
Ata nº 22 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

No dia trinta e um de maio do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

reuniu em Sessão Ordinária, no edifício da sede da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e 

Nevogilde, sito na Rua da Vilarinha, 1090, nesta cidade do Porto, a Assembleia de Freguesia da 

UFAFDN, com as seguintes presenças: 

Nuno Alexandre Ferreira Cabral de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia (Porto, 

O Nosso Partido); 

Benedita Pinheiro Torres, em substituição de José Manuel Lobo d’Ávila Esteves de Aguiar, e que 

exerceu funções de Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia por ausência da titular 

do cargo Joana Miranda (Porto, O Nosso Partido); 

Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia 

(Porto, O Nosso Partido); 

Bernardo Maria Correia Pacheco de Noronha Faro, em substituição de Carlos Alberto Pereira Dias de 

Magalhães (Porto, O Nosso Partido); 

Ana Maria Lima, em substituição de Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso 

Partido); 

André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido); 

Margarida Mota (Porto, O Nosso Partido); 

Maria da Conceição da Silva Castro (Porto, O Nosso Partido); 

Álvaro Oliveira em substituição de Joana Miranda (Porto, O Nosso Partido); 

Vasco Mourão (Porto, O Nosso Partido); 

João Tiago de Lima Fonseca, em substituição de Domingos Gomes (Porto Forte); 

Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte); 

Francisco Sousa Rio em substituição de Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques de Aguiar 

(Porto Forte); 

Miguel Jorge Arcos dos Santos (PS); 

Maria João Sousa Gomes em substituição de António Freitas (PS). 

 



Verificadas as condições de quórum para a Assembleia poder validamente reunir e deliberar, o 

Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, começando por ler a Ordem de Trabalhos, a qual tem 

o seguinte teor: 

Ordem de Trabalhos 

1. Apreciação e Votação da Ata da Assembleia de Freguesia Extraordinária de 27 de Março de 

2017. 

2. Apreciação e Votação da Proposta do Novo Regulamento do Mercado da Foz e da Nova Tabela 

de Taxas do Mercado da Foz, nos termos do artigo 97.º e seguintes do Código de Procedimento 

Administrativo. 

 

Dando entrada no primeiro ponto de Período antes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa 

perguntou aos presentes se alguém desejaria pronunciar-se sobre a Ata da última Reunião da 

Assembleia de Freguesia. 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, o qual criticou a ata em questão por ser parcial e 

tendenciosa. 

Uma vez colocada a votação, a Ata da Reunião da Assembleia de Freguesia Extraordinária de 27 de 

Março de 2017 foi aprovada com dez votos a favor da bancada “Porto, Nosso Partido”, um voto a 

favor e duas abstenções da bancada “Porto Forte” e dois votos contra do P.S. 

O Presidente da Mesa declarou então aberto o segundo ponto da Ordem de Trabalhos. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, para fazer um ponto prévio à Mesa, questionando se a 

versão final do documento em questão tinha sido aprovada na reunião do Executivo, pedindo, em 

particular, acesso à ata do momento. Referiu que, depois de o Regulamento ter ido para discussão 

pública, não teve acesso a qualquer documento que explicasse as conclusões da discussão e as 

alterações propostas, nomeadamente as que foram ou não aceites pelo Executivo. Alertou para o 

facto de, na presente Assembleia, só poder ser discutido um texto que tenha sido previamente 

aprovado pelo Executivo. 

Tomou palavra o Presidente da União explicando que o documento passou, de facto, pela aprovação 

do Executivo e ainda teriam ficado por incorporar novas sugestões que estavam a receber até ao 

momento. Entrando em detalhe, disse que, no dia vinte e sete de Março, foi aprovada a base de um 

documento para apresentação e justificação do Novo Regulamento do Mercado da Foz e da Nova 

Tabela de Taxas do Mercado da Foz. Afirmou ainda que a discussão pública decorreu até ao dia nove 

de Maio, tendo o Executivo, dias antes, reunido com os lojistas, na presença de um advogado. 

