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PREÂMBULO
A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea a), do nº 1, do artº 16º,
que compete à Junta de Freguesia ou à União de Juntas, elaborar e submeter
à aprovação da Assembleia de Freguesia, o Relatório e Contas referentes ao
ano do exercício anterior.
As contas de 2017 estão de acordo com as regras do POCAL, em estrita
obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às Grandes Opções
do Plano.
Neste contexto, o Relatório e Contas de 2017 apresenta-se sumariado e
sistematizado, essencialmente, em 9 capítulos, correspondentes às principais
áreas de atuação, na Comunidade, da União das Freguesias e que são:










Unidades de Gestão
Património e Finanças
Ação Social e Habitação
Cultura e Educação
Desenvolvimento Organizacional e Ambiente
Desporto e Lazer
Seniores
Marketing e Comunicação
Mobilidade, Urbanismo
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C

oesão Social, Cultura e contas à moda do Porto. Foi prometido em 2013. Foi
cumprido. Foi novamente prometido em 2017 e sujeito a sufrágico no passado
dia 1 de Outubro. A resposta foi absoluta! Os cidadãos da União de Freguesias
escolheram renovar (e reforçar) a nossa maioria absoluta. Se em 2013, se
falava em efeito surpresa e descontentamento com os partidos políticos; em 2017 os
cidadãos fizeram a sua avaliação do trabalho desenvolvido durante o mandato 2013 |
2017. Mais do que agradecer a confiança que nos foi depositada, temos de continuar a
provar que a merecemos. Assim faremos. Dando continuidade à nossa política de apoio
ás Famílias mais carenciadas, às nossas IPSS e Paróquias, às nossas Coletividades e
ao movimento associativo, em geral. Continuando a requalificar o nosso património. E
dando continuidade à formação e motivação dos nossos Funcionários que são a base
do nosso trabalho e o prinicipal interlocutor com os Cidadãos.
Na Ação Social e Habitação, mantivemos o Fundo de Emergência Social (apoio a
Famílias) e às nossas Coletividades | Instituições. No primeiro caso, com uma dotação
de 15 712,49 euros, no âmbito do Fundo de Emergência Social que lançámos; no segundo caso num total de 152 980,15 euros.
O Projeto Sénior “Trajetórias" abriu as suas portas a todos os cidadãos da cidade, dada
a notoriedade que tem vindo a obter, com a introdução de novas temáticas e a presença
de palestras de qualidade ímpar, como é o caso do “Conhecer o Património”, como o
Professor José Manuel Tedim. Mais uma vez, fechamos o ano de 2017 com cerca de duas
centenas de inscritos.
Estabelecemos uma ligação muito estreia com os Agrupamentos Escolares; continuamos a apoiar projetos das Associações de Pais. Em Aldoar, a valência ATL continuou
a ser mantida em parceria com o Centro Bem-Estar Nossa Senhora do Socorro, mas
agora concentrada num só local e com uma nova valência: uma Creche. Foi prometido.
Foi cumprido. Ao mesmo tempo, o imóvel cedido pela CMP para o antigo Jardim de
Infância e ATL de Aldoar, foi cedido (pela CMP) à Nortevida, para aí desenvolver com
outra dignidade as suas valências sociais.
Mantivemos o apoio a 2 dos clubes (UAA Aroso e DO Fonte da Moura) mais representativos da União, através de uma dotação financeira significativa, traduzida no apoio à
utilização dos pavilhões escolares, permitindo aos mesmos libertar verbas que podem
servir de reforço na aposta que os mesmos fazem na formação. No caso do DO Fonte
da Moura, fomos um pouco mais longe, apoiando financeiramente o enorme esforço de
manterem uma equipa sénior de FUTSAL.
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Continuamos a promover um vasto programa cultural e de lazer, respeitando
as tradições das Freguesias e em estreita colaboração com as nossas Coletividades e Instituições. Demos continuidade ao apoio aos 3 Festivais de Folclore existentes na nossa União de Freguesias, através de uma dotação total de
8 000 euros à Academia de danças e cantares do norte de Portugal, Grupo de danças e
cantares de São Martinho de Aldoar e Associação Recreativa Pauliteiros de Nevogilde.
Lançamos em 2017 duas novas iniciativas: o “Foz Arquitetura | 6 pontos de vista” e o
Ciclo “Portugueses do Mundo”. O “Teatro entre Nós”, projeto destinado a apostar nas
pessoas para, através da formação especializada, se tornarem nos principais dinamizadores do Teatro na nossa área geográfica apresentou a sua segunda peça, resultando
num enorme sucesso, visível nos 3 dias de casa cheia no nosso Teatro da Vilarinha.
Também no Estúdio 400, em Nevogilde, mantivemos a aposta no Teatro de Marionetas,
através de um apoio ao Teatro de Marionetas do Porto.

Mantivemos os projetos “Foz´Arte”, “Foz Literária”, “Coreto Alegre”, “Poesia no Castelo”,
“Dia do Mercado”, “Verão no Mercado” e o “Mercado da Alegria”.

21 DE MAIO

11H ÀS 19H
DJ E STANDS CERVEJA
ARTESANAL
16H30
SAMBA
SEM FRONTEIRAS
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A Festa de São Bartolomeu é já um acontecimento incontornável da cidade, através de
uma programação alternativa ao centro da cidade, aproveitando o período de verão,
onde milhares de pessoas, rumam à zona atlântica da cidade. Assim, para lá da nova
dinâmica do ET e do crescimento da atividade do Surf na praia internacional, o programa de São Bartolomeu contemplou cerca de meia centena de eventos, com particular
destaque para:

IV Festa do Livro
II Festival de Jazz
II Exposição de Trajes de Papel
III Mercado de São Bartolomeu
I Sabores de São Bartolomeu
Torneio de Futebol de 11 | FC Foz
II Torneio de Street Basket
I Escola de Surf de São Bartolomeu

2017

6
RELATÓRIO E CONTAS - 2017

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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E, principalmente o Cortejo do Traje de Papel que viu, pela primeira vez na sua longa
história, a presença de Sua Excelência o Senhor Ministro da Defesa Nacional.
Continuámos a nossa aposta do São Martinho de Aldoar, em estreia colaboração com a
Paróquia, mas cada vez mais aberto à comunidades e às Instituições de Aldoar.
Realizámos a II edição das nossas Festas de São Miguel de Nevogilde, mais uma vez em
parceria com as nossas Coletividades, com o Mercado da Alegria e com a Paróquia de
Nevogilde.
Em relação às contas, e apesar do investimento ter atingido o valor de 167.000,51¤, sobretudo devido às obras de requalificação da sede da União de Freguesias e ao Mercado
da Foz, apresentamos um saldo de gerência positivo de 649.620,36¤. Se tivermos em
conta apenas o resultado entre receitas correntes e despesas correntes, apresentamos
um saldo corrente negativo de 66 710,64¤. Recordamos que aquando da 1ª revisão orçamental, aprovada na Assembleia de Freguesia de 26 de Abril, a previsão do Executivo,
no que diz respeito ao saldo corrente para 2017, era negativo em 96 979,51¤. Ou seja
foi inferior em cerca de 30 000¤, face à previsão da 1ª revisão orçamental. Mas como
este Relatório de Gestão e Contas coincide com o fim de um mandato, gostaríamos de
sublinhar o seguinte, no que diz respeito às contas “à moda do Porto”:
1. Quando tomámos posse, o saldo de gerência era de cerca de 497 mil euros. Agora
é de cerca de 650 mil euros;
2. A
 s despesas de capital, ou seja o investimento, atingiram cerca de 470 mil euros;
3. O
 apoio às Famílias, Coletividades e Instituições atingiu o valor de cerca de
400 mil euros;
4. O
 saldo corrente destes 4 anos é negativo em cerca de 9 mil euros.
Uma especial referência aos eleitos no passado dia 1 de Outubro. A todos desejo os
maiores sucessos e um desempenho exemplar a bem da nossa União de Freguesias.
Uma oposição forte e construtiva é o que desejamos, pois embora em maioria absoluta, não é essa a forma como queremos encarar este mandato. Tal como não foi no
mandato anterior. Estaremos sempre abertos a sugestões e críticas construtivas e fun-
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damentadas. Não alinharemos em jogos políticos que sirvam para promover agendas
político-partidárias que nada tenham a ver com a verdadeira resolução dos problemas
dos nossos cidadãos.
Uma palavra de agradecimento para todos os meus Colegas do Executivo. Atuais e anteriores. Pela solidariedade demonstrada, como é possível atestar nas deliberações que
tomamos, mas sobretudo na entrega e dedicação a esta causa pública. Dedicação essa
que se mantem no atual Executivo. Como referia em 2015 (e mantenho) o financiamento
das autarquias locais, nomeadamente, das Juntas de Freguesias, deveria ser um tema
da maior relevância política. A luta por uma verdadeira autonomia financeira, acompanhada obviamente por uma maior responsabilidade e profissionalização na gestão, é
essencial para atrair novos valores para a política e para a gestão autárquica, bem como
para melhorar o apoio aos nossos cidadãos, criando serviços e valências de verdadeira
proximidade.
Será este um dos maiores desafios para o ano de 2018. Uma maior descentralização
acompanhada de maiores recursos financeiros e uma maior responsabilidade. Não pretendemos um cheque em branco; apenas delegação de competências que nos permitam
ser mais autónomos em termos de receitas. Em relação ao Governo, contamos com as
forças políticas (agora todas elas representadas na nossa AF, à exceção do PAN) com
assento na Assembleia da República, para exigir que as reversões e o descongelamento
da progressão das carreiras na Função Pública, sejam acompanhadas do respetivo reforço das dotações financeiras, através do FFF. Vamos mais longe: o FFF deveria cobrir
todos os custos com os Funcionários. E deveria existir uma compensação do Estado
face aos custos com os Certificados de Incapacidade Temporária que são totalmente
suportados pelas Freguesias.

