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(GOP) 2020

PREÂMBULO
A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea a), do nº 1, do art.º 16º,
que compete à Junta de Freguesia ou à União de Juntas, elaborar e submeter
à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes Opções do Plano e a
proposta de Orçamento.
As Grandes Opções do Plano, instrumento estruturante e orientador de gestão,
são, também, o elemento fundamental para a elaboração de um Orçamento
capaz de afetar os recursos aos objetivos definidos.
O Orçamento está concebido de acordo com as regras do POCAL, em estrita
obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às Grandes Opções
do Plano.
Dando cumprimento às principais linhas de orientação do mandato, iniciado
em 2017, o Executivo da União de Freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
irá continuar a sua aposta na requalificação do edificado, na modernização
e desenvolvimento, apostando na formação dos seus recursos humanos, nas
boas relações e condições de trabalho, para melhor servir os habitantes da
freguesia; bem como no desenvolvimento de um amplo conjunto de políticas
sociais, culturais e de lazer, privilegiando os nossos Centros Sociais e Paroquiais,
Coletividades e Associações de Moradores, dentro dos quadros e normativos
legais em vigor.
Procuraremos sempre novas delegações de competências que possam
ser verdadeiros serviços de proximidade, poupando tempo e burocracias
desnecessárias aos nossos Cidadãos.
Para 2020, as Grandes Opções do Plano apresentam-se sumariadas e
sistematizadas, essencialmente, em 8 capítulos, correspondentes às principais
áreas de atuação:









Desenvolvimento Organizacional
Ação Social e Habitação
Cultura e Lazer
Educação e Desporto
Seniores
Ambiente, Mobilidade e Via Pública
Património e Finanças
Unidades de Gestão
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INTRODUÇÃO
CONTINUIDADE E SUSTENTABILIDADE
Procuraremos em 2020 (e durante o Mandato) continuar com a abordagem em rede
no fortalecimento da Coesão Social, através de programas e ações inclusivas como, por
exemplo, o Grupo (d)Eficiências, o Projeto PertenSER, a Comissão Social de Freguesias,
sessões de capacitação profissional e o Orçamento Colaborativo, que permitirá apoiar
as nossas Instituições que se dedicam a esta área fundamental da sociedade. Iremos
continuar a apostar na dinâmica cultural e de lazer que promovemos, com o objetivo
de ter cidadãos mais informados e mais cultos. Só assim, acreditamos nós, será possível
ter uma sociedade mais inclusiva e mais participativa. Logo, cidadãos mais exigentes.
Teremos um forte investimento na requalificação do nosso património, com particular
destaque para a intervenção no Teatro da Vilarinha e na conclusão dos trabalhos de
renovação da sede, em Aldoar. Através de obras que permitam uma acessibilidade total.

O nosso principal projeto (e desafio) continuará será o novo Centro Sociocultural da
Foz, como pólo de excelência para as atividades do Projeto Trajetórias, mas também
para as nossas Coletividades e/ou IPSS. Se encontrarmos os parceiros necessários,
procuraremos concentrar neste espaço novas valências sociais e culturais.
Procuraremos concluir as obras de requalificação do Mercado da Foz, integrando o
Lavadouro da Ervilha, de modo a dar outra dimensão a esta emblemática infraestrutura
da nossa União de Freguesias.
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Continuaremos a privilegiar a formação dos nossos Funcionários, bem como a melhoria
das suas condições de trabalho. Porque temos consciência que eles são a base do nosso
trabalho e do apoio direto aos nossos Cidadãos. Procuraremos sempre valorizar as suas
funções e desempenho. Daremos, sempre que possível, informação, em primeira mão,
das principais linhas de orientação do Executivo, bem como os principais indicadores
económicos.
Continuaremos a apoiar fortemente as nossas Coletividades, Associações de Moradores, Agrupamentos Escolares e IPSS, dentro das nossas possibilidades financeiras; e no
cumprimento dos Regulamentos aprovados em AF, bem como no âmbito das nossas
competências.
Juntamente com as outras forças políticas, representadas na Assembleia de Freguesia,
procuraremos verdadeiros consensos em matérias relevantes para a nossa Freguesia
como, por exemplo, uma maior atenção para o Bairro Manuel Carlos Agrelos (Bairro de
Aldoar); para os problemas de mobilidade e segurança; para a requalificação de ringues
(Fonte da Moura); requalificação do património Nacional e | ou Municipal (Forte de
São João Baptista e Farol de São Miguel o Anjo, Fontanários, Lavadouro, entre outros
equipamentos).
Em relação ao Estado Central é inadmissível que se continuem a promover tantas medidas visando um eventual aumento salarial dos Funcionários Públicos (por mais justo que
possa ser), sem que esta “fatura” seja acompanhada de uma compensação financeira,
em sede do FFF. Em resumo, o Governo continua a ignorar completamente a sustentabilidade da nossa União de Freguesias. Até porque desconhece a realidade do País.
Sustentabilidade. É esta palavra de enorme relevância que continuará a ser um dos
maiores desafios deste Executivo para 2020 e para todo o mandato. Esperamos contar
com o apoio dos Membros da Assembleia de Freguesia para lutar por uma verdadeira
descentralização. E a devida compensação financeira...O próximo alvo continuará a ser
o apoio aos cidadãos no preenchimento das declarações do IRS. Em 2019, continuamos
a ser a única Freguesia da cidade que assegurou este serviço aos cidadãos.
Por último, mas não menos importante, respeito total pelas “contas à moda do Porto”.
Continuaremos a procurar aumentar as receitas e a diminuir as despesas correntes – no
que diz respeito à aquisição de bens e serviços – de modo a libertar as verbas necessárias para continuar a nossa política de investimento de apoio a Famílias, IPSS e
Coletividades.