Dessas reuniões, resultou a versão final do documento em discussão, que foi assim sendo 

aperfeiçoado com inclusão das sugestões dos lojistas do Mercado da Foz. Disse também que, até ao 

dia nove de Maio – período da discussão pública – tinham recebido apenas propostas do deputado 

Miguel Arcos. Esclareceu que o Regulamento tinha sido também enviado para variadas entidades do 

sector, tendo o Executivo respondido às associações AHRESP e a DECO. O documento foi depois 

enviado ao escritório dos advogados. A reunião do Executivo, por sua vez, tinha acontecido no dia 



anterior ao da presente Assembleia, contudo continuavam a receber sugestões, tais como as 

propostas elaboradas pelo deputado Miguel Arcos. O Presidente do Executivo pediu a quem ainda 

não se tivesse pronunciado acerca da questão que o fizesse, de modo a que o documento final 

integrasse todas as novas propostas. Afirmou que, no presente dia, o Executivo responderia apenas 

a questões relativas ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, já que outros assuntos relativos ao 

Mercado seriam tratados na seguinte Reunião Ordinária ou diretamente com o Executivo. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, que levantou questões acerca do artº11º do documento, 

relativo à transcrição do tipo de exploração. Pediu esclarecimentos sobre o facto de a taxa de 

transmissão do título de exploração não estar presente no documento original. 

O Presidente do Executivo tomou a palavra referindo que se tratou de um erro. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, a qual questionou a razão pela qual as referidas taxas 

estariam no Regulamento. Referiu que todas as taxas têm de ser legalmente justificadas, quer a nível 

económico, quer a nível jurídico. Perguntou por que motivo a designada taxa estava no 

Regulamento, em vez de proposta na tabela geral de taxas e custos que existe na autarquia. Em 

particular, inquiriu acerca dos valores da taxa proposta, relativamente a cálculos e comparações aos 

valores anteriores. Disse também não concordar com a redação do próprio texto, no que concerne o 

ponto 4 do artº11º, pois entende que os referidos “utentes” são clientes. 

Tomou a palavra a Dr.ª Ana Furtado afirmando tratar-se de um erro de escrita que deveria ser 

corrigido. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, para discutir vários temas específicos do Regulamento. 

Começou por sugerir que fosse incluído no Regulamento – de modo a que fosse um documento para 

o futuro – um conjunto de regras indicadas aos clientes que vão ao Mercado da Foz. Questionou o 

limite máximo de horas que cada loja pode cumprir, pois no Regulamento estavam previstas nove 

horas de loja aberta, enquanto que, pela Lei do Trabalho, o limite máximo de horas de trabalho são 

oito. Explicou que o alargamento desse período era legítimo, dando o exemplo das lojas no 

Norteshopping; contudo, tratando-se as lojas do Mercado da Foz de um negócio tradicionalmente 

familiar, em que não é usual o recurso a outro funcionário, nem a contratação de outra pessoa para 

realizar horas extra, não lhe pareceu adequado. Mais, afirmou não existir uma consequência, nem 

multa, para o não cumprimento dos horários, apesar de todo o conjunto de regras específicas. O 

mesmo para a questão da norma especial para as sociedades: a sociedade passa a ter sessenta dias 

para comunicar, mas não estão previstas consequências para o não cumprimento desse prazo. 

Interveio o deputado Miguel Arcos, o qual afirmou ter participado na discussão pública acerca do 

Regulamento, sem ter tido resposta da parte do Executivo. No que diz respeito ao documento em si, 

disse que deveriam ser procurados mais clareza e detalhe no cumprimento das regras dos lojistas e 

utentes. Afirmou que o Regulamento deveria ser elaborado com consenso entre os trabalhadores do 

espaço e os membros da Junta par que pudesse manter-se durante um longo período de tempo. 

Sublinhou que a ideia geral deve ser a valorização do Mercado da Foz. 

Pediu a palavra o deputado Francisco Sousa Rio, que questionou a existência de uma Assembleia 

Extraordinária para discutir a presente Ordem de Trabalhos, quando estava prevista a realização de 

Assembleia Ordinária, em breve. Afirmou ter considerado que a presente Assembleia teria como 



efeito a discussão do plano para o Mercado da Foz, já que, no seu entender, o Regulamento poderia 

ser apresentado numa Assembleia Ordinária. Afirmou ter questões a levantar acerca de problemas 

de segurança ou mesmo um risco de incêndio – delitos graves de que se deu conta e que precisavam 

de ser seriamente enfrentados. 