Nuno Ortigão
Presidente da União das Freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
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E PELOUROS
EXECUTIVO
Até 18 de outubro

A partir de 19 de outubro

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Nuno Ortigão
• Marketing e Comunicação
• Desporto e Lazer

Nuno Ortigão
• Património e Finanças

SECRETÁRIA

SECRETÁRIA

Ana Furtado
• Desenvolvimento Organizacional
e Ambiente

Laura Lages Brito
• Seniores

TESOUREIRO

TESOUREIRO

Hugo Meireles
• Património e Finanças

Nuno Cabral Carvalho
• Educação e Desporto

VOGAL

VOGAL

Fabiana Martins da Silva Baptista
• Ação Social e Habitação

Ana Furtado
• Desenvolvimento Organizacional
e Ambiente

VOGAL

VOGAL

Maria Lacerda
• Cultura e Educação

Maria Lacerda
• Cultura e Lazer

VOGAL

VOGAL

Rui Livramento Silva
• Mobilidade e Urbanismo

Sofia Mexia Alves
• Ação Social e Habitação

VOGAL

VOGAL

Laura Lages Brito
• Seniores

Álvaro Oliveira
• Mobilidade e Urbanismo
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E

m 2017 foram definidas 7 Unidades de Gestão, sendo os membros do Executivo,
incluindo o Presidente, responsáveis pelas mesmas:

•
•
•
•
•
•
•

Mercado da Foz
Centro Social e Cultural da Foz do Douro / Trajetórias
ATL de Aldoar | Nª Senhora do Socorro
Teatro da Vilarinha
Escola 85 da Foz do Douro
Cemitérios e Balneários
Concessões Molhe

Após algumas décadas de “esquecimento e falta de investimento estrutural”, o Mercado
da Foz, foi alvo de uma nova requalificação.
Em 2017, o Mercado da Foz foi objeto de diversas intervenções a nível da entrada,
acessos, pintura e gradeamento, fachadas e instalação de quadro elétrico, presumindo-se que em 2018 ficará o processo concluído. Refira-se ainda a aprovação do Novo
Regulamento e Taxas do Mercado da Foz que veio substituir um conjunto de regras
desfasadas da realidade e com mais de 30 anos.
Assim é de realçar:
•L
 ançamento de Procedimento Pré Concursal para a Requalificação do Mercado
da Foz – fase 1, e adjudicação a SAP, pelo preço mais baixo apresentado, obra
já concluída. Esta obra refere-se à Nova Entrada do Mercado, floreiras, cacifos e
repavimentação da entrada e paredes exteriores;
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•A
 djudicação da Obra por Ajuste direto simplificado referente à reabilitação de
Nova Zona Técnica Elétrica do Mercado da Foz a Neartel, Lda concluída em Julho
2017;
•A
 djudicação da Obra por Ajuste direto Simplificado a Global Footwear Network
Lda referente à transferência/migração do Contador Geral Elétrico do Mercado da
Foz, que se encontrava instalado na loja 2A para a Nova Zona Técnica a concluída
em Julho de 2017;
•O
 bra de transferência de ramal elétrico efetuada pela EDP, a pedido da UF, concluída em Julho de 2017;
•A
 djudicação da Empreitada / Procedimento Pré Concursal para a Requalificação
da Cobertura do Mercado da Foz, à empresa Carlos Alberto Alves Pereira Lda. pelo
preço mais baixo apresentado e início das obras;
•A
 djudicação da Empreitada da Nova Fachada das Lojas nº29 e 31 o Mercado da
Foz, à empresa Polignóbvio, Unipessoal, Lda, por ajuste direto simplificado, obra
concluída em 2017;
•A
 djudicação da Empreitada da Nova Fachada das Loja ns 5, 7 e 9 do Mercado da
Foz, à empresa Distância Certa, Lda, por ajuste direto simplificado, obra concluída
em 2017;
•A
 djudicação da Empreitada de Construção de dois cacifos grandes no Mercado
da Foz, à empresa Burano, Construção e Reabilitação, Lda. no valor de por ajuste
direto simplificado, obra concluída em 2017;
• Aprovação do Novo Regulamento do Mercado da Foz e Taxas do Mercado da Foz.
Em dezembro de 2016, propusemos um aditamento ao Contrato Interadministrativo
2017 que finalmente formalizasse a legalização da nossa gestão deste emblemático
equipamento, o que veio a acontecer no primeiro trimestre de 2017.

CENTRO SOCIAL E
CULTURAL DA FOZ DO DOURO
O Centro Social e Cultural da Foz do Douro continuou a acolher:
-o
 projecto sénior Trajetórias e as suas actividades, mobilizando e juntando cada
vez mais participantes, proporcionando agradáveis momentos sociais, culturais e
de convívio no combate à solidão e isolamento.
-o
 projeto “Teatro junto de Nós”, projecto cultural e de formação profissional ministrada por actores e formadores profissionais, em interpretação, voz e movimento;
-o
 atelier de São Bartolomeu, para a confecção e elaboração dos trajes e adereços
do cortejo de São Bartolomeu;
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-o
 projecto social Re-food - associação, de cariz voluntário contra o desperdício e
resolvendo a insuficiência alimentar de pessoas, através da recolha e redistribuição
de excedentes de produtos, projecto que continua a crescer a nível de parceiros e
de apoios a famílias.
-o
 Banco do Tempo – gestão e organização do tempo sob a forma de reciprocidade
indirecta; infra-estrutura de apoio social a nível local que promove o encontro entre
procura e oferta de tempo para realizar tarefas concretas com base em afinidades
e vizinhança.

Promover o envelhecimento activo, a qualidade de vida, as inter-relações, a socialização
das pesso as, dota-las de literacia em cultura, em lazer, na prevenção da saúde, nos
comportamentos e na capacidade de manter uma vida digna, activa e produtiva na
sociedade, vivida com alegria, felicidade e bem estar, num aprendizado contínuo de
integração social e solidário é, o objectivo, do projecto Senior Trajetórias da União de
freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
O grande desafio para 2017 foi abrir as portas às comunidades vizinhas, tanto no Polo
de Aldoar como no da Foz, satisfazendo assim a procura que vinha sendo solicitada e
continuar a divulgar o Projecto Trajetórias, aumentar o número de aderentes e inscritos, dinamizar novas atividades, fomentar as relações e socialização com “os vizinhos”,
promover os convívios intergeracionais de forma a (re)aproximar gerações indo de
encontro a uma melhor interação social do nosso território e da cidade.
Mantiveram-se as parcerias e os protocolos estabelecidos em anos anteriores
para as diversas actividades e os prestadores de serviços; os números cresceram, devido a mais alunos, novas actividades, destacando as parcerias com a
FADEUP no âmbito de estágios-curriculares, com o Grupo de Danças e Cantares de
Aldoar (Folclore) e com o Centro Social da Foz do Douro (Coral) originando um sucesso
feliz e participativo , assim como, sem dúvida, o projeto de educação financeira para
adultos e séniores, sob a forma de oficinas de capacitação “ No poupar está o ganho” na
Fundação Cupertino de Miranda.
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Mantivemos também, as visitas ao nosso património e cultura, com a rubrica “Conhecer
o Património” fora de portas mas dentro da área metropolitana da nossa cidade, até
Junho e alargando para outros territórios mais distantes a partir de Outubro, sempre
com o acompanhamento do Professor José Manuel Thedim,
O ano lectivo 2016/2017, terminou em Julho com a sessão de encerramento no Auditório da Fundação Cupertino de Miranda, tendo presidido à sessão a Doutora Maria
Amélia Cupertino de Miranda e, como orador convidado o Senhor Dr. Artur Santos Silva,
onde foi exibida uma pequena performance demonstrativa das diversas actividades e
testemunhos dos seniores que frequentam o projecto.
Importa destacar:
•
 articipação dos seniores no Atelier de costura para confecção dos trajes para o
P
cortejo de São Bartolomeu.
• 
Curso de fotografia da Casa do Infante
• Percursos dos Caminhos de Santiago no Porto
• Palestras de Saúde e Segurança.
• Sessões de Relaxamento e Bem Estar
• Visitas no Programa Conhecer o Património
• Visita à Universidade Vida Activa em São João da Pesqueira, ao Museu do Vinho e
ao Douro Vinhateiro
• Visitas a diversos equipamentos e exposições na cidade.
Em Outubro a sessão de abertura na Universidade Católica, foi presidida pelo Senhor
Cónego Rui Osório, sendo o orador convidado o Professor José Valle Figueiredo

UNIDADE DE GESTÃO ATL ALDOAR | CRECHE |
CENTRO BEM ESTAR NOSSA SENHORA DO SOCORRO
No seguimento do acordo alcançado em 2014, a valência ATL está estabilizada e concentrada nas instalações (cedidas pela CMP) da IPSS de Aldoar, o Centro Bem Estar
Nossa Senhora do Socorro. Contudo, foi possível fazer ainda mais com esta parceria,
tendo sido possível criar uma nova e relevante valência social: uma Creche. Estava prometido no nosso Programa de 2013. Foi cumprido!
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UNIDADE DE GESTÃO
TEATRO DA VILARINHA
O objectivo e esforço deste Executivo de dinamização deste espaço cultural de pertença
desta União, foi parcialmente conseguido ao longo do ano em análise, com a realização
de alguns eventos, sobretudo por parte da Instituições da UFAFDN como, por exemplo,
a Quadrante bem como palco da peça produzida pelo projeto Teatro Junto de Nós.
Também foi cedido para workshops e planeamento teatral.
Tendo cessado o Protocolo de Cedência do Teatro da Vilarinha/ Auditório de Aldoar à
Companhia de Teatro Pé de Vento, CRL, manteve-se esta companhia como condicionalmente residente, até á elaboração de um novo contrato.
Sendo este um espaço público para acolhimento de iniciativas de índole cultural, foi o
mesmo disponibilizado a várias entidades para desenvolvimento das suas atividades
culturais, tanto no âmbito do teatro como da dança e música. Esta abertura nem sempre
correspondeu à desejada realização de eventos culturais.

ESCOLA 85
Não se registou qualquer evolução no que diz respeito a este imóvel cedido pela CMP
à ex-JF da Foz do Douro, exclusivamente para a instalação da sede da referida Junta.