Nuno Ortigão
Presidente da União das Freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
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UNIDADES DE GESTÃO
A organização funcional da União das Freguesias apresentará a seguinte estrutura
para 2020:

EXECUTIVO

UNIDADES DE GESTÃO

PRESIDENTE

Nuno Ortigão
• Património e Finanças

MERCADO DA FOZ

SECRETÁRIA

Laura Lages Brito
• Seniores

TRAJETÓRIAS

TESOUREIRA

Ana Furtado
• Desenvolvimento
Organizacional

MOLHE

VOGAL

Nuno Cabral Carvalho
• Educação e Desporto
VOGAL

Maria Lacerda
• Cultura e Lazer

TEATRO DA VILARINHA

VOGAL

Sofia Mexia Alves
• Ação Social e Habitação
VOGAL

Álvaro Oliveira
• Mobilidade e Urbanismo
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DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
O ano de 2020 trará à União de Freguesias dois desafios de enorme importância, o da
valorização dos Recursos Humanos e o da Qualidade da Organização.
O Primeiro desafio prende-se, com a valorização dos nossos funcionários, o reconhecimento do mérito não basta para motivar os trabalhadores, devem ser conduzidos nas
carreiras e dignificados nos seus salários, se bem que a componente financeira seja algo
que a União de Freguesias não pode alterar pois encontra-se espartilhada pelas regras
do SIADAP.
Nunca nos cansamos de dizer que os funcionários de uma freguesia são o seu maior
ativo, sem eles não é possível servir a população que nos procura!
Em 2019 prevíamos a saída de 2 assistentes operacionais, mercê das alterações legislativas de reformas para as longas carreiras contributivas e por limite de idade o que se
realizou, além de duas assistentes técnicas.
Em 2020 contamos que se operacionalizem, pelo menos mais uma reforma de assistente
operacional e de uma assistente técnica.
Continuamos, e não prevemos que haja alterações, com 3 funcionários com baixas de
longa duração, ou seja um há mais de 4 anos, e os outros há mais de 2 anos, provocando
enormes constrangimentos de serviço e sobrecarga de trabalho nos colegas
Recorde-se que se encontram 3 lugares vagos no quadro de pessoal, em anexo a este
documento.
É nosso intuito operacionalizar a Mobilidade intercarreiras ou intercategorias por conveniência para o serviço, de 5 trabalhadores que há mais de 2 anos exercem funções
de categorias superiores, às que foram contratadas, detendo habilitações para o efeito.
Face ao exposto, em 2020 iremos pois assistir a uma alteração no quadro do pessoal,
com a integração da dita Técnica Superior com funções na área Organizacional
Autárquica e Financeira acrescida de três Assistentes Técnicas. Será naturalmente um
grande desafio para a própria cultura organizacional que deverá saber incorporar as
novas funções dos colaboradores integrando-os nos novos desafios.
É desígnio de todos dar respostas a pessoas com necessidades especiais que necessitam
de adquirir competências em contexto laboral de forma a alcançarem a tão desejada
empregabilidade e autonomia pessoal.
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Pelo que serão outorgados protocolos/acordos de colaboração com o CEFPI – Centro
de Educação e Formação Profissional Integrada e com CRPG- Centro de Reabilitação
Profissional de Gaia no sentido de integrar dois formandos na àrea administrativa e de
jardinagem em estágio profissional com possibilidade de futuro integração.
Outro grande desafio impactante será conceber e implementar o Sistema de Gestão da
Qualidade de acordo com a NP EN ISO: 9001: 2015, de forma a obter a Certificação no
Serviços de Ação Social e serviços Autárquicos nos equipamentos geridos pela União
de Freguesias.
Foi detetada uma oportunidade de melhoria na Organização da Gestão da União de
Freguesia, que visa não só Consolidar a Missão da União e o seu posicionamento assim
como sistematizar as metodologias que fruto da existência de vários equipamentos e
serviços dispersos nem sempre seguem uniformes. Pretende-se igualmente implementar metodologias de gestão de competências que permitam assegurar a adequabilidade
dos colaboradores às funções desempenhadas, assim como metodologias para avaliar
o serviço e a satisfação dos utentes.
Estimular a prestação de serviços de qualidade com o objetivo da redução dos custos,
eficácia, otimização dos recursos e melhoria contínua, garantir uma adequada gestão
do conhecimento dentro da UF promovendo assim uma diminuição dos riscos ou erro
e por fim assegurar a conformidade de todos os serviços aos requisitos normativos e
legais aplicáveis nas diversas áreas, desde o RGPD à Higiene Segurança no Trabalho,
com especial relevo nos Cemitérios.
A implementação da Qualidade vai envolver todo o Executivo e todos os seus colaboradores, será uma missão trabalhosa, difícil, mas que compensará, unirá todos em volta da
Missão da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
À cultura de excelência que a UFAFDN tem proporcionado a todos os seus fregueses,
alia-se agora uma organização rigorosa com o objetivo de servir cada vez mais e melhor
todos os que nos procuram.
A União de Freguesias está cada vez mais empenhada na promoção da sustentabilidade
e das boas práticas ambientais, e porque esta prática deve começar em casa, decidimos
que no ano de 2020, será o início da caminhada para minimizar o uso do plástico, diminuição do uso do papel e aumento da reciclagem e separação de lixos. Esta iniciativa,
determina o fim do uso de copos de plástico para águas ou café e respetivas palhetas
nas instalações da UF ou eventos por si organizados, o fim de utilização de água engarrafada (salvo nos cemitérios) e sua substituição pela oferta de água em jarros de vidro.
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A impressão de documentos internos será minimizada, sempre em duas faces e a preto
e branco, o formato digital será sempre prioritário. É ainda nosso compromisso diminuir
a impressão de cartazes em papel, flyers, convites, correspondências e documentos
assim como tudo aquilo que seja de leitura efémera e substituível por formato digital.
Contamos com todos os nossos deputados da Assembleia de Freguesia para o sucesso
desta iniciativa.
Ao nível dos projetos com impacto externo estão previstas ações relativas a:
• Lançamento do Projeto do Centro Sociocultural
Intervenções no património imobiliário:
•O
 bras de requalificação no Cemitério da Foz, na 6ª secção com 16 jazigos simples
e 2 duplos
• Construção de Jazigos no Cemitério de Aldoar com cerca de 24 jazigos simples.
• Conclusão da Requalificação do Mercado da Foz (eletricidade, cobertura e
fachadas)
• Conclusão das obras no 1º Piso de Aldoar (sede) e logradouro.

