entreajuda, que nos sinaliza os cidadãos da freguesia que se inscrevem
na plataforma informática disponibilizada para o efeito, dando nota das necessidades
alimentares sentidas. Após a realização da avaliação socioeconómica e verificada a
situação de fragilidade do agregado é atribuído um cabaz alimentar de emergência e feito
o devido encaminhamento para apoio alimentar de continuidade junto das entidades que
prestam serviço nesta área. No âmbito desta articulação foram sinalizados 7 pedidos de
apoio alimentar e entregues à Autarquia 100 refeições da Adega São Nicolau que,
posteriormente, foram distribuídas às famílias mais carenciadas da Freguesia.

Destaca-se igualmente a continuidade da excelente colaboração da Conferência Vicentina
da Paróquia de Ramalde, IPSS Asas de Ramalde, que após sinalização da autarquia de
agregados e/ou famílias, atribuem cabazes alimentares (Banco Alimentar) mensais e, no
caso específico do ASAS de Ramalde, também com a integração no Programa
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).

Ao nível da atribuição de cabazes alimentares importa salientar que, neste período, a
autarquia atribuiu 38 cabazes de emergência ao abrigo do Fundo de Emergência Social
da Autarquia (FES).
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No que se refere ao Projeto “Ramalde Solidário”, designadamente à resposta do Take
Away Solidário, entre setembro e novembro, frequentaram o serviço cerca de 30 utentes,
tendo sido servidas uma média de 23 refeições diárias. Por força deste regresso à “nova”
normalidade, e de acordo com as orientações de desconfinamento, foi retomado o
levantamento das refeições pelos próprios, mantendo-se algumas entregas no domicílio,
em casos excecionais e devidamente justificados. Dada a pandemia, a resposta da Loja
Social, mantém-se com acesso condicionado ao público. O apoio à população com a
entrega dos bens é feito de forma indireta, ou seja, através do atendimento social é apurada
a necessidade, depois verificada a existência de bens em Loja e, após a seleção dos
produtos, procede-se à entrega no edifício sede da Autarquia. Durante este período foi
promovida uma iniciativa solidária, Bazar de Outono, que apoiou cerca de 40 famílias
com a entrega de mais de 1666 peças de vestuário, acessórios, brinquedos, entre outras.
A Loja Social tem alargado o seu raio de intervenção estabelecendo contactos com
diversas instituições e/ou entidades locais e regionais, disponibilizando o excedente de
bens para doação, valorizando assim a otimização e partilha de recursos.

Quanto à Campanha Anual de Recolha de Bens, continuamos a contar, com a colaboração
de diversas entidades (Hipermercados, confeitarias e restaurantes locais) e cidadãos
anónimos que, solidariamente, contribuem para esta causa. Neste âmbito foi realizada
uma campanha de apelo à responsabilidade social junto de diversas empresas e outras
entidades, solicitando contributos em produtos alimentares e/ou bens de primeira
necessidade, por forma a fortalecer a intervenção que Autarquia tendo vindo a
desenvolver com as famílias e/ou indivíduos da Freguesia. Foram várias as empresas que
responderam favoravelmente a esta solicitação, a quem se deixa um forte agradecimento
pela solidariedade demonstrada.

De salientar que os bens doados pelas várias instituições para além de serem distribuídos
pelas famílias carenciadas e/ou em situação de emergência são também distribuídos pelas
IPSS e entidades da Freguesia e que deles necessitam (Lar de Idosos das Irmãzinhas do
Pinheiro Manso, Obra do Frei Gil, Projeto Raiz e Sou Ramalde, entre outros). Com o
mesmo objetivo e no sentido de garantir que as instituições conseguem responder às
Pág. 19