UNIDADE DE GESTÃO
CEMITÉRIOS E BALNEÁRIOS
CEMITÉRIOS
Os 3 cemitérios da UF, tem alocados 6 trabalhadores a tempo inteiro o que por vezes
se é manifestamente insuficiente para todos trabalhos inerentes, incluindo o trabalho de
limpeza e manutenção que é muito extenso e pesado.
São de salientar as seguintes atividades:
•
 onstrução de 30 ossários em Aldoar
C
• 
Concessão Perpétua de ossários abandonados do Cemitério da Foz.
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•
 oncessão Perpétua de 25 ossários no Cemitério de Aldoar
C
• 
Continuação da atualização administrativa do Cemitério de Nevogilde, com taxa de
execução de 90%, conforme previsto.

BALNEÁRIOS
Assinatura do Protocolo da Bandeira Azul para os Balneários na época Balnear e reforço
das equipas através do IEFP com 10 colaboradores em regime de CEI.
•
 ão obstante os esforços no pedido à CMP do Porto para a gestão dos Balneários
N
do Bairro de Aldoar, o certo é que tal transferência ainda não se deu, embora
continuemos a lutar pela possibilidade de gerir este espaço.

UNIDADE DE GESTÃO MOLHE
Em 2017, merece destaque a requalificação levada a efeito pelo Restaurante Novo
Molhe, cumprindo assim o contrato celebrado.
Pelo contrário, duas outras concessões existentes não honraram o contrato, originando
o Processo de Tomada de Posse Administrativa das referidas frações, se veio a concretizar a 9 de janeiro de 2017.
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PATRIMÓNIO E FINANÇAS
Neste capítulo merece particular destaque a continuidade na prioridade dada ao investimento, de modo a requalificar e modernizar os nossos equipamentos e serviços. Assim,
o valor de 2017 cifrou-se em 167.000,51¤. Em 4 anos, este Executivo investiu cerca de
470 mil euros.
O apoio às nossa Coletividades, IPSS e Instituições também não foi esquecido. No total
de 152 980,15¤ | Total mandato = cerca de 400 mil euros.
Por último, referência ao saldo orçamental que foi positivo | 649.620,36¤
Apesar de todo o investimento efetuado e de todos os apoios dados, mantivemos as
contas à moda do Porto, que irão permitir dar continuidade à nossa política de investimento e de apoio ao movimento Associativo e à Ação Social.

1. Situação Económica-Execução Orçamental
Assembleia de Freguesia de abril, usamos o saldo de gerência de 2016 no montante de
283.331,51¤, sendo aplicado da seguinte forma:
Despesas correntes 96.949,51¤
Despesas de capital 186.382,00¤.
Na 2º revisão, que foi apreciada e votada na Assembleia de Freguesia de setembro, o
aumento das receitas, devido à venda de um terreno em Nevogilde, foi efetuado nas
despesas da seguinte forma:
Despesas correntes 50.000¤
Despesas de capital 550.000¤
No ano económico de 2017, o total das receitas arrecadadas foi de 1.749.214,08¤, as
receitas correntes totalizaram 1.149.214,08¤, as de capital foram no valor de 600.000¤.
As despesas totais pagas atingiram o montante de 1.382.925,23¤, desdobrando-se em
despesas correntes com o valor de 1.215.924,72¤ e despesas de capital com o valor de
167.000,51¤.
O saldo de execução orçamental cifra-se em 649.620,36¤
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O saldo da gerência sofreu um aumento relativamente a 2016 de 366.288,86¤, que se
deve comparativamente com a execução de 2016 ao seguinte:
Aumento das despesas correntes no montante de 30.734,80¤.
• 
Despesas com pessoal aumentaram cerca de 7.600¤
• Aquisição de bens e serviços diminuíram cerca de 16.300¤
• Transferências correntes aumentaram cerca de 36.250¤
• 
Subsídios aumentaram cerca de 1.850¤
• 
Outras despesas aumentaram cerca de 1.300¤
Aumentos das receitas arrecadadas no montante de 603.065,30¤.
» Receitas de capital aumentaram 600.000¤
• Impostos diretos diminuíram cerca de 30.300¤
• 
Taxas, multas e outras penalidades aumentaram cerca de 20.700¤
• 
Transferências correntes aumentaram cerca de 14.200¤
• 
Venda de bens e serviços diminuíram cerca de 6.600¤
• 
Outras receitas aumentaram cerca de 5.100¤

EVOLUÇÃO DA RECEITA
As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no ano de 2017, ascenderam a 1.749.214,08¤ (um milhão setecentos e quarenta e nove mil duzentos e catorze
euros e oito cêntimos), desdobrada em receitas correntes e de capital com os valores
respetivamente de 1.149.214,08¤ e de 600.000¤ a receita cobrada teve um grau de
execução de 97%, na sua totalidade muito próximo do previsto. Em 2016 foi de 97%.
As diferenças face os valores orçamentados devem-se especialmente às seguintes
rubricas:
• 
Impostos diretos as receitas foram inferiores ao previsto em cerca de 5.000¤
• 
Menor transferência do valor atribuído referente ao IMI.
• 
Taxas cobradas foram inferiores ao previsto em cerca de 11.600¤.
• 
As taxas sofreram atualizações, no entanto ainda ficaram aquém do previsto.
• 
Transferências correntes foram inferiores ao previsto de aproximadamente 14.500¤
| CMP espaço do cidadão valor ainda não transferido; as transferências de instituições também ficaram aquém do previsto
Venda de bens e serviços correntes as receitas foram inferiores cerca de 18.000¤
• 
Receitas dos cemitérios foram inferiores ao previsto
Outras receitas
• 
Diferença positiva face ao previsto de cerca de 6.000¤
Enquanto que as receitas de capital são pontuais, ocorrem esporadicamente, as receitas
correntes têm uma importância fundamental no suporte das despesas fixas e obrigatórias.
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Graficamente a receita está representada da seguinte forma:

Quadro 1 – Estrutura das Receitas

Impostos Diretos

Taxas, Multas e
Outras Penalidades

Transferências
Correntes

Vendas de Bens e
Serviços Correntes

Outras Receitas
Correntes

Venda e bens de
investimento

Saldo da Gerência
Anterior

Receitas cobradas nos últimos quatro anos:
RECEITAS

2014

2015

2016

2017

Descrição

Receitas
cobradas

Receitas
cobradas

Receitas
cobradas

Receitas
cobradas

49 118,51¤

75 463,17 ¤

99 817,40 ¤

69 480,33 ¤

99 456,85 ¤

103 749,70 ¤

107 279,08 ¤

128 000,97 ¤

8 213,31 ¤

6 966,04 ¤

918 403,96 ¤

902 800,16 ¤

857 353,60 ¤

871 523,63 ¤

93 737,95 ¤

76 265,14 ¤

74 790,36¤

68 179,17 ¤

9 787,12 ¤

31 103,69 ¤

6 908,34 ¤

12 029,98 ¤

1 178 717,70 ¤

1 196 347,90 ¤

1 146 148,78¤

1 149 214,08¤

01 - Impostos Diretos
04 - Taxas, Multas e Outras
Penalidades

Receitas
Correntes

05 - Rendimentos de
Propriedade
06 - Transferências Correntes
07 - Venda de Bens e Serviços
Correntes
08 - Outras Receitas
Correntes

Total da Receita Corrente

Receitas
de capital

09 - Venda de Bens de
Investimento

-¤

10 - Transferências de Capital

-¤

-¤

13 - Outras Receitas de Capital

-¤

-¤

Total de Receita de Capital

Outras

15 - Reposições não abatidas
aos pagamentos
16 - Saldo da gerência anterior
Total de Outras Receitas

Total de Receitas

-¤

-¤

-¤

-¤

-¤

529 217,71 ¤

563 387,08 ¤

489 884,20 ¤

283 331,51 ¤

529 217,71 ¤

563 387,08 ¤

489 884,20 ¤

283 331,51 ¤

1 707 935,41 ¤

1 759 734,98 ¤

1 636 032,98 ¤

1 432 545,59 ¤
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EVOLUÇÃO DA DESPESA
A totalidade das despesas realizadas no exercício de 2017 foi de em 1.382.925,23¤ (um
milhão trezentos e oitenta e dois mil novecentos e vinte e cinco euros e vinte e três
cêntimos), e repartem-se em despesas correntes 1.215.924,72¤ (um milhão duzentos e
quinze mil novecentos e vinte euros e setenta e dois cêntimos) e em despesa de capital
no valor de 167.000,51¤ (cento e sessenta e sete mil e cinquenta e um cêntimo).
No total as despesas tiveram um grau de execução de 66,2%. Sendo de 80,4%, em
2016
As despesas correntes representam 87,9% e as de capital 12,1% do total das despesas
As grandes rubricas das despesas correntes face a totalidade das despesas têm as seguintes percentagens:
Despesas com o pessoal............................................................. 50,2%
Aquisição de bens e serviços.....................................................25,6%
Transferências correntes.................................................................11,1%
Subsídios..............................................................................................0.4%
Outras Despesas............................................................................... 0,7%
A estrutura da despesa paga no ano económico em análise, vem retratada no gráfico
que se segue.

Quadro 2 – Estrutura da Despesa

Despesas com o
pessoal

Aquisição de bens
e serviços

Transferências
Correntes

Subsídios

Outras DespesasCorrentes

Aquisição de bens
de capital
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Despesas pagas nos últimos quatro anos:

DESPESAS

2014

2015

2016

2017

Descrição

Despesas
pagas

Despesas
pagas

Despesas
pagas

Despesas
pagas

01 - Despesas com o pessoal

686 623,53 ¤

645 065,14 ¤

686 428,94 ¤

694 028,99 ¤

02 - Aquisição de bens e
Serviços

369 046,01 ¤

410 027,79 ¤

370 107,84 ¤

353 870,66 ¤

89,70 ¤

372,59 ¤

1,36 ¤

- ¤

34 554,52 ¤

102 932,72 ¤

116 734,55 ¤

152 980,15 ¤

3 280,97 ¤

4 650,32 ¤

3 289,33 ¤

5 139,86 ¤

06 - Outras despesas
Correntes

15 600,54 ¤

6 554,96 ¤

8 627,90 ¤

9 905,16 ¤

Total de Despesa Corrente

1 109 195,27 ¤

1 169 603,52 ¤

1 185 189,92 ¤

1 215 924,82 ¤

35 353,06 ¤

100 247,26 ¤

167 511,55 ¤

167 000,51 ¤

Despesas
Correntes

03 - Juros e outros encargos
04 - Transferencias correntes
05 - Subsídios

07 - Aquisição de bens de
capital

Despesas
de Capital

08 - Transferências de Capital

- ¤

- ¤

- ¤

09 - Activos Financeiros

- ¤

- ¤

- ¤

10 - Passivos Financeiros

- ¤

- ¤

- ¤

11 - Outras Despesas Capital
Total de Despesa de Capital

Total de Despesas

- ¤

- ¤

35 353,06 ¤

- ¤
100 247,26 ¤

167 511,55 ¤

167 000,51 ¤

1 144 548,33 ¤

1 269 850,78 ¤

1 352 701,47 ¤

1 382 925,33 ¤

2017

TOTAL

Despesas de capital efetuadas no ultimo quadriénio:

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisições de
despesas de capital

2014

35.353,06¤

2015

100.247,26¤

2016

167.511,55¤

167.000,51¤

470.112,38¤

2. Situação Financeira
Como vem sendo hábito, e resultante da equilibrada situação financeira da Junta de
Freguesia, os pagamentos aos fornecedores são efetuados no prazo médio inferior a
30 dias.