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Objetivos específicos:
OE1. Promoção da inclusão social de pessoas, famílias ou grupos em situação
de vulnerabilidade ou exclusão social
OE2. Promoção da participação e cidadania ativa

Atividades propostas:
Eixo 1) Apoio e acompanhamento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade
social
A1.1 - Acompanhamento e orientação psicossocial - através do Serviço de Ação Social
A1.2 - Apoio financeiro a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade – através do
Fundo de Emergência Social
A1.3 – Apoio institucional e financeiro a projetos de intervenção social dirigido a públicos ou grupos em situação de vulnerabilidade
Eixo 2) Promoção da rede social de proximidade
A2.1. - Promoção da capacitação das organizações de intervenção social
A2.2. - Reforço da colaboração e articulação entre as diferentes organizações de intervenção social
A2.2.1 - Dinamização da Comissão Social de Freguesias
A2.2.2 – Dinamização e concretização dos Planos de Ação dos dois Grupos de Trabalho
constituídos: (d)Eficiências e Idosos em situação de Isolamento Social e Vulnerabilidade
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Eixo 3) Promoção da participação e cidadania
A3.1 – Promoção do voluntariado local, através do Banco Local de Voluntariado
A3.1.1 – Mobilização, encaminhamento e capacitação de voluntários
A3.2 - Promoção da cidadania ativa e participação
A3.2.1 – Coordenação da 2ª edição do projeto PertenSER
A3.2.2 - Apoio à realização da atividade “A Freguesia é Tua!” (no âmbito do projeto local
V.C.I – DLBC)
A3.2.3 – Organização de um concurso de projetos de inovação comunitária, em estreita
articulação com a Comissão Social das Freguesias

RUBRICA

ÁREAS/PROJETOS

ATIVIDADES
Apoio psicossocial, aconselhamento e
acompanhamento aos residentes

Serviço de Ação Social

Apoio financeiro a Associações de Moradores
Apoio financeiro a Associações de intervenção
social

Apoio a Organizações

Capacitação das Organizações sem fins lucrativos
Projetos de Inovação Comunitária
Projetos / Atividades
Despesas correntes: Apoio
a IPSS/Associações sem fins
lucrativos

Dinamização de Reuniões de Trabalho

GT (d)Eficiências

Capacitação do Comité das Acessibilidades
(workshops intensivos de capacitação)
Projetos / Atividades
Grupo de Trabalho Idosos
Dinamização Reuniões de Trabalho
Encontros de Voluntários (4)
Banco Local de Voluntariado
Realização de Sessões de Apresentação
Orçamento Colaborativo 2020
A Freguesia é tua!
Participação e Cidadania

DLBC (P2020)

Comissão Social de Freguesias

Apoio à dinamização da
CSF - Fundação Aga Khan

GT (d)Eficiências

Grupo de Vida Social Apoiada
(Fio de Ariana)

Outras despesas

Transportes…

Fundo de Emergência Social

Fundo de Emergência Social

Apoio a famílias carenciadas, em situação de
emergência

Seminários, conferências…

GT (d)Eficiências

Fórum / seminário

Outros trabalhos
especializados
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CULTURA E LAZER

CULTURA
Vamo-nos focar, neste ano de 2020, na grande tarefa que consistirá na reabilitação
e equipamento do edifício do antigo Teatro da Vilarinha e que passará agora a ser o
Vilarinha Cultura – Centro Cultural.
Além das obras de que necessita, provocadas pela negligência de quem, durante os últimos 20 anos, tinha o dever de por ele zelar, vai também sofrer obras de modernização.
Torna-se ainda necessário dotá-lo de equipamento de som e de luz pois aquele com que
estava equipado, foi totalmente retirado pela companhia residente que, entretanto, saiu.