Tomou a palavra o Presidente da Mesa, afirmando que a Ordem de Trabalhos seria cumprida e que 

tais temas não estavam enquadrados na presente discussão. 

Interveio o deputado André Machado Vaz, o qual afirmou que as consequências para horário não 

cumprido existiam e estavam descritas nos termos do artº 25º.nº 1, alínea i) do Regulamento. No 

caso de transmissão de participações de sociedade não comunicada, não existe regulamentação 

específica; no entanto, no início do mesmo artigo, lê-se que a outras infrações serão atribuídas as 

coimas descritas no seguimento do mesmo. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, argumentando que as contraordenações têm de ser 

taxativas, sob pena de serem consideradas ilegais. Todavia, deixava a questão à consideração, face à 

interpretação do deputado André. 

Tomou a palavra o Presidente do Executivo, o qual afirmou que o Regulamento não iria ser perfeito, 

sendo um documento vivo, em constante adaptação quando às necessidades do espaço e das várias 

pessoas que o utilizam. Referiu estar de acordo com a intenção do deputado Miguel Arcos, de que o 

documento fosse duradouro. Disse ser uma preocupação geral encontrar um texto onde se revissem 

todos os membros da Assembleia, bem como a maioria dos lojistas. Dirigindo-se à deputada Andreia 

Lima, explicou que o antigo Regulamento previa que os concessionários pudessem passar as suas 

lojas pagando uma taxa; a partir de agora, a pessoa que quiser fazer um trespasse a terceiros terá de 

multiplicar por três essa taxa. Esta situação já existia no Regulamento anterior, mas no novo 

documento são estabelecidos parâmetros. Neste contexto, explicou que, no momento presente, as 

lojas estavam todas ocupadas e estavam satisfeitos com os lojistas; a maior parte dos lojistas queria 

ficar no Mercado da Foz, por isso não fazia sentido que a questão dos trespasses fosse agravada. O 

estabelecimento dos novos parâmetros pretendia evitar situações como a compra de trespasses aos 

lojistas por terceiros, para realizar algum negócio mais tarde. Os lojistas poderiam querer, no 

entanto, trespassar parte das lojas, pelo que, no novo Regulamento, pretendeu-se evitar o mínimo 

das quinze taxas previsto no documento anterior. Esclareceu, sobre o horário, que pode ser alterada 

uma hora de tolerância a mais ou a menos, por isso são admitidas as nove horas. Quanto ao 

sugerido conjunto de regras para os direitos e deveres das pessoas que estão no Mercado, disse que 

poderia ser elaborado no futuro; para já, a polícia interviria, caso fosse necessário. Respondendo ao 

deputado Miguel Arcos, começou por felicitá-lo pelo documento enviado dia nove de Maio, 

procedendo à crítica das suas sugestões. Em particular, afirmou discordar com a ideia de que um 

lojista com um problema grave fosse prejudicado perante algum acidente de força maior que não 

pudesse controlar. Disse que o número de lojistas abertos é importante e essa é a ideia que deve 

prevalecer: quanto mais lojistas, melhor. Referiu que, com o novo Regulamento, os lojistas não têm 

de pagar taxa nenhuma se quiserem abrir a loja num dia especial. Negou que o serviço de segurança 

a tempo inteiro fosse, até ao momento, possível, pois as taxas que iriam receber não cobriam os 

custos que se tem com o Mercado da Foz. Em vez disso, as horas que o segurança pratica poderiam 

ser reajustadas com a nova realidade do Regulamento que entrará em vigor. Quanto às restantes 

propostas do deputado, disse estar de acordo. Relativamente ao documento enviado pelo Miguel 



Arcos no próprio dia, teceu vários comentários: confirmou que o ponto 3 do art.º3º já estava em 

vigor; quanto ao ponto 3 do art.º8º, disse que se houvesse mais de metade de lojistas para o efeito, 

abririam; quanto ao ponto 6, disse que não iriam acumular; o ponto 7, alínea (a) já estava 

contemplado; afirmou que não fazia sentido o ponto 2 do artº.11º, pois o trespasse era uma receita 

extraordinária – a pessoa que o realiza quer simplesmente passar para outro negócio – à qual o 

Executivo poderia ir buscar dinheiro para investir; concordou com o ponto 5 do artº.18º; o mesmo 

para o ponto 2 do artº.20º e o ponto 1 do artº.21º; finalmente, esclareceu, quanto à proposta do 

ponto 2 do artº.29º, que o prazo do contrato são vinte e cinco anos e o prazo da norma transitória 

são vinte. 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, o qual questionou por que motivo o prazo da norma 

transitória não poderia ser também de vinte e cinco anos, para que toda a gente estivesse nas 

mesmas condições quando o Regulamento entrasse em vigor. 