3. Evolução das Dívidas
A Autarquia não tem dívidas.
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4. Proposta de Aplicação dos Resultados
Relativamente à aplicação de resultados da Conta Gerência, é decidida a respetiva transferência para a gerência seguinte. O Executivo desta Junta de Freguesia, de acordo com
a proposta de Plano e Orçamento para 2018, terá nos seus horizontes como prioridades:
-A
 construção do novo centro sócio cultural da foz | o projeto trajetórias será para
continuar e reforçar;
- A aposta na ação e coesão social, continuando com o apoio às IPSS, Paróquias e às
famílias;
- Apoiar as coletividades da freguesia nos domínios da Cultura, Educação e Desporto;
- Pretendemos continuar com a requalificação do nosso património edificado, com
particular destaque para o edifício da Foz do Douro, para o Mercado da Foz e para
o Cemitério da Foz.

5. Factos Relevantes após o Termo do Exercício
Não ocorreram quaisquer factos que impliquem ou condicionem a Conta de Gerência
apresentada, bem como o Saldo da mesma.

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
O Serviço de Apoio Social presta apoio psicossocial, aconselhamento e acompanhamento aos fregueses das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Esta resposta
permite identificar e diagnosticar necessidades e problemas de âmbito psicossocial e
relacional, acompanhar o processo de resolução de problemas e necessidades, assim
como disponibilizar informações, potencializar capacidades e rentabilizar recursos da
comunidade.
O Serviço de Apoio Social prevê:
i) realização do estudo social dos indivíduos e famílias através de técnicas que
permitem o conhecimento aprofundado das diversas problemáticas apresentadas - entrevistas, observação direta e indireta, visitas domiciliárias e análise de
documentos;
ii) a
 nálise e sistematização da informação recolhida, com vista à elaboração do plano
de ação, em colaboração com os indivíduos e famílias;
iii) a
 companhamento e monitorização dos processos, podendo incluir o encaminhamento para outros serviços e respostas locais.

21
RELATÓRIO E CONTAS - 2017

PELOUROS

Os atendimentos, ao longo do ano 2017, referem-se a:
-A
 gregados familiares em situação de insuficiência económica, por questões relacionadas com o desemprego, doença, entre outras;
- Famílias monoparentais com filhos menores e/ou maiores, em situação de insuficiência económica, na sua maioria, beneficiários da prestação de Rendimento
Social de Inserção;
- Informação sobre serviços/recursos do território;
- Informação sobre direitos;
-S
 olicitações de outros serviços para apoio e acompanhamento de famílias, nomeadamente, ACES Porto Ocidental, Centro Hospitalar do Porto, CPCJ Porto Ocidental,
Domus Social, EMAT (Equipa Multidisciplinar de Assessoria a Tribunais), Hospital
Magalhães Lemos, PSP, RLIS e Segurança Social;
- Residentes em habitação arrendada no mercado privado para informação e orientação sobre os critérios e procedimentos de instrução de candidatura a habitação na
Domus Social ou IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana);
-
Informação sobre o Programa Porto Solidário, Fundo de Emergência Social da
Câmara Municipal do Porto;
- Residentes nos bairros sociais de Aldoar e Fonte da Moura para informação e orientação (transferências de habitação, despejos, inscrições no alvará da habitação,
conflitos com vizinhos, entre outros).

Tabela 1 - Atendimentos ao longo de 2017

ATENDIMENTOS

Aldoar

Foz do Douro

Nevogilde

Informação/orientação

402

334

20

Habitação Social

57

7

0

Habitação Privada

23

23

0

TOTAL
Acompanhamentos

482

364

20

Global

866

1. Fundo de Emergência Social
O Regulamento do Fundo de Emergência Social foi aprovado pelo Executivo da União
de Freguesias em fevereiro de 2015, e tem como objetivo a prestação de apoio financeiro de caráter temporário e pontual, aos agregados familiares em situação de carência
económica residente neste território.
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As propostas para prestação de apoio dos agregados familiares, no âmbito do Fundo
de Emergência Social da União de Freguesias, decorrem do atendimento do Serviço de
Apoio Social, após a realização de um diagnóstico social e elaboração de um plano de
ação.
No total, foram aprovadas 131 propostas* para apoio no pagamento de despesas familiares, no valor de 15 712,49¤.

Tabela 2 - Fundo de Emergência Social

FUNDO DE EMERGÊNCIA
SOCIAL (FES)

Aldoar

Foz do Douro

Nevogilde

Apoio em medicação

50

4

0

Apoio no pagamento da renda

33

3

0

Apoio no pagamento da
electricidade

52

7

1

Global

193
Apoio no pagamento da água

36

4

0

Outro(s)

3

0

0

TOTAL de apoios aprovados*

174

18

1

*uma proposta pode incluir vários apoios.

2. Articulação com entidades públicas e privadas
Unidade Operacional de Intervenção – UOI Violência Doméstica
Participação em 4 reuniões deste grupo de trabalho da Rede Social do Porto para reflexão de metodologias, discussão do Plano Municipal da Violência Doméstica, constituição
e validação de uma rede de parceiros, definição de conceitos e indicadores, fragilidades
das entidades e do sistema nas respostas à problemática.

Domus Social
Participação em 4 reuniões para discussão de situações habitacionais, partilha de informação e reflexão sobre a problemática habitacional.
Apresentação do Projeto “Porto.Importa-se” dinamizado pela Domus Social em parceria
com o Instituto Superior de Serviço Social (ISSSP). Este Projeto tem como população-alvo os cidadãos isolados com mais de 70 anos e casais com mais de 75 anos, residentes em bairros de habitação social, e pretende diagnosticar problemas e necessidades
para promover e articular a mediação entre os idosos e as diferentes respostas sociais.
A equipa do ISSSP iniciou o diagnóstico no mês de dezembro, nos Bairros de Aldoar e
Fonte da Moura, e irão encaminhar casos em situação de risco. Houve um acompanhamento da equipa a uma visita domiciliária no Bairro de Aldoar.
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Programa Porto Solidário - Fundo Municipal Emergência Social
É um programa de apoio financeiro temporário, concedido por 12 meses, a agregados
familiares carenciados em situação de emergência habitacional grave.
Convocaram-se os agregados familiares que reuniram as condições previstas em r
egulamento, realizaram-se os atendimentos, organizaram-se os processos, de modo a e
submeter as candidaturas digitalmente no período estabelecido.
As candidaturas encerram quando se esgota o montante afeto ao Programa. Foram
submetidas 23 candidaturas, sendo que 16 são residentes em Aldoar, 6 na Foz do Douro
e 1 em Nevogilde.

CPCJ Porto Ocidental
Participação em 4 reuniões da Comissão Alargada da CPCJ Porto Ocidental, destacando-se os principais assuntos:
•A
 provação do Relatório de Atividades do ano de 2016; Contributos para a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança (2017/2021);
• Alteração das competências territoriais da Comissão;
• Discussão e aprovação do regulamento interno da CPCJ;
• Contributos para o Plano de Ação do ano de 2018.
Em parceria com a Associação de Ludotecas do Porto organizou-se a atividade do mês
de abril, de Prevenção dos Maus Tratos na Infância, realizada na EB1 Fonte da Moura –
“A brincar e a rir vamos prevenir”. Esta atividade contou com a participação de cerca
de 150 crianças e jovens, e com a colaboração do Agrupamento de Escolas Manoel de
Oliveira, a Escola do Parque e o Centro Social Fonte da Moura. Dinamizaram-se atividades de caráter lúdico, entre as quais, jogos tradicionais, realçando-se o gosto pelo saltar
à corda, jogos sobre os afetos e pinturas.

RLIS – Rede Local de Intervenção Social
Participação em 6 reuniões com Técnicos da Rede Local de intervenção Social (RLIS)
para definição de estratégias de articulação e procedimentos de intervenção junto das
famílias que recorrem ao serviço de atendimento.

Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira
Participação em 9 reuniões com Técnicos da EB 2,3 Manoel de Oliveira e Associação
de Ludotecas para articulação e discussão de situações de alunos com problemas de
insucesso, indisciplina e/ou absentismo escolar. Participação em 4 reuniões com Técnicos da EB 2,3 Manoel de Oliveira, Associação de Ludotecas e Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) da UF para preparação da abertura de cursos de educação e formação
para adultos, de 1º e 2º ciclos do ensino básico – EFA B1+B2, identificação/sinalização
de potenciais candidatos, organização das convocatórias para a sessão de informação
e, divulgação e inscrição dos interessados. O curso funcionará na EB 2,3 Manoel de
Oliveira.
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Grupo de Ação Local – GAL Porto Ocidental
Participação em 2 reuniões promovidas pela ADILO (Associação para o Desenvolvimento de Lordelo do Ouro), no âmbito do DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) – GAL Porto Ocidental, para: i) Informação sobre a implementação da Estratégia
de Desenvolvimento Local (EDL) e abertura do aviso em junho para microempresas e
empreendedorismo; ii) Preparação de candidatura a projeto de intervenção comunitária
de combate ao abandono, absentismo e insucesso escolar. No seguimento desta última,
realizou-se uma reunião preparatória da candidatura com o Agrupamento de Escolas
Manoel Oliveira e Associação de Ludotecas do Porto, definindo-se a entidade gestora
do projeto, as instituições parceiras a incluir na candidatura e as linhas gerais de atuação.

Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD)
Participação numa reunião que teve como objetivo a elaboração de diagnóstico sobre
comportamentos aditivos e dependências.

Universidade Fernando Pessoa / Clinica Pedagógica de Medicina Dentaria
No âmbito deste protocolo com a UF, que tem como objetivo a disponibilização gratuita
de cuidados primários de saúde oral, foram informadas deste serviço 8 utentes.

Misericórdia do Porto
O Projeto “Chave de Afetos” tem como principal objetivo prestar assistência à população idosa, em situação de solidão/isolamento e/ou sem retaguarda familiar, disponibilizando o serviço de teleassistência. Este serviço é tendencialmente gratuito e prestado
pela SCMP, após sinalização do técnico. Foram informados e sensibilizados sobre este
projecto 9 idosos.

Associação Norte Vida/PSP Foz
Foram sinalizados para estas entidades 4 pessoas em situação de “Sem-Abrigo”, sendo
que uma das pessoas aguarda alojamento e, outra, foi alojada num quarto de pensão
com apoio da Segurança Social.

Rotary Club da Foz
O Rotary Club da Foz, durante o ano de 2017, ofereceu 100 cabazes a famílias carenciadas identificadas pelo Serviço de Apoio Social, sendo distribuídos da seguinte forma:
Aldoar – 29; Foz do Douro – 58; Nevogilde – 13. Destes 100 cabazes, 30 foram atribuídos
na época natalícia (8 em Aldoar, 17 na Foz e 5 em Nevogilde).

Centro Social Rainha D. Leonor
Articulação e encaminhamento de 6 utentes para os serviços de Centro de Dia e SAD
- Serviço de Apoio Domiciliário. Integração em Cantina Social de 1 pessoa com necessidades ao nível de apoio alimentar.
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Refood
Articulação com os responsáveis do projeto no que se refere à informação, sinalização
e acompanhamento dos respetivos beneficiários. Foram informadas e encaminhadas 22
pessoas.

CRI Ocidental - Centro de Recursos Integrado
Articulação de modo a acompanhar 6 processos de utentes em comum.

Hospital Santo António - Serviço de Ação Social
Contactos/troca de informação tendo como objetivo o pedido de apoio ao nível da
reintegração comunitária de doentes internados no hospital que, não tendo critérios
de saúde para continuarem hospitalizados, têm alta social, necessitando de serviços de
apoio sociofamiliar e/ou institucional no regresso à comunidade.

Encontrar+se – Associação para a Promoção da Saúde Mental
Sinalização e encaminhamento de 4 utentes, para avaliação do estado de saúde mental
e possível acompanhamento pela instituição.

Centro Social Rainha D. Leonor
Articulação e encaminhamento de utentes para os serviços de Centro de Dia e SAD
- Serviço de Apoio Domiciliário - mas também para integração de pessoas com necessidades ao nível de apoio alimentar.

Centro Social da Foz
Reunião para levantamento de necessidades e troca de informação tendo em vista o
plano de atividades para 2018, designadamente nas áreas relacionadas com a Infância
e Séniores.

LOC - Liga Operaria Católica, Conferencias Vicentinas, Associação Bem Fazer e
Associação Coração Amarelo
A articulação entre estes grupos que realizam voluntariado no território da Foz do Douro, tem permitido conhecer melhor os beneficiários de cada uma das instituições, assim
como os recursos existentes e respetiva distribuição - facilitando e potenciando o efeito
positivo de um trabalho em rede. Neste âmbito, foi melhorado o diálogo com os grupos
de voluntários que sinalizam, apoiam e/ou acompanham famílias comuns aos respetivos
serviços, maioritariamente idosos e famílias socioeconomicamente mais desfavorecidas.

Reuniões Interinstitucionais
- Participação em 4 reuniões interinstitucionais, realizadas na sede da União de Freguesias, com a Chefe de Divisão da Ação Social da C.M.P., com a Autoridade de
Saúde Pública, com a Coordenadora da RLIS e a Técnica do serviço de atendimento
da RLIS, a Técnica do Hospital Magalhães Lemos e a Técnica da Domus Social, para
definição de estratégias de intervenção junto de um agregado familiar residente no
Bairro Fonte da Moura.
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-P
 articipação em 2 reuniões no ACES Porto Ocidental promovidas pela Autoridade
de Saúde - Grupo de Intervenção Comunitária, para discussão e definição de estratégias de intervenção em indivíduos em situação de risco. Estiveram presentes
Técnicos das seguintes Instituições: ACES Porto Ocidental; CRI Porto Ocidental;
Hospital Magalhães Lemos; Junta de Freguesia de Ramalde; RLIS; Segurança Social.
-P
 articipação em reunião, promovida pelo IHRU, com representantes do Pelouro
da Ação Social e Habitação (UF) e da Câmara Municipal do Porto. A reunião teve
como objetivo o levantamento das necessidades de realojamento que permitisse
identificar, quantificar e qualificar as carências, designadamente: construções que
tivessem de ser demolidas, locais onde existissem situações de precariedade habitacional, que constituíssem residência permanente. Foram sinalizadas algumas
situações no decorrer da reunião e abordou-se agendamento de nova reunião para
aprofundamento de informação.
-P
 articipação em 5 reuniões interinstitucionais com a presença da ACES Ocidental,
Centro Social da Foz e RLIS (Rede Local de Intervenção Social), para análise, discussão e definição de estratégias de atuação relativamente a casos comuns entre
estas entidades.

3. Implementação e/ou Participação em Projetos/Atividades
3.1. Promoção da Saúde no Coreto Alegre
Este projeto teve como objetivo promover a saúde através de ações de informação/
sensibilização para a promoção da saúde e da qualidade de vida. Realizou-se no jardim
do Passeio Alegre, em simultâneo com a iniciativa Mercado da Alegria e Coreto Alegre,
rentabilizando assim a logística existente e público presente nas duas iniciativas em
curso.
As ações para a promoção da saúde realizaram-se em parceria com outras entidades,
designadamente a UCC Cuidar. Foram realizadas quatro ações subordinadas ao tema
“Alimentação Saudável”: “Alimentação da Grávida e 1ª Infância” (28 de Maio), Comemoração do “Dia Mundial da Criança” (1 de Junho), “Adulto/Idoso - Alimentação do
Idoso”(28 de Junho) e “Alimentação nas Escolas” (22 de Outubro). Para todas as ações
foi disponibilizada, pela UF, a oferta de maçãs e água. A avaliação, qualitativa, foi positiva, de acordo com a opinião da equipa da UCC, dinamizadora presente no terreno.
3.2. Cabazes de Natal
Na época natalícia, têm sido distribuídos cabazes de Natal pelos agregados familiares
em situação de carência económica, residentes no território. As famílias são identificadas por entidades parceiras que acompanham estes agregados e, posteriormente, foi
efectuado um cruzamento de dados, prevenindo uma duplicação de apoios.
Assim, em 2017, a União de Freguesias procedeu à distribuição de 260 cabazes de Natal
da seguinte forma:
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Associação de Ludotecas do Porto

35

Conferência Vicentina de Santa Rita

103

Conferência Vicentina de S. Martinho de Aldoar

66

Total Aldoar

204

Conferências Vicentinas da Foz

21

Cruzada do Bem Fazer

23

Total Foz do Douro

44

Conferências Vicentinas de Nevogilde

12

Total Nevogilde

12

3.3. Projeto Comunitário Interinstitucional – promovido pela Associação de Ludotecas
do Porto
Participação em 4 reuniões promovidas pela Associação de Ludotecas do Porto para
apresentação e implementação do Projeto de intervenção Comunitária Interinstitucional
e que contou com a parceria das seguintes instituições do território de Aldoar: Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira; A.P.P.A.C.D.M.; Associação Praceta da Praia;
Área de Dia de Aldoar; Centro Social Fonte da Moura – Obra Diocesana; Centro Social
S. Martinho de Aldoar; RLIS – Rede Local de Intervenção Social; UCC Cuidar – ACES
Porto Ocidental; União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e Trajetórias.
O projeto desenvolveu as seguintes atividades:
•
•
•
•

 anco de Troca de Roupa Itinerante;
B
Sessões de Saberes com e para Utentes;
Sessões de saberes entre Técnicos e Encontros Comunitários;
Encontros Comunitários: Desfile de Carnaval, Magusto à Antiga e Encontro
Comunitário de Natal.