A sua gestão, quer a nível administrativo, quer no plano artístico, será um dos maiores
desafios a integrar o ano cultural desta União de Freguesias.
É necessário criar um pólo cultural que a todos responda, dando primazia ao Teatro,
mas que também abarque a Música, a Dança, a Tertúlia, os Ciclos de Conhecimento e
a projeção de Filmes, assim como Oficinas, Bailes, Residências artísticas, entre outros.
Que seja abraçado pelos projetos culturais da cidade e que dê palco a quem inicia e
mereça ser projetado.
Além deste desígnio primeiro, continuaremos a dar seguimento, apoiando e incentivando os seguintes eventos culturais:

HISTÓRIA,
ARQUITECTURA
E PATRIMÓNIO
CICLO H.A.P

•O
 Teatro, quer no seu desenvolvimento como atividade lúdica e artística, quer
recebendo a apresentação de diversas peças e workshops teatrais no nosso equipamento quando estiver reabilitado, o Vilarinha Cultura – Centro Cultural, quer
levando-o a outros espaços como pequenas peças encenadas.
•O
 conhecimento da Literatura, com palestras, colóquios e exposições de autores
portugueses que escreveram sobre a União de Freguesias ou nela viveram.
•A
 Poesia e a sua declamação, continuando a apoiar os Ciclos Poesia no Castelo e
Porto & Vírgula, quer conjugando com a Dança levando-a fora de portas.
•E
 xposições quer de artistas e instituições externas, quer da nossa União de Freguesias, bem como exposições temáticas.
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ENCONTRO NACIONAL
DE LITERATURISMO
ROTEIROS LITERÁRIOS, TURISMO E GASTRONOMIA

•O
 conhecimento da nossa Arquitetura, através de percursos organizados, quando
o tempo o permita.
•A
 s tradições de elaboração do Traje de Papel para o Cortejo de S. Bartolomeu, com
o desenvolvimento do Atelier de S. Bartolomeu e a criação de uma atividade em
horário pós-laboral, de ensino e passagem de ensinamentos das “costureiras” mais
idosas para outras mais novas, de forma a preservar esta atividade artística.
•O
 s acordos, estudos e contactos necessários para tornar realidade a abertura e
transformação do Forte de S. João Baptista da Foz do Douro num centro cultural e
turístico moderno, respeitando a sua natureza militar passada e atual.
•O
 s grupos de folclore sediados nesta União de Freguesia, para que, preservando
as nossas tradições musicais e de dança folclórica, apoiem a população infantil e
juvenil nos seus tempos livres e demonstrem as suas artes em espetáculos organizados para esse efeito.
•A
 poiaremos ainda, a obtenção de uma sede para o Grupo de Danças e Cantares
de S. Martinho de Aldoar para que possam aí ensaiar e desenvolver a dinâmica do
grupo, permitindo a guarda dos seus haveres enquanto grupo e também, abrindo o
espaço a outras atividades culturais como o teatro, a música e a poesia.
•A
 poio ao Festival Internacional de Folclore da Cidade do Porto e organização do
Dançar na Avenida- Danças Folclóricas Internacionais.
• Os Cantares dos Coros desta União, quer com Festivais de Coros, quer com a
organização do Festival das Janeiras.
•A
 criação de estruturas de apresentação de livros e revistas, quer em parceria
com as nossas Coletividades, quer apoiando entidades exteriores, dando lugar à(s)
Feira(s) do Livro bem como apoio para edição.
• A organização e apoio de Mercados de Artesanato clássico e moderno, nos quais
são promovidos cursos de artes tradicionais conformes à nossa tradição, a acompanhar festas e eventos importantes da União de Freguesias. Apresentação de
criação de cerâmica ao vivo.
•O
 rganização do Foz‘Arte, que é uma mostra coletiva de arte com preferência a
artistas da freguesia.
• Daremos seguimento ao IV Encontro Nacional de Roteiros Literários.
•F
 ocaremos o apoio cultural na geração de jovens adultos, bem como levaremos a
arte da Dança e Poesia aos mais novos e aos mais velhos nos respetivos espaços.
•A
 poiamos o serviço educativo para crianças no Auditório Eugénio de Andrade,
com peças e oficinas do Imaginar do Gigante e continuaremos a dinamizar aquele
espaço no sentido da PALAVRA e também como espaço expositivo.

12
GRANDES OPÇÕES DO PLANO
(GOP) 2020

PELOUROS E
UNIDADES DE GESTÃO

LAZER
O Lazer e a Cultura entrelaçam-se, podendo fazer-se diversas distinções entre eles,
pontuando aqui, talvez, a do entretenimento.
Neste sentido temos desenvolvido e continuaremos a organizar os seguintes eventos
nesta União de Freguesias:
•C
 oreto Alegre – É a animação do Coreto do Jardim do Passeio Alegre, com eventos
musicais aos Domingos, de 15 em 15 dias, de março/ abril a outubro.
•F
 ado à Vez – Levamos o Fado, património imaterial da humanidade, às coletividades, padarias, restaurantes, mercados, etc., à vez. Ou seja, levamos o Fado aos
nossos fregueses, aos seus locais do dia a dia.
•F
 estival Cantareira em Festa – É o Festival de encerramento das Festas de S. Bartolomeu promovido na zona da Cantareira, tendo a Foz do Rio Douro, o Mar e o Pôr
do Sol por cenário. Apostamos em música e artistas tradicionais.
•P
 arcerias com as nossas Associações de forma a, através delas, potenciarmos o
desenvolvimento cultural da freguesia.
•E
 m articulação com a Ágora, continuaremos a procurar atrair para o nosso território eventos de grande relevância para a União e para a cidade. Sabemos que já
temos grandes eventos, mas é nossa intenção ter uma participação mais ativa em
alguns deles, embora nunca confundido os interesses da cidade com os nossos.
•C
 ontinuaremos a apostar na realização de mercados / Mercado da Alegria no
Passeio Alegre, Forte de São João, Molhe, entre outros; Sensations Market (duas
edições anuais);
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•A
 postaremos em parcerias com Associações que tragam momentos de lazer e
intercâmbio com tradição, na nossa União de Freguesias.