necessidades, em particular a prestação de cuidados e assistência a pessoas com
diagnóstico de COVID positivo, a autarquia forneceu equipamentos individuais de
proteção como fatos, máscaras, cobre botas e viseiras.
A intervenção social levada a cabo pela autarquia assenta em lógicas de cooperação e
articulação institucional privilegiando o trabalho em rede e a colaboração entre serviços.
Destaca-se a participação no Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social do
Porto (CLASP), no sentido de se fortalecer estratégias para uma intervenção mais
estruturada e em rede para a Cidade do Porto. E ainda, os contactos estabelecidos com a
Segurança Social, com a Câmara Municipal do Porto, ACES Porto Ocidental, IPSS da
Freguesia, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Fundação Dr. Luís de Araújo, Serviço
Social dos Hospitais Centrais e outras entidades com intervenção/atuação de relevo na
Freguesia.
Ao nível do atendimento social reforça-se que durante este período foram realizados 221
atendimentos (presenciais ou telefónicos) e 56 visitas domiciliárias (tendo em conta as
orientações da DGS, são privilegiadas as visitas com carater de emergência). No
seguimento da intervenção realizada com as famílias que protagonizam situações de
maior fragilidade, foi acionado o FES para o apoio a 18 famílias, espelhando um
investimento de 4.293,77€.

Mês

setembro

outubro

novembro

Total

Atendimentos

66

60

95

221

Visitas Domiciliárias

13

28

15

56

N.º Utentes Take Away

25

24

21

70

Reuniões (com entidades externas)

2

---

1

3

Agregados Apoiados (FES)

8

3

7

18

Cabazes Alimentares

12

14

12

38

392,83€

2.277,26€

4.293,77€

100

---

100

FES (€) + Custo Cabazes (Já pago) 1.623,68€
Refeições Rede de Emergência
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Apesar da pandemia, a Autarquia continua atenta às problemáticas sociais presentes na
Freguesia e mantém o acompanhamento próximo de diversos projetos de intervenção
social, destacando-se o Projeto Sou Ramalde e Projeto Raíz (Programa Escolhas), CLDS
– Contrato Local de Desenvolvimento Social, Projeto Incluir, Projeto Rota com Vida,
entre outros.

Neste âmbito, a autarquia apoiou três candidaturas ao Programa Bairros Saudáveis, que é
um programa público, de natureza participativa, para melhoria das condições de saúde,
bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis. Este é um programa de pequenas
intervenções, através do apoio a projetos apresentados por associações, coletividades,
organizações não governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em
articulação com as autarquias, as autoridades de saúde ou de mais entidades públicas.

Dada a mais valia das propostas apresentadas, a freguesia espera poder contar com a
implementação dos seguintes projetos:
•

Projeto de “Redução de Danos” promovido pela Associação Kosmikare – projeto
com intervenção direcionada para a redução de danos ao nível do consumo
pontual e recreativo de substâncias psicoativas, revelando-se como medida
importante na prevenção de consumos aditivos;

•

Projeto “Repair Café Ramalde” promovido pela Associação de experimentação
cultural Critical Concrete – projeto que fomenta a rentabilização de recursos e
potencia a vertente formativa da intervenção com a população;

•

Projeto “Casa Limpa e Mente Saudável” promovido pela Associação Nacional
de Ajuda aos Pobres – ANAP –– projeto que pretende apoiar indivíduos e
agregados familiares que vivam em situações de grave Acumulação e consequente
Insalubridade, no processo de melhoria das condições de habitabilidade,
salubridade e saúde.
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As atividades de animação sociocultural no âmbito dos seniores, tendo em conta a
pandemia por COVID-19, mantiveram-se suspensas durante este período. No entanto, a
Autarquia mantém-se atenta a este público e enaltece o esforço realizado pelas IPSS locais
na reabertura dos Centros de Dia com a garantia de todas as condições de segurança.
No âmbito do trabalho realizado com a população sénior reforça-se ainda, a importância
dos seguintes projetos a decorrer na freguesia:
•

Projeto Porto Importa-se - projeto solidário de intervenção comunitária junto da
população idosa residente em bairros sociais, implementado pela DOMUS Social,
com protocolo com o Instituto Superior de Serviço Social do Porto, por forma a
sinalizar situações de isolamento social. Este projeto retomou a sua ação no
terreno durante este período.