3.4. Projecto Horta à Porta (Aldoar)
Em colaboração com a LIPOR, a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, continua a manter a horta biológica no terreno de Bitarães. Esta Horta é composta
por 12 talhões, os quais estão a ser cultivados por cidadãos maioritariamente de Aldoar.
No âmbito do protocolo estabelecido com a LIPOR, compete a esta, fazer o acompanhamento e a monitorização dos talhões, o que faz trimestralmente. Assim e de acordo
com a última avaliação da LIPOR, o Projecto está a decorrer de acordo com o esperado.
3.5. Banco do Tempo
O Banco do Tempo é um sistema de organização de trocas solidárias que promove o
encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados pelos seus membros.
Propõe-se estimular, apoiar e organizar iniciativas que visam a criação de novos modelos de vida em sociedade, a valorização das pessoas, a revitalização e coesão social das
comunidades.
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No âmbito da parceria estabelecida com a UF, as principais ações desenvolvidas foram:
•R
 ealização de reuniões informais para troca de informação, encaminhamentos
de eventuais membros, designadamente das pessoas que procuram projetos de
ocupação de tempos livres ou voluntariado;
• Colaboração, ao nível de contactos e planeamento, para realização de Parceria do
BT com o Centro Social da Foz, que se traduziu no eventual apoio dos membros do
BT às atividades recreativas e de lazer dos utentes de Centro de Dia;
• Contactos para eventual acolhimento da exposição itinerante “Banco de Tempo 15
anos, 15 histórias”;
• Apoio na divulgação do Banco do Tempo, através da página de facebook da UF;
• Realização de um Convívio de Natal, promovido e organizado pelos membros do
projeto.
3.6. Dia Mundial da Criança
No Dia Mundial da Criança realizou-se uma atividade de educação para a saúde subordinada ao tema “Alimentação Saudável”, organizada pela União das Freguesias e
dinamizada pela UCC Cuidar do ACES Porto Ocidental. Decorreu no pavilhão da EB 2,3
Manoel de Oliveira e contou com a participação de cerca de 55 crianças e jovens, atletas
da União Académica António Aroso.
3.6. Dia dos Avós
Colaboração na organização do Dia dos Avós, realizado no dia 26 de Julho, em parceria
com o Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do Porto. Acompanhamento de 52 seniores ao Europarque de Santa Maria da Feira.
3.7. Outros
• Apoio à Comissão Associação de Moradores do Bairro de Aldoar na elaboração de
candidatura a financiamento de atividades de interesse público, segundo regulamento desta União de Freguesias.
• Apoio ao “Jantar de Natal”, uma iniciativa promovida pelo projeto “Mercado da
Alegria”, em parceria com a UF, realizada a 24 de Dezembro, na Praceta António Figueiredo. Teve como objetivo a oferta de uma ceia de natal a pessoas com
problemas de carência económica, solidão, isolamento familiar e/ou social, entre
outros. Para o efeito foram informadas, sensibilizadas e sinalizadas 13 pessoas.
• Desporto Adaptado, é uma iniciativa promovida pelo Sport Club do Porto que
pretendeu apoiar crianças e jovens com deficiência, através de um programa de
ocupação dos tempos livres em período de férias lectivas. Foram sinalizados e
integrados dois alunos da Escola EB2/3 Francisco Torrinha.
• Reuniões internas de Coesão Social – realização de 10 reuniões, com técnicas de
ação social e responsável do pelouro de Ação Social e Habitação para discussão de
casos, reflexão sobre a metodologia de trabalho e distribuição de tarefas.
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SÉNIORES
No âmbito dos seniores, foi importante a participação em vários encontros, seminários
e conferências na cidade como:
•
•
•
•
•
•

Porto Cidade Amiga das Pessoas Idosas;
Promoção de Saúde Mental no Porto;
Plano Municipal de Saúde - Crescer e Envelhecer no Porto;
O Porto Importa-se”;
Jantar de Natal dos Seniores da UF que reuniu mais de 300 pessoas.
Visitas e presenças nos aniversários e festividades nos Lares e Centros de Dia da
UF, na coordenação, participação e apoio à Exposição “Os Centenários”, onde
participaram duas centenárias da UF.

Almoço de Natal

Séniores 2017
CULTURA
E EDUCAÇÃO

Cultura
A Cultura é uma área especialmente apoiada pela União de Freguesias de Aldoar, Foz
do Douro e Nevogilde.
Assim, criámos os Ciclos Foz Literária, Poesia no Castelo, Foz Arquitectura (primeiro 6
pontos de vista, e de seguida, 6 obras) e Portugueses do Mundo, os quais, de entrada
livre e a decorrer no Forte de S. João da Foz apresentam a todos os que por lá passam
e que são muitos, o saber e a arte daqueles que, conhecedores profundos da nossa
cultura, a expõem.

2017
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Apoiámos também as coletividades de expressão folclórica, na organização dos respetivos Festivais de Folclore, tradição que já remonta a várias dezenas de anos, uns, e que
lançou outros, com o nosso apoio. Criamos também um espetáculo de Danças Folclóricas Internacionais, o Dançar na Avenida, em colaboração com o Festival Internacional
do Porto / Rancho de Folclore de Paranhos.

DANÇAR NA AVENIDA II

XXVIII
FESTIVAL DE FOLCLORE
FOZ DO DOURO

DANÇAS FOLCLÓRICAS INTERNACIONAIS

Av. Brasil | Av. Montevideu

26
JULHO
17H00 - 19H00

02 de julho
10H30 – MISSA
Igreja de S. João Batista da Foz

com a participação
dos Grupos Folclóricos o Festival das Janeiras, nas quais são convidadas
Também organizamos
anualmente
15H30 – FESTIVAL DE FOLCLORE
Jardim do Passeio Alegre – Foz do Douro
a cantar as janeiras todos os Grupos de Janeiras desta União de Freguesias, desde os
escuteiros aos “quase profissionais” Orfeão e Academia, espetáculos que ocorreram nas
nossas três principais Igrejas durante o mês de janeiro.
HUNGRIA

BRASIL

CHIPRE

Folkdance Ensemble
Fonó Üllés

GruPesquisa e
AnDanças
Sepé Tiaraju

Iskele
Municipality Folk
Dance Group

POLÓNIA

PANAMÁ

Folk Dance and
Song Ensemble
Poligrodzianie
Poznan

Folk Group
Panamá
del Alma Mía

REPÚBLICA CHECA

Folk Dance Group Ayfas
ÍNDIA

Bhangra Desire
International Folk Art Club

PARTICIPANTES:

Grupo de
Danças e
Cantares da
Beira Baixa

Castelo Branco

Rancho
Folclórico
Anaquiños

Redondela,
Galiza – Espanha

Rancho
Folclórico
do C.S.C
Arvorense

Vila do Conde

RANCHO ANFITRIÃO
Rancho
Folclórico
de Paranhos

Academia
de Danças
e Cantares
do Norte de
Portugal
Foz do Douro

A programação apresentada poderá sofrer alterações alheias à organização,
nomeadamente devido às condições meteorológicas.

Entrada livre.

Patrocinadores:

CAFÉ
MOREIRA
Rua Senhora da Luz

Parceiros:

PAPELARIA
FERREIRA

Apoio à divulgação:

CEPA E TAPAS
Rua Senhora da Luz, 142

www.aldoarfoznevogilde.pt · www.facebook.com/AldoarFozNevogilde
Rua da Vilarinha, 1090 · 4100-513 Porto · T. 226 198 270 | 226 180 513 · geral@uf-aldoarfoznevogilde.pt

13 JAN ÀS 21H30

IGREJA DE ALDOAR

13 A 15
JAN
2017

14 JAN ÀS 21H30
IGREJA DE S. JOÃO DA FOZ
15 JAN ÀS 17H00

CENTRO PAROQUIAL
CRISTO REI

A
AD
TR
EN IVRE
L

Apoiamos, os espetáculos de marionetas, quer chamando ao nosso território o Teatro
de Marionetas do Porto com dois espetáculos por ano, quer apoiando o Bambolinas e
Trambolhos, que é um grupo desta UF.
Continuamos a apoiar e dinamizar um grupo de ensino das artes do Teatro que já vai
no seu terceiro projeto e neste momento com cerca de 20 “atores”, que é o TEATRO
JUNTO DE NÓS, cujo propósito, além de formação e de apresentação de, pelo menos,
uma peça anual, também visa futuramente formas de potenciar, neste território, o
desenvolvimento do Teatro.
Criámos diversos Festivais para a comunidade.
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Apoiámos a organização de uma Festa do Livro com a duração de cerca de dois meses,
na Praceta do Molhe, em Nevogilde, sempre acompanhada de diversos espetáculos
musicais e culturais, debates e apresentações.
Apoiamos o conceituado Festival Internacional de Curtas Metragens – Porto7, assim
como o Festival de Teatro SET.
Anualmente organizamos o Foz’Arte, que é uma mostra de arte preferencialmente de
artistas desta União de Freguesias, tendo, neste último ano tido o apoio dos Rotary Clube, Porto Foz, na atribuição de um prémio a um jovem artista, bem como a participação
financeira em diversos custos relacionados.
Apoiamos e juntamos dois grupos da UF para que participem nas Rusgas de S. João, em
nome da UFAFDN, cedendo transporte para os ensaios e o que demais precisem, além
da ida ao evento.
Também desenvolvemos e apoiamos o Mercado da Alegria, que é um Mercado de
Artesãos, com mais de 65 participantes, instalado no Jardim do Passeio Alegre todos os
Domingos (em que o tempo o permita), assim como o Mercado das Camélias em Março,
no Jardim Antero de Figueiredo e o Mercado da Pérgula, entre Maio e Agosto.
Criamos e Organizamos o Bloco da UF de S. Bartolomeu recorrendo a uma designer de
craveira internacional, bem como, a par, criamos e organizamos o Atelier de S. Bartolomeu, constituído pelas artistas criadoras dos trajes do nosso Bloco, no Cortejo de Trajes
de Papel de S. Bartolomeu.
Também, cientes do problema de falta de costureiras nas coletividades, para estas criarem os seus trajes de papel para o Cortejo de S. Bartolomeu, criamos o Curso de Costura
de S. Bartolomeu, cuja frequência é gratuita.
Nos últimos 3 anos lançamos uma ação de sensibilização, relacionamento e contactos
com a Câmara Municipal do Porto, o Ministério de Defesa e IDN, que tiveram como
fim o compromisso de reabilitação do Forte de S. João Baptista da Foz do Douro, de
forma a programar e executar a sua reabilitação e futura abertura à comunidade, numa
expressão moderna e de respeito pela sua importância na história nacional e de toda a
portugalidade.