PROGRA

09 NOVEMBRO

10 NOVEMBRO

19H00 | MISSA EM HONRA
DE SÃO MARTINHO

09H00 | CAMINHADA
DE SÃO MARTINHO

IGREJA MATRIZ DE SÃO MARTINHO DE
ALDOAR COM A PARTICIPAÇÃO DA

LAR SÃO MARTINHO DE A

BANDA MARCIAL DA FOZ DO DOURO
OFERTA DE CASTANHAS
(HAVERÁ OFERTA DE CASTANHAS,
ANTES E DEPOIS DA MISSA)

PARTICIPAÇÃO: 2 EUR
INSCRIÇÕES: LAR SÃO MARTINH
TEL.: 226 187 328

CENTRO PAROQUIAL DE ALDOAR
TEL.: 226 100 113
ATÉ AO DIA 08 DE NOVEMBRO

EDUCAÇÃO E DESPORTO
21H30 | ESPETÁCULO DE FOLCLORE
PAROQUIAL
DE SÃOna
MARTINHO
A qualidade e excelências de várias Instituições CENTRO
de ensino
que temos
nossa União
DE ALDOAR
de Freguesias, nem sempre é acompanhada das melhores infraestruturas como são os
· GRUPO
DEEB
DANÇAS
E CANTARES
casos, por exemplo, da EB Francisco Torrinha e da
Escola
2+3 Manoel
de Oliveira.

SÃO MARTINHO DE ALDOAR
· ACADEMIA DE DANÇAS E CANTARES
O mesmo se poderá dizer em relação aos clubes. DO
Temos
excelentes
clubes e equipas,
NORTE
DE PORTUGAL

mas uma falta enorme de equipamentos desportivos. Aliás, um problema transversal a
DE CASTANHAS
todas as Freguesias da cidade, apenas atenuada com OFERTA
a(HAVERÁ
requalificação
das instalações
OFERTA DE CASTANHAS,
ANTES
E
DO ESPETÁCULO)
do INATEL, em Ramalde. Apesar de estar parcialmente aoDEPOIS
dispor
do FC Foz, não
resolve o seu grave problema, dos últimos anos: a falta de condições para realizar os
21H30 | NOITE DE FADOS DE OUTONO
seus jogos no Campo da Ervilha.
AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO BAIRRO SOCIAL DA PASTELEIRA
INSCRIÇÕES: 963 371 525/ 933 079 496

13H00 | ALMOÇO DE S
CENTRO PAROQUIAL DE
DE ALDOAR

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO TELEF
ATÉ AO DIA 08 DE NOVEMBRO

11 NOVEMBRO

19H30 | MISSA EM HON
DE SÃO MARTINHO

IGREJA MATRIZ DE SÃO
ALDOAR COM A PARTI

GRUPO CORAL LAE

OFERTA DE CASTAN
(HAVERÁ OFERTA D
ANTES E DEPOIS DA

A programação apresentada poder
organização, nomeadamente devid

14
GRANDES OPÇÕES DO PLANO
(GOP) 2020
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

Parceir

PELOUROS E
UNIDADES DE GESTÃO

O mesmo se aplica à UA António Aroso que tem um desempenho desportivo exemplar
que não é acompanhado por umas instalações dignas que tanto merece. O problema
do ringue (pertença do IRHU) no Bairro António Aroso roça o absurdo, tal a inércia
desta instituição estatal que, a cada ano que passa, se torna mais difícil perceber a
sua utilidade.
A apresentação do texto anterior a negrito é intencional, pois continuam a ser preocupações do Executivo e que são acompanhadas por todas as forças partidárias. Apesar
de se ter avançado com a promessa de requalificação do ringue do Desportivo Operário
Fonte da Moura, após desistência da Associação Praceta Cidade da Praia, para a requalificação do ringue da HAZAL, em Aldoar.

EDUCAÇÃO
A Educação encontra apoios articulados a diferentes níveis com o objetivo de contribuir
para uma melhoria das competências da sua população. Neste contexto, pretendemos
desenvolver a interligação da União de Freguesias com a Escola e as famílias através de
atividades como:
• Continuação do apoio às Associações de Pais
- Apoio na contratação de 3 CEI/AOP para EB1 de S. João da Foz,
EB1 de S. Miguel de Nevogilde
EB Francisco Torrinha
• Atividades escolares abertas à participação das famílias.
- Apoio na Corrida de Carros de Rolamentos da Escola Manoel de Oliveira.
• Incentivo a uma maior utilização das Bibliotecas Escolares pela população em geral.
• Continuação do apoio às Bibliotecas no aumento do seu acervo.
• Incentivo para a frequência de cursos de Literacia Financeira
• Continuação do apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, de carácter
permanente.
- Transporte para a piscina Eng. Armando Pimentel.
• Apoio a atividades de animação durante as férias escolares.
- Monitores / material / transportes.
• Continuação do desenvolvimento nas escolas, em parceria com o projeto Trajetórias,
de atividades destinadas à população sénior e de encontros intergeracionais.
- Apoio em transportes.
•C
 ontinuação do apoio na atribuição de prémios a alunos das escolas da UFAFDN que
se destaquem no seu percurso escolar.
- Prémios de Quadro de Honra e Quadro de Mérito da EB Manoel Oliveira.
•A
 poio ao Projeto DESAFIA-TE da EB Manoel de Oliveira, através da atribuição de um
dos prémios de fim de período, a uma das turmas vencedoras do Concurso GANHA
O DESAFIO.
- Transporte / ingressos ou SURF.
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•C
 onvites a personalidades para efetuarem palestras, sobre temas variados, destinadas
a alunos das escolas da UFAFDN.
•P
 articipação no 2º ano de desenvolvimento do Projeto PertenSer, em parceria com
o pelouro da Ação Social e Habitação da UFAFDN e a com a Universidade Católica,
destinado a alunos de uma turma PIEF e outra PCA da EB Manoel de Oliveira.
- Pagamento à Universidade Católica
- Transportes