•

Residências Partilhadas – projeto que resulta da parceria estabelecida entre a
autarquia, a Domus Social e o ASAS de Ramalde para a integração de três
indivíduos, do sexo masculino que não consigam encontrar alternativa
habitacional condigna e viram através deste projeto esta necessidade básica
satisfeita. A Autarquia, através da sua equipa, faz o acompanhamento social a
cada um dos indivíduos, na preservação da habitação e no cumprimento do seu
regulamento.

•

Programa Chave de Afetos – programa integrado de assistência ao domicílio,
que resulta duma parceria entre a Junta da Freguesia de Ramalde, a Câmara
Municipal do Porto e a Santa Casa da Misericórdia do Porto. Durante estes 3
meses foram sinalizados mais 10 idosos em risco, tendo sido instalado o respetivo
serviço de teleassistência no domicílio (24 h por dia e de forma graciosa), e
preparado para o acompanhamento por voluntários para contactos periódicos
(sempre que necessário).
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•

Projetos de Voluntariado no Combate à Solidão - os seniores da Freguesia
continuam a contar com o acompanhamento de proximidade dado pelos projetos
“Damos a Mão”, “Juntos Contra a Solidão”, “Coração Amarelo”.

Dar ainda nota de que a Autarquia continua a valorizar a integração de estagiários em
contexto de trabalho, tendo a Subunidade de Ação Social e Sociocultural contado com a
colaboração de uma estagiária de Serviço Social ao abrigo do Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local (PEPAL) durante este período.
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OBSERVATÓRIO DE RAMALDE (OBSRAM)

No período em apreço não se realizou nenhuma reunião com os membros do Observatório
de Ramalde, devido à pandemia.

A equipa do Observatório deu continuidade às ações de monitorização das situações
relacionadas com o ambiente, urbanismo, mobilidade e segurança, com deslocações aos
locais sinalizados e captação de imagens.

Neste contexto foram efetuadas, de forma continuada, diligências junto dos diversos
serviços municipais com vista à resolução das situações colocadas, das quais se destacam:
•

Antigo Campo do Ramaldense, sito na Rua Pinheiro Manso – terreno em estado
de insalubridade: já foi pedida a limpeza diversas vezes e foi enviado novo email
ao Departamento Municipal de Fiscalização a solicitar a limpeza do terreno;

•

Rua S. João Bosco, lado norte, frente aos prédios, quem segue para a rua Arq.
Cassiano Barbosa: logo depois da curva do lavadouro, de um lado e do outro, há
dois pequenos espaços que, por não serem sinalizados, permitem o
estacionamento, em cima da curva, prejudicando a mobilidade. Mais adiante,
também do lado esquerdo, o mesmo problema, são três espaços nesta rua que, em
horas de ponta, prejudicam os automobilistas, apertados, têm dificuldade em
seguir viagem: foi enviado email à Direção Municipal de Gestão da Via Pública,
a solicitar a colocação de placas com proibição de paragem e estacionamento;
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•

Na zona do Foco, há todos os dias viaturas estacionadas em frente ao Millennium,
na rua Afonso Lopes Vieira, em local onde é proibido parar: há sempre viaturas
estacionadas e, neste caso, nos cruzamentos de viaturas, uma delas tem de parar,
não cabem ali por esta razão: foi enviado email à Polícia Municipal a solicitar
fiscalização mais intensa;

•

Na rua Damião Peres, quem desce da Av. do Bessa, há viaturas até à rotunda do
pavilhão do FPM, em cima da faixa de rodagem: foi enviado email à Polícia
Municipal a solicitar fiscalização mais intensa;