ACTIVIDADES CULTURAIS
DESENVOLVIDAS EM 2017
• Organização e planeamento do Festival das Janeiras 2017
• Apoio à organização do Mercado da alegria 2017, nas suas variantes.
•A
 poio à organização do conceito e estrutura do Mercado da Terra e Mercado da
Pérgula | Molhe
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•C
 oordenação e organização dos Ciclos Foz Literária, Portugueses do Mundo,
Arquitectura – 6 pontos de Vista, Poesia no Castelo- Variações.
•A
 poio à organização da Apresentação do Projecto do Parque de Estacionamento
de Cadouços, da Câmara Municipal do Porto, realizada em Janeiro no Forte de São
João Baptista.
• Apoio a realização da Peça de Teatro de Marionetas “O Zé das Moscas” pelo Grupo
Bambolinas e Trambolhos., apresentada no dia 25 de Março no Centro Paroquial
de Aldoar.
•O
 rganização da segunda edição do Projecto Teatro Junto de Nós, que culminará
com a apresentação de Peça de Teatro em Junho, no Teatro da Vilarinha;
• Apoio à realização dos espetáculos: “Pelos Cabelos” e “Nunca” a realizar pelo
Teatro de Marionetas do Porto, respetivamente, em Abril no Estúdio 400 e em
Junho no Teatro da Vilarinha.
•A
 poio a realização a peça de Teatro “A Maluquinha”, pela companhia de Teatro Pó
de Palco, uma companhia de Teatro Amador Lisboeta, no Teatro da Vilarinha, nos
dias 8 e 9 de Abril.
• Apoio ao Programa Cultura em Expansão 2017 em articulação com o Centro Paroquial de Aldoar.
• Apoio e organização do São João 2017 na UF e coordenação com a Porto Lazer.
•O
 rganização e desenvolvimento do Curso de Costura Pós Laboral (Turma de Iniciados e Turma de Avançados: Total 16 formandas).
•P
 articipação mensal nas reuniões de organização do Cortejo do Traje de Papel, as
quais integram todas as coletividades do Cortejo.
• Organização e coordenação dos Ateliers de São Bartolomeu 2017
- Atelier de São Bartolomeu 1 (Senhoras voluntárias do Trajectórias);
- Atelier de São Bartolomeu 2 (Atelier Técnico – estagiários e 1 profissional);
- Atelier ESMAE (confecção de Adereços)
• Apoio ao início da preparação do Festival de Teatro a realizar para o final do ano.
•D
 esenvolvimento dos cartazes de apresentação dos eventos culturais, em parceria
com a Duas Folhas e validação dos respetivos comissários dos ciclos, Grupo de
Teatro, Professores de cultura, enfim, dos responsáveis.
•C
 oordenação com a C.M.P. da entrega e alteração dos Balneários sitos entre o Bairro de Aldoar e o Bairro Leão XIII, de forma a passar a ser um equipamento cultural.
•A
 poio e promoção da apresentação da peça “Palavras Contadas” pelo grupo de
Teatro amador em formação, da UFAFDN, através do projeto Teatro Junto de Nós.
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•A
 poio à apresentação da peça “Nunca”, pelo Teatro das Marionetas do Porto, no
Teatro da Vilarinha.
• Apoio aos vários arraiais de S. João que ocorrem na UFAFDN.
• Apoio e organização da oferta de sardinhas e Broas para os Arraiais de S. João.
• Reunião e organização das Rusgas de S. João.
•P
 articipação no Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva – Projeto Educativo
Municipal.
•O
 rganização do Foz’Arte 2017, no Forte de S. João, como Mostra Coletiva de
Pintura, Escultura e Instrumentos Musicais Artesanais que integrou:
-

Ciclo Foz Literária
Ciclo Foz Arequitectura-6 Obras
Ciclo Poesia no Castelo-variações
Ciclo Portugueses do Mundo
I Encontro Nacional de Roteiros Literários
Festival de Jazz
Música do Mundo
Atribuição de um prémio de 500,00¤ ao Jovem Artista Inovador
Apresentação de 2 livros de fregueses desta União de Freguesias: Como se fora
um Conto de José de Magalhães e Porto. Roteiros Históricos de Sérgio Jacques.

•O
 rganização e promoção do I Encontro Nacional de Roteiros Literaturismo – Roteiros Literários, Turismo e Gastronomia, no Forte de S. João da Foz.
-D
 urante dois dias foram sendo apresentados os diversos Roteiros Camilianos, o
Roteiro Vergiliano de Gouveia, o Roteiro Literário de Leiria, O Roteiro Literário
de Ponte de Lima, O Roteiro de Ferreira de Castro, o Roteiro de João Araujo
Correia, o Roteiro Torguiano de Trás os Montes; Sobre as Casas dos escritores,
Roteiros de António Nobre.
- Apresentação do ROTEIRO LITERÁRIO DA FOZ DO DOURO, com apresentação
da edição do livro e do mapa cultural.
- Apresentação de um painel de oradores institucionais sobre Literatura, Turismo
e Gastronomia.
• Concerto da Banda Marcial da Foz do Douro, no Jardim do Passeio Alegre.
• Curso de Costura de S. Bartolomeu
•C
 riação e organização do Programa Cultural que acompanhou a III Festa do Livro
de S. Bartolomeu| Molhe em Festa:
-

Atuação da Tuna Feminina de Medicina
Um Olhar sobre a Poesia Portuguesa – Progresso da Foz
Hora do Conto
Aconteceu no Oeste – Luis Borbon Aguiar Branco e Ricardo Figueiredo
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-F
 ontes e Lavadouros da Foz| Redes Sociais Antigas – Eng. Francisco Mesquita
Guimarães
- Mercado da Alegria
o Curso de Olaria – Mané Sousa
o Curso de Sabonetes – Maria Araujo
o Curso de Mascaras de Papel - Antonius
o Curso de Stevia – Marisa Alves
o Curso de Pintura de Azulejos – Mané Sousa
o Curso de Cozinha Vegetariana – Maria Sá Carneiro
o Curso de Ourivesaria – Manuel Lisboa
o SunSet e Jazz – Luisa Carvalho e Jorge Filipe Santos
- Torneio Infanto-Juvenil de Xadrez – Xeque Mate
- Apresentação do Roteiro Literário da Foz (com o Mapa Cultural anexo)- José
Valle de Figueiredo; Joaquim Pinto da Silva; José Magalhães.
• Apoio ao Festival de Folclore da Foz do Douro
• Apoio ao Festival de Folclore de S. Martinho de Aldoar
• Apoio ao Festival de Folclore dos Pauliteiros de Nevogilde
• Criação e Organização do Dançar na Avenida – Danças Folclóricas Internacionais
• Curso de Costura de S. Bartolomeu – Fim.
• Apoio e dinamização dos Ateliés técnico e de voluntários de S. Bartolomeu.
•O
 rganização da II Exposição do Traje de Papel de S. Bartolomeu no Forte de S.
João da Foz
-E
 xposição de Trajes de Papel do Cortejo de S. Bartolomeu 2016
- Exposição do projeto do Grupo de Educação Inclusiva das IV Jornadas PEM da
Cidade do Porto.
- Exposição de trabalhos de Origami do Trajetórias
- Exposição de fotografias do Cortejo de Traje de Papel de S.Bartolomeu 2016|
Artur Côrte-Real.
-
Exposição dos Instrumentos Musicais Artesanais produzidos pelo Sr. António
Pinto.
• Apoio e dinamização dos Ateliés técnico e de voluntários de S. Bartolomeu.
•C
 oordenação e apoio aos transportes e acondicionamento dos fatos do Cortejo de
Traje de Papel de 2017.
•E
 ncerramento da Exposição dos Trajes de Papel no Forte de S. João da Foz e
das Festas de S. Bartolomeu com homenagem às costureiras e coletividades que
integraram o Cortejo de S. Bartolomeu.
• Promoção e organização do Fado à Vez
• Promoção e organização do Ciclo Foz Literária
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• Promoção e organização do Ciclo Foz Literária
• Promoção e organização do Ciclo Portugueses do Mundo
• Promoção e organização do Poesia no Castelo – Variações
• Promoção do Mercado da Alegria no Jardim do Passeio Alegre
• Promoção do Mercado de Natal no jardim do Passeio Alegre
•P
 romoção do curso de teatro juvenil, do grupo Encena Teatro no Teatro da
Vilarinha.

EDUCAÇÃO
No Capitulo da Educação além de apoiarmos as Escolas EB1 com protocolos de apoio
aos seus ATL, também apoiamos com atividade de xadrez incorporada no tempo letivo
das crianças do ensino infantil de todo o Agrupamento Manoel de Oliveira.
Apoiamos ainda as atividades extra curriculares de Xadrez e Percussão que são lecionadas na Escola Manoel de Oliveira a meninos de todas as idades.
Produzimos e entregamos, a todos os meninos finalistas do 4º ano das escolas do ensino
básico desta União de Freguesias, relógios personalizados com o nome, turma e escola.
Apoiamos as escolas nos seus diversos pedidos de transporte, quer para meninos com
necessidades especiais, quer para viagens de estudo.
Estamos em contacto direto com as Associações de Pais, tentando resolver todos os
problemas que nos apresentam.
FIzemos parte das Jornadas PEM Porto e do Projeto Educativo Municipal, com um
representante no Grupo de Educação Inclusiva, com várias atividades e projetos já
realizados nesse âmbito.
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
NA ÀREA DA EDUCAÇÃO EM 2017

•O
 rganização da parceria com o ACP e distribuição dos KITS de Prevenção Rodoviária do ACP, nas Instituições de apoio à Infância e Juventude e Educativas de
Aldoar, Foz e Nevogilde.
•A
 poio à atividade de Percussão e à atividade de Xadrez, quer com atividade extra
quer como integrada no Agrupamento Manoel de Oliveira no grupo da Infantil.
• Integração no Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva, do Projeto Educativo
Municipal do Porto e organização e apresentação da palestra sobre Diversidade e
Género no AGO.
• Celebração de protocolo com a Ass. de Pais do Francisco Torrinha.
•A
 poio às EB1s da UFAFDN – S. João da Foz, S. Miguel de Nevogilde, António Aroso
e Fonte da Moura.
•O
 rganização e entrega dos já tradicionais Relógios personalizados aos meninos
finalistas do 4º ano de todas as EB1 da UFAFDN.

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E AMBIENTE
Sede Administrativa de Aldoar
Abertura das Novas Instalações da Sede de Aldoar, em Janeiro de 2017, sendo a sede
totalmente acessível a pessoas com mobilidade reduzida.
Conclusão da Obra / Empreitada de Requalificação da Sede- Aldoar, fase B, com especial enfoque no Espaço do Cidadão.
Abertura no Novo Espaço de Cidadão em Aldoar em Setembro de 2017
Processo de Venda em Hasta Publica dos terrenos sitos em Nevogilde em Hasta Pública,
nos termos legais, pelo valor de 600.000¤, de acordo com o Programa de Concursos
com escritura outorgada a 12 de Setembro
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Recursos Humanos
O ano de 2017 foi marcado por um elevado nível de absentismo, chegando a ter mais
de 24% dos funcionários de baixa, originando um enorme desgaste e cansaço nos profissionais que mais uma vez demonstraram o seu valor e brio profissional; a salientar as
seguintes ações:
•F
 ormação Profissional ministrada pela Agencia da Modernização Administrativa de
40 horas a duas funcionárias, credenciando-as como Mediadoras Digitais Espaço
do Cidadão.
•F
 ormação Profissional (Carta de Condução de Pesados) a um funcionário da União
de Freguesias, para substituição de Motorista Avençado.
•R
 egresso e respetiva reconversão profissional de 4 funcionárias provenientes do
antigo ATL da Junta de Freguesia de Aldoar.
• Emissão de duas licenças anuais para arrumadores de Automóveis
• Prestação de trabalho comunitário de dois jovens, através da Direção Geral.
• Reforma de dois assistentes operacionais.