DESPORTO
Promover, estimular e apoiar a generalização da prática da atividade física e desportiva
na UFAFDN, através de:
•C
 ontinuação do apoio a Associações de Pais no desenvolvimento de atividades
desportivas.
- Apoio na atividade de Xadrez na EB Manoel de Oliveira e na EB1 da Fonte da Moura.
• Implementação de mobiliário urbano-desportivo em locais estratégicos.
- Continuação do desenvolvimento do estudo para colocação, em locais estratégicos
da UFAFDN, de mobiliário urbano para apoio à atividade física, integrado numa rede
a ser lançada pela CMP em 2020.
• Incentivos ao desenvolvimento da vertente lúdica nos clubes desportivos.
•D
 esenvolvimento de torneios desportivos e atividades abertas, a famílias, grupos de
cidadãos etc.
•C
 ontinuação do apoio a Coletividades desportivas da UFAFDN.
- Apoio à U.A. António Aroso
- Apoio ao FC da Foz
- Apoio ao DO da Fonte da Moura
- Apoio ao ADR Pasteleira
• Reabilitação do ringue da Fonte da Moura.
•A
 poio na realização de uma prova do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos, no território da UFAFDN, onde será integrada uma prova destinada a alunos
e familiares das nossas escolas.
•C
 ontinuação do programa de divulgação do Minigolfe, em parceria com o Club de
Minigolfe do Porto, destinado a alunos das escolas da UFAFDN e seus familiares (esta
divulgação inclui a realização de um torneio interescolas EB1 e outro destinado a
alunos e suas famílias).
• Apoio ao Projeto de Surf Adaptado da APPACDM.
•D
 ivulgação dos valores do desporto, nas escolas, através de pequenas ações de
formação, nomeadamente através de convites a personalidades do desporto.
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SENIORES
Sendo a qualidade de vida uma das principais angústias para a população sénior, a UF
pretende combater o isolamento, melhorar a qualidade de vida desta faixa etária e das
suas famílias, através do desenvolvimento de medidas preventivas de integração social,
que estimulem as convivências e as relações, assim como promovendo a cidadania e a
mudança de atitude face ao envelhecimento.
A UF pretende providenciar aos seus seniores uma maior literacia em cultura, lazer e
sobretudo em saúde, promovendo processos de otimização de comportamentos, de
participação, em segurança, numa aprendizagem contínua de integração social e solidária, capaz de manter uma vida digna e produtiva na sociedade.
O envelhecimento ativo deve ser pensado também na ausência de suporte familiar
efetivo e afetivo, na possibilidade de a pessoa idosa permanecer autónoma e capaz de
se bastar a si própria, no seu meio natural de vida, ainda que com recurso a pequenas
ajudas.
Na cidade do Porto cerca de 1 900 idosos, com mais de 65 anos, residem isolados em
habitação social. É necessário encontrar respostas diferenciadas para camada sénior.
A CMPorto através da empresa municipal de habitação e das Juntas de Freguesia, promove um contributo para aumentar e diversificar a resposta a esta franja da população.
A criação e implementação de Residências Seniores Partilhadas na cidade surge como
resposta alternativa de combate à solidão, ao isolamento e permitirá o desenvolvimento
de afetos.
Através de protocolo com a Domus Social e com o Centro Social de São Martinho de
Aldoar – IPSS, a UFAFDN pretende instalar e apoiar no seu território uma Residência
Sénior Partilhada - assim consiga pessoas isoladas dispostas a esta partilha e que reúnam condições para o efeito.
A União de Freguesias vai continuar a coordenação de atividades e protocolos entre as
várias Instituições existentes (paróquias, IPSS e associação de moradores) para assim
melhor rentabilizar os recursos existentes na comunidade.
Vamos continuar a divulgar e dar continuidade ao programa de excelência de exercício
físico, “ Mais activos, mais vividos – Demência”, para pessoas com esta patologia e seus
cuidadores, em parceria com o Centro de Investigação em atividade física, Saúde e
Lazer da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Continuaremos assim a apoiar nas vertentes lúdico-culturais:
-A
 s diversas festividades como: o carnaval, Páscoa, os santos populares, dia metropolitano dos avós, dia do sénior, magusto e Natal.
-P
 asseios e visitas que promovam atividades sociais, culturais e de convívio com outros
projetos seniores.
- Projetos e encontros intergeracionais de partilha e de conhecimento mútuo.
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-O
 projeto “Conhecer o Património” iniciado em 2017 agora novamente dentro de portas com “Passeios pelo Porto”