•

Na rua Fernando Pessoa, paralela à Av. da Boavista, ao fundo para quem entra ou
sai das garagens dos edifícios, nos topos dos lugares de estacionamento em
espinha, ali aparcam quatro viaturas (duas de cada lado): foi enviado email à
Polícia Municipal a solicitar fiscalização mais intensa;

•

No cruzamento da rua do Pinheiro Manso e Rua Mota Pinto, quem chega do lado
sul, é proibido parar, mas todos os dias há uma ou duas viaturas estacionadas além
da placa, o mesmo problema, não há espaço para quem se aproxima do
cruzamento, tem de fazê-lo pisando a faixa da esquerda e, claro, estorvando quem
quer virar para nascente: foi enviado email à Polícia Municipal a solicitar
fiscalização mais intensa;

•

Rua dos Choupos, junto à Escola Básica dos Correios – automóveis circulam em
velocidade excessiva: foi enviado email à Direção Municipal de Gestão da Via
Pública a solicitar a colocação de lombas no local. Entretanto recebemos email da
Direção Municipal de Mobilidade e Transportes, a informar que a situação está a
ser analisada;

•

Rua Joaquim Leitão, em frente ao n.º 146 - faltam grelhas nos bueiros: foi enviado
email à Empresa Águas do Porto a solicitar a colocação de novas grelhas. A
situação já foi resolvida;
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•

Rua Castelo de Guimarães, junto ao n.º 116 - Poste de iluminação pública sem luz
desde o mês de junho: foi enviado email à Direção Municipal de Gestão da Via
Pública e EDP a solicitar a resolução desta situação;

•

Av. Vasco da Gama, prédios n.º 625, 639, 657 e 683 - constante tráfico e consumo
de droga, lixo e barulho até altas horas da noite: foi enviado email à Polícia
Municipal e PSP do Viso a dar conhecimento desta situação;

•

Ninho de vespas asiáticas no cimo de uma árvore no Foco: foi enviado email à
Direção Municipal da Proteção Civil;

•

Ninho de vespas asiáticas junto ao n.º 353/357 da Rua São João de Brito: foi
enviado email à Direção Municipal da Proteção Civil;

•

Casas devolutas na rua e viela das Andresas: foram enviados ofícios à Vereadora
do Pelouro da Fiscalização e Proteção Civil e ao Vereador do Pelouro do
Urbanismo;

A relevante participação dos membros voluntários tem sido fundamental para a atuação
eficaz deste serviço.

Não obstante, a incapacidade da autarquia, por falta de competências/atribuições, para
intervir nas matérias em questão, a atividade do OBSRAM tem-se revelado essencial
como meio de comunicação e sinalização junto das entidades competentes e ainda, como
forma de acompanhamento das preocupações e necessidades da população.
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CONCLUSÃO

Este relatório é suficientemente narrativo do trabalho deste trimestre incompleto, trabalho
também incompleto devido à pandemia e paralisação de várias atividades.
Também a situação financeira será abordada abundamente na discussão do orçamento,
uma vez que o trimestre em que é, paralelamente, discutido, por isso não me alongarei
nesta matéria.
Apenas transmitir a V. Ex.cias que, já depois de transitado em julgado o processo judicial
que nos opõe à Nova Feitoria, da propriedade de um terreno exterior ao cemitério (parte
nova), tornou o autor a recorrer para o STJ, solicitando o pedido de uniformização de
jurisprudência, agora para a Conferência de Magistrados, a decisão já nos chegou, com
brevidade a que não estamos habituados e aplaudimos com força e ânimo, nova decisão
de indeferimento. Confiamos, desta feita, que este calvário e cruz que carregamos há 12
anos, termine de vez e possamos ver aquela zona, tão brevemente possível, requalificada,
trata-se de uma zona nobre da cidade e freguesia, como tal a merecer do município a
melhor atenção, sabendo que já está em em projeto.

Com os meus cumprimentos

António Gouveia

Presidente da Junta
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