Interveio a Dr.ª Ana Furtado, afirmando não se tratar de uma questão de pé de igualdade, mas sim 

de duas situações diferentes. 

Tomou a palavra o deputado Miguel Arcos, o qual referiu perceber a diferença entre norma 

transitória e novos contratos. Entende, contudo, que os comerciantes que já estivessem no Mercado 

da Foz deveriam ter direito aos mesmos vinte e cinco anos. Defendeu que o Regulamento deveria 

ser claro, não dependendo das benevolências do Executivo. Para que fosse duradouro, o documento 

tinha de ser o mais claro e transparente possível, para que o novo Executivo o executasse da mesma 

forma. Por isso, pediu que as alterações por si propostas fossem votadas individualmente. Pediu 

ainda um documento que discriminasse a despesa exata por mês. Por fim, comentou as críticas do 

Presidente do Executivo à sua proposta: quanto ao ponto 3 do artº.8º, deu razão ao Presidente, pois 

o que tencionava escrever era que existindo acordo de um terço dos comerciantes em abrir a loja, 

não deveria ser preciso autorização da Junta; relativamente ao ponto 6, disse existirem situações 

excecionais em que o comerciante poderia perder horas de trabalho, pretendendo que fosse 

possível a sua recuperação; disse que o ponto 7 não estava contemplado no documento, tendo um 

acréscimo; o ponto 2 do artº.11 previa situações excecionais; por fim, pediu explicações quanto à 

afirmação do Presidente de que a transmissão era uma receita para o Mercado da Foz. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, no sentido de explicar a sua interpretação da norma 

transitória. Referiu que esta norma admite um período de vinte anos para a adquirição de um título 

de exploração por um novo lojista, enquanto que um antigo trabalhador tem, no máximo, vinte 

anos. Disse, contudo, não perceber o alcance da norma transitória, já que qualquer pessoa iria 

adquirir um novo título perante este Regulamento, ou seja, a partir da sua entrada em vigor, todos 

os lojistas teriam vinte e cinco anos. Referiu também que não percebia a fundamentação dos 

cálculos que resultavam num custo total de oito euros e noventa e cinco cêntimos. Perguntou, já 

que o custo por minuto era certo valor, a que se referia o montante designado “custos totais”. A 

deputada referiu ser, pessoalmente, totalmente contra as transmissões no Mercado da Foz, exceto 

quando fossem entre a família do lojista, pois esse não era o objetivo daquele negócio tradicional, 

acrescentando que os lojistas nem sequer tinham nenhum contrato de arrendamento. Disse 

concordar com a cobrança de uma taxa, caso o lojista quisesse mudar de ramo, mas que, por 

princípio, considera que tal não deveria existir, muito menos para a Junta ganhar dinheiro com as 

transmissões de lojas. Referiu que, legalmente, não se tratava de um trespasse. Não poderia ser 



considerada uma taxa porque não há um custo, logo, não existia fundamentação legal para a cobrar. 

Acrescentou que percebia a necessidade de ter bases de rentabilidade, para o Mercado ter receita, 

mas não considera esta a forma correta de o fazer. 

Tomou a palavra o deputado André Machado Vaz, o qual esclareceu que, relativamente à questão 

jurídica do trespasse, existem outros conceitos que não o de arrendamento. Por exemplo, pode 

haver um trespasse comercial. No seu ponto de vista, não se pretendia transformar o Mercado da 

Foz num negócio de trespasse, porque, de facto, a Junta onera para evitar as transmissões e baixar o 

valor das mesmas. Conclui que lhe parece uma solução equilibrada. 