- No âmbito da coesão social:
 ontinuar a promover em interação com outros pelouros e Instituições propostas
C
construtivas, soluções conjuntas no acompanhamento e resolução de situações de
carência e apoio social, principalmente no grupo de trabalho de “Idosos em situação de Isolamento Social e Vulnerabilidade” com vista ao combate no isolamento
social e vulnerabilidade dos idosos no nosso território, contribuindo assim para a
diminuição de fatores de risco, para a resolução de politicas de habitação, de ambiente e de integração social.
- Na promoção da saúde e envelhecimento ativo:
Apostar na divulgação e informação na prevenção da saúde com o apoio das Unidades de Cuidados dos Centros de Saúde da UF, contribuindo assim para a diminuição
de hábitos e fatores de risco, continuando com as sessões de relaxamento e estimulação cognitiva.
Lar da 3ª idade – continuar a dar apoio às diversas Instituições que mantêm a ideia
ou projeto de implementação desta valência na UF, nomeadamente no território da
Foz do Douro.
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AMBIENTE, MOBILIDADE E VIA PÚBLICA

Continuaremos a centrar as nossas preocupações na procura de uma Freguesia de
acessibilidade total, procurando que a CMP continue a proceder ao rebaixamento das
guias em zonas de passadeiras e com a sinalização para cegos; continuar com o pedido
de melhoria dos acessos às praias e aos equipamentos nos vários serviços públicos
existentes. Mantemos a intenção manifestada em 2019 de em articulação com a CMP,
procurar soluções de Mobilidade para Aldoar, sobretudo nos cruzamentos mais perigosos, nas ruas estreitas, na requalificação de pavimentos mais degradados como, por
exemplo, a de Rua de Vila Nova, entre outras (sobretudo na Foz Velha); melhoria na
sinalização e pinturas rodoviárias, bem como pequenos melhoramento sinalizados por
moradores que “vivem” os seus espaços de uma forma mais próxima da realidade e das
reais necessidades da União de Freguesias.
Outra enorme preocupação e onde iremos centrar muita da nossa atuação, no que diz
respeito à mobilidade em segurança, será a retirada da ciclovia existente nas Avenidas
do Brasil e Montevideu e colocá-las na estrada, como se verifica na Rua Coronel Raúl
Peres. Apesar de reconhecermos que foram alcançadas algumas melhorias na segurança dos peões, com o reforço da sinalética vertical e horizontal.
Este último parágrafo ficou a negrito para que fique bem claro que a retirada da ciclovia
dos passeios das Avenidas Atlânticas foi sempre um objetivo deste Executivo. Mais
uma vez, a CMP cumpriu. Após décadas de uma política de mobilidade orientada para
os automóveis, agora temos uma política orientada para as pessoas. São opções. Que
partilhamos…
No que diz respeito à iluminação pública, partilhamos a preocupação em solicitar à CMP
uma melhoria substancial na iluminação circundante ao Bairro Fonte da Moura e na Foz
“Velha”, bem como em algumas artérias onde existem muitos postes sem iluminação ou
com iluminação deficiente.
Iremos ainda acompanhar a CMP relativamente à implementação de pontos de partilha
de bicicletas, para termos essa valência na nossa Freguesia.
Não tendo sido possível, nestes últimos 6 anos, instalar um Parque Infantil em Aldoar,
iremos ter em consideração a recomendação da CDU (que partilhamos) de equacionar
a sua instalação no Bairro Fonte da Moura.
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PATRIMÓNIO E FINANÇAS
Este orçamento, apesar do esforço do Executivo para espelhar a realidade da nossa
atividade, poderá não representar da forma como gostaríamos a receita e, consequentemente, condicionar a despesa. Esperemos que em abril já seja possível apresentar à
Assembleia de Freguesia, um orçamento que seja o espelho da nossa gestão autárquica.
Por último, fica o nosso compromisso de continuar a alocar o saldo de gerência a despesas de capital e a transferências correntes.
Entrando no Orçamento de 2020, teremos a seguinte divisão orgânica;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração Autárquica
Repartição Administrativa e Financeira
Ação Social e Habitação
Cultura e Lazer
Educação e Desporto
Seniores
Cemitérios
Mercado da Foz
Teatro da Vilarinha
Balneários e Sanitários

Pensamos que, desta forma, o orçamento fica mais ajustado à divisão pelos responsáveis por cada um dos pelouros. Também é dada a devida expressão a cada uma das
divisões orgânicas considerando a expressão que têm em termos do seu peso no total
da despesa.
As despesas de capital continuam a ser meramente indicativas. Guardamos para o momento da aprovação da Conta de gerência de 2019, execução do orçamento de 2019
e apuramento do “saldo da gerência anterior”, para a apresentação do orçamento das
despesas de capital.
É intenção genérica do executivo promover os seguintes investimentos principais:
•
•
•
•

Obras de beneficiação no edifício sede, em Aldoar;
Centro Sociocultural da Foz;
Obras de ampliação dos cemitérios da Foz e de Aldoar;
Obras de requalificação no Mercado da Foz e Lavadouro da Ervilha;

Pensamos que, desta forma, o orçamento continua ajustado à divisão pelos responsáveis por cada um dos pelouros. Também é dada a devida expressão a cada uma das
divisões orgânicas considerando a expressão que têm em termos do seu peso no total
da despesa.
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MERCADO DA FOZ

Continuaremos em 2020 a requalificação progressiva das fachadas das lojas. Para o
efeito, lançaremos procedimento concursal para a requalificação de 6 fachadas nas lojas
do corpo central, pois não foi possível lançar em 2019, como prometido.
Contamos com a ajuda da Câmara Municipal do Porto para estender o Mercado para o
Lavadouro da Ervilha, mas mantendo a função social de Lavadouro. Sobretudo agora
que já entregámos o projeto global à DOMUS SOCIAL e à Presidência da CMP. Até
termos essa requalificação, iremos avançar para obras no Lavadouro, para instalação de
2 WC, um armazém e um espaço que poderá a ser, no futuro, comercial.
Iremos continuar a apostar em eventos que potenciem a procura dos serviços existentes
neste espaço único, tais como:
• 76º Aniversário – 15 de janeiro
• Dia do Mercado – 30 de maio
• Verão no Mercado – 25 de julho e 19 de setembro

