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PREÂMBULO

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea a), do n.º 1, do art.º 
16.º, que compete à Junta de Freguesia ou à União de Juntas, elaborar e sub-
meter 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 normativos 
legais em vigor.

Procuraremos sempre novas delegações de competências que possam ser 
verdadeiros serviços de proximidade, poupando tempo e burocracias desne-
cessárias aos nossos Cidadãos.

Para 2021, as Opções do Plano apresentam-se sumariadas e sistematizadas, es-
sencialmente, 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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CONTINUIDADE E SUSTENTABILIDADE

Procuraremos em 2021 (e até final do 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 no Centro Sociocultural da Foz do 
Douro | Trajetórias.

Procuraremos concluir as obras de requalificação do Mercado da Foz, integrando o La-
vadouro da Ervilha, de modo a dar outra dimensão a esta emblemática infraestrutura da