Polos Administrativos, Secretaria, Espaços do Cidadão e CTT
Devido ao facto de sermos uma União de Freguesias e de forma a continuar a servir a
população dispersa pelos 3,2 km2, continuamos a manter dois polos administrativos, na
sede e o outro na Foz.
Na sede, encontra-se a laborar a secretaria-geral com dois postos de atendimentos,
secretaria cemiterial, um posto de trabalho, espaço do cidadão, igualmente com dois
postos e os CTT com um posto de trabalho, referia-se que este ultimo tem tido elevados
aumentos de volume de trabalho.
No Espaço polivalente do Mercado da Foz com três postos de trabalho, para além da
secretaria geral, existe ainda espaço de cidadão. No edifício da antiga Junta da Foz,
devido à proximidade do Cemitério, está instalada a secretaria cemiterial da Foz e Nevogilde.
Tal como já referida anteriormente, o número de atos, atestados, averbamentos, atendimentos provenientes do EdC., serviços Pagaqui, tem tido uma procura constante. O
número de “Elogios” (10) face às “Reclamações” (3) é demonstrativo do serviço de
excelência que esta União pratica.
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Estatísticas:
Canídeos
Registos

178

Licenças

454

Atos conexos

178
Cemitérios

Inumações

189

Exumações

175
Secretaria

Atestados

1421

Emissão de Alvarás

59

Ato eleitoral

1

Concessionários

344

Trajetórias

366
Transportes

ABTM

230

AC

526

EDC

7284

Pagaqui

18232

Refira-se ainda a existência de uma Ato Eleitoral que decorreu de forma exemplar,
em três locais diferentes, na Escola de Nevogilde com 5 assembleias/secções de voto,
Universidade Católica com 11 assembleias/secções de voto e Escola Manuel de Oliveira
com 12 assembleias/secções de voto

GIP | IEFP
O Projeto GIP, protocolo assinado entre a UF e o Instituto de Emprego e Formação
Profissional, obteve a seguinte estatística:

Atividades

Utentes Abrangidos
2017

Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego, de
qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de competências e empreendedorismo

6715

Receção e registo de ofertas de emprego

46

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego
Colocação de desempregados em ofertas de emprego

1262
22

Integração em ações de formação

1261

Outras atividades – Garantia Jovem

652

Outras atividades - Convocatórias (1)

3921

Atribuição mensal dos resultados das convocatórias (presenças e
faltas), no prazo de 5 dias consecutivos à comparência.

100%
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DESPORTO E LAZER
Desporto
A nossa União de Freguesias tem clubes desportivos dinâmicos, com excelentes resultados desportivos e com os quais tem havido excelente cooperação.
Nesse sentido procuramos dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente,
nomeadamente procurando manter as parcerias e protocolos já existentes, e da manutenção de contactos e reuniões com o objectivo de acompanhar mais de perto as
actividades desenvolvidas e apoiar na resolução das suas principais dificuldades.
No capítulo do Desporto, continua a merecer destaque, pela negativa, o não cumprimento, por parte da CMP | Domus Social, na requalificação dos ringues desportivos e
da prometida passagem destes equipamentos para a gestão das Juntas de Freguesia.
Da atividade desenvolvida em 2017, destacamos:
•A
 ssegurada a continuidade das parcerias, protocolos e colaborações existentes
com as entidades desportivas da União;
•P
 romovidas reuniões regulares com os principais Clubes da União das Freguesias,
com o objetivo de acompanhar das suas atividades e apoio à resolução das suas
principais dificuldades;
•R
 ealização do II Torneio de Street Basket de São Bartolomeu, organizado pela UAA
Aroso;
•R
 ealização do III Torneio de Minigolfe da UFAFDN, promovido pelo Clube de Minigolfe do Porto;
• Realização dos Torneios de Futebol 11 e de Minigolfe de São Bartolomeu
• I Edição da Escola de Surf de São Bartolomeu

Lazer
Para lá da continuidade do projeto “Verão no Mercado”, a nossa principal preocupação
foi dar continuidade aos projetos existentes nas ex-Freguesias. Sobretudo os mais relevantes: São Martinho de Aldoar, São Bartolomeu e o São João. Mas fomos mais longe,
sobretudo no que diz respeito à aposta reforçada no Cortejo do Trajo de Papel que
continua a ganhar uma maior visibilidade – contando, pela primeira vez na sua longa
história, com a presença de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Professor
Azeredo Lopes – e que já se afirma como um dos maiores eventos populares da cidade
do Porto. Esta edição contou com cerca de 600 figurantes, em regime de tema livre, por
decisão da maioria das Coletividades envolvidas. Reforçamos a aposta no São Martinho
de Aldoar, quer através da inclusão de outras atividades e Instituições, quer pela escolha
da Escola Manoel de Oliveira | EB1 António Aroso, como “centro” das atividades.

40
RELATÓRIO E CONTAS - 2017

PELOUROS

10 A 12
NOV

Existindo no espaço da união fortes tradições de festejos de festas populares, o executivo promoveu e apoiou uma série de iniciativas ao longo do ano:
•E
 m Junho festejos do São João da nossa União de Freguesias, com particular aposta nos Bairros Sociais e na Pasteleira | Torres Vermelhas.
•P
 articipação, através do Orfeão da Foz e do Grupo de Danças e Cantares de Aldoar,
nas Rusgas de São João do Porto, com a obtenção do 3º lugar;
•F
 estividades do S. Bartolomeu, entre os dias 2 de julho e 16 de setembro, incluindo
a realização do Cortejo do Trajo de Papel no dia 23 de agosto que teve a maior
adesão dos últimos 4 anos e cerca de 600 figurantes.
• II Edição das Festas de São Miguel de Nevogilde que tinham sido “abandonadas”
há alguns anos.

•F
 estas de S. Martinho - em parceria com a Paróquia de Aldoar realizaram-se entre 10
e 12 de novembro as comemorações do Santo Padroeiro: São Martinho de Aldoar.
De entre as várias atividades realizadas salientam-se: a Missa de São Martinho; a
atuação da Banda Marcial da Foz; a colocação de assadores de castanhas nos Bairros, na Sede da União de Freguesias; um Mercado e vários momentos de Animação
Musical, na Escola EB1 António Aroso, promovidas pela Associação de Ludotecas
do Porto, e no Auditório do Centro Paroquial de Aldoar, com a realização de uma
apresentação fantástica dos 3 ranchos Folclóricos das 3 Freguesias.
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•C
 ultura em Expansão, promovido pela CMP, no auditório do Centro Paroquial de
São Martinho de Aldoar e a realização de vários espetáculos na AMB Social da
Pasteleira | Previdência

MARKETING E COMUNICAÇÃO
O ano de 2017 foi um ano de consolidação da nossa identidade gráfica, bem como da
identidade dos vários projetos culturais e de lazer que fomos lançando. Temos hoje uma
linguagem gráfica coerente, forte e estabilizada.
No domíno das redes sociais, reformulamos o nosso site, tornando-o mais dinâmico e
acessível; ao mesmo tempo a nossa página do Facebook continua a crescer no número
de seguidores e de visualizações. Merecem particular destaque as visualizações do São
Bartolomeu, que também conta com uma página própria.
Contamos lançar em 2018 a página do Mercado da Foz que estava prometida, mas não
avançou.

MOBILIDADE E URBANISMO
Em estreita colaboração com a Câmara Municipal do Porto, pedimos uma aposta na requalificação do Bairro Leão XIII. Valeu a pena esperar. As obras irão arrancar em Janeiro
de 2018. Cumprimos!
Reencaminhámos todas as reclamações | sugestões dos cidadãos para a necessidade
de reparações várias (sobretudo falta e iluminação), faltas de equipamento e melhorias
pontuais, sinalizadas pelos mesmos. E que, felizmente, são sempre muitas e quase sempre pertinentes.
As requalificações na Rua Coronel Raúl Peres e na Rua Diogo Botelho, duas artérias da
maior relevância para a nossa União de Freguesias, sobretudo a primeira, revelou-se
uma opção ganha. Hoje o trânsito flui melhor na Rua Senhora da Luz e nos movimentos
pendulares Norte | Baixa | Norte, que atravessam as nossas Avenidas Atlânticas.
Contamos que em 2018 seja possível retirar a ciclovia dos passeio poente das referidas
Avenidas, desejo reclamado por esta UF desde 2016. Desejamos igualmente que sejam
tomadas as medidas necessárias para reduzir a velocidade na Avenida Montevideu.
Infelizmente, não foi possível abrir um novo Parque Infantil em Aldoar, face à resistência
dos moradores, quer no Largo Três de Fevereiro, quer junto à Igreja Matriz. Continuaremos em 2018 a procurar a melhor localização para este importante equipamento
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urbano. Nem avançar com um plano de Mobilidade para Aldoar que se afigura urgente,
face ao crescimento do parque habitacional.
Uma última palavra de apreço ao Pelouro da Mobilidade pelas relevantes intervenções
em algumas passadeiras da nossa UF, no sentido das tornar inlcusivas em termos de
mobilidade para todos os cidadãos.
No Urbanismo, aguardamos pela espera (e desejada) revisão do PDM para alargar os
limites da área de proteção da Foz Velha, sobretudo na Cantareira. Bem como a criação
da ARU da Foz do Douro, prometida para 2018.

Porto, 27 de Março de 2018

O Presidente da União das Freguesias
_______________________________
(Nuno Ortigão)
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