Interveio a Drª. Ana Furtada, esclarecendo a questão da fundamentação dos custos. O resultado 

final dependia de custos de mão-de-obra direta e indireta, custos ínfimos mas que existiam e tinham 

de ser cobrados, como materiais de limpeza, por exemplo. Incluindo todos esses custos, resultou um 

valor de oito euros e noventa e cinco cêntimos – tendo os cálculos disponíveis para consulta -, aos 

quais atribuíram um incentivo, isto é, reduziram para oitenta e cinco cêntimos para que o custo da 

taxa mensal fosse comportável.  

Tomou a palavra o Presidente do Executivo, o qual referiu o contraste as despesas e receitas com o 

Mercado da Foz. Explicou que o Orçamento aprovado previa, sem que as taxas fossem usadas para 

pagar despesas de capital, uma despesa de trinta e nove mil e oitocentos e noventa euros e receita 

de aproximadamente trinta e sete mil euros, sem as novas lojas. Nos últimos meses, contudo, 

tinham conseguido uma receita das taxas correspondente ao valor aproximado de dezoito mil euros. 

Entretanto, depois da revisão e atualização do Orçamento em dois mil e dezassete, registou-se um 

“gap” de apenas mil e duzentos euros. Ainda assim, como passariam a cobrar a taxa de publicidade, 

estes seriam recuperados. 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, referindo que o ponto 3 do artº.10º o incomodava 

bastante, pois considera que poderia permitir que um espaço público se tornasse um monopólio de 

sociedades. Salientou, no que diz respeito ao ponto 1 do artº.18º, que gostaria que fosse 

acrescentada a frase “em regime de concurso público”, assim como no ponto referente a convites a 

espaço comercial. Reforçou a ideia de que deveria ser sempre contemplado um discurso público em 

paralelo. 

Tomou a palavra o Presidente do Executivo, o qual esclareceu as alterações e sugestões que iriam 

incluir no Regimento para votação: os valores das tabelas de transmissão, presentes no artº.11º, 

deveriam passar a vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco, por ordem de aparecimento; a redação 

do ponto 5 do artº.18º deveria ser alterada, incluindo a frase “sendo a recusa fundamentada”; o 

mesmo para o ponto 2 do artº.20º que passaria a incluir o texto “ou por motivos médicos 

devidamente comprovados”; relativamente à norma transitória, a redação seria mantida tal como 

estava. 

Interveio a deputada Andreia Lima, para esclarecer uma dúvida relativa à secção de competências 

do artº.2º do Regulamento. Questionou de que modo seriam fiscalizadas as condições higieno-

sanitárias do Mercado, sugerindo alteração da redação. 



Tomou a palavra o Presidente do Executivo, afirmando ter sido uma sugestão da DECO e que seriam 

contratadas entidades competentes para o efeito. Referiu que a deputada poderia sugerir nova 

redação. 

Concordou-se em alterar o texto para “…fiscalizar, nos termos legais e junto das entidades 

competentes… ”. 

A proposta do Novo Regulamento e da Nova Tabela de Taxas do Mercado da Foz foi aprovada com 

nove votos a favor da bancada “Porto, Nosso Partido”, três votos contra da bancada “Porto Forte” e 

dois votos contra do P.S. 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, o qual explicou a sua intenção de voto. Referiu que, caso 

as suas propostas tivessem sido colocadas em discussão, votaria a favor, pois considerava que o 

documento final não tinha comparação ao anterior, querendo congratular o esforço do Executivo; 

no entanto, referiu ser impedido de o fazer pela atitude altiva do Executivo. 

Tomou a palavra a deputada Andreia Lima, a qual afirmou ter votado contra devido a situações 

consideradas que lhe pareceram pouco fundamentadas, como por exemplo o custo total e a questão 

da taxa de transmissão. Não obstante, expressou o seu contentamento pela proposta ter sido 

aprovada, porque se tratava de um conjunto de regras e porque tinha sido feito um esforço notório 

juntos dos comerciantes para que muitas das suas preocupações fossem incluídas, como a própria 

taxa em causa. 

 

 Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 

presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos Membros da Mesa da 

Assembleia. 

 

O Presidente: ______________________ 

O 1º Secretário: _____________________ 

A 2ª Secretária: _____________________ 

 

 

 