MOLHE
Iremos manter a fiscalização do Projeto de requalificação do Molhe que infelizmente
não assistiu, em 2019, à entrada em funcionamento de todas as frações comerciais. Tudo
faremos para garantir para que possa ser uma realidade em 2020
Iremos, em articulação com todos os concessionários, lançar uma nova identidade
gráfica para o Molhe, de modo a potenciar este local, como destino turístico de referência.
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CEMITÉRIOS
No âmbito destas duas áreas de intervenção a União prevê:
• Promover a requalificação e alargamento do Cemitério de Aldoar;
• Requalificação da 6ª seção do Cemitério da Foz do Douro;

TRAJETÓRIAS | CENTRO SOCIOCULTURAL
Melhorar o Centro Sociocultural, cujo projeto já se iniciou no papel e que acolherá no
futuro, além do Projeto Sénior Trajetórias, outras Instituições, continuará a ser uma entidade
agregadora de subprojetos na área sociocultural, como:
Atelier de São Bartolomeu e de costura – preparação do Cortejo do Traje de Papel
com a colaboração de seniores do Trajetórias e ensino de costura e corte para futuras
costureiras do traje de papel.
Banco do Tempo – Projeto promovido pela agência local com o apoio da UF.
REFOOD – Continuação na cedência do espaço aos promotores do projeto que no ano
de 2019 com 72 parceiros e mais de 160 voluntários, apoiou 44 famílias, mais de 120
beneficiários e serviu 40.000 refeições.
Teatro - Grupo de teatro amador, em continuação dos anos anteriores.
Trajetórias – promover melhores atividades não só aos fregueses da UF, como aos de
fora do nosso território, continuando assim a promover a interação social na nossa cidade,
pois:
“As pessoas fazem parte de nós”
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TEATRO DA VILARINHA

O Edifício do Vilarinha Cultura é propriedade da União das Freguesias de Aldoar, Foz
e Nevogilde e localiza-se no gaveto da Estrada Interior da Circunvalação com a Rua da
Vilarinha, com entrada pela Rua da Vilarinha, n.º 1386 concelho do Porto.
É um edifício de interesse municipal, considerado centenário em 1997 e que foi um antigo
Posto Alfandegário (Posto de Fronteira ou Posto de Barreira da Cidade do Porto),
porquanto intimamente ligado à história do crescimento e expansão económica e urbana
do Porto.
Em 1995 nasceu a ideia do Teatro da Vilarinha- Auditório de Aldoar, tendo para o efeito
sido estabelecido protocolo com a Companhia de Teatro Pé de Vento, entidade que teria
como missão através do projeto então designado “In Percurso pelo teatro” fazer nascer o
Teatro da Vilarinha, tendo como atividade predominante o teatro. Esteve sob a gestão da
Companhia de Teatro Pé de Vento até Dezembro de 2018.
Findo o contrato com a companhia, surge a vontade de trazer ao Vilarinha Cultura uma
dinâmica partilhada e participada, aberta a diferentes grupos artísticos, coletividades e
empresas culturais, permitindo que este símbolo icónico da cidade seja reflexo de uma
diversidade cultural - que abarca diferentes expressões artísticas, promotores e públicos.
Para tal impõe-se o restauro e reabilitação de um edifício de interesse público municipal:
o Edifício encontra-se em estado de carência de manutenção para utilização enquanto
equipamento público e espaço vocacionado para o teatro e a cultura, nomeadamente,
por apresentar algumas patologias inerentes à idade e à falta de manutenção, assim como
por apresentar carências legais de funcionamento face às exigências do IGAC. Urge assim
recolocá-lo operacional em condições mínimas ideais e legais.
Pretendemos assim a criação de um equipamento público cultural de qualidade na zona
ocidental da cidade, moderno e legalizado enquanto sala de espetáculos, para que que
se continue a permitir e a promover a descentralização das atividades de índole sociocultural, aproximando-as das populações, contribuindo para a disseminação cultural mais
equitativa na malha urbana junto dos vários segmentos populacionais e comunidades que
a integram.
Para além disso, verifica-se atualmente também que existem várias comunidades socioculturais e grupos interessados em promover iniciativas noutras áreas que vão para além
do teatro, o que só vem enriquecer e diversificar o património cultural local e da cidade.
Reforçando-se e preservando-se também a identidade cultural local, enquanto fator de
coesão social.
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Para cumprir estes fins a que nos propomos implica necessariamente que o Edifício seja
requalificado e restaurado e também dotado com equipamentos modernos e diversificados que permitam não só a realização de teatro, mas também outras artes culturais tais
como: cinema, atividades circenses, dança, música, conferências, oficinas de formação em
atividades de índole cultural diversas.
Tal só foi possível porque concorremos ao Orçamento Colaborativo 2020 desta União
de Freguesias, tendo ganho grande parte do montante necessário para a reabilitação e
equipamento do nosso novo Centro Cultural, o Vilarinha Cultura.

Porto, 5 de dezembro de 2019
O Presidente da União das Freguesias

_______________________________
(Nuno Ortigão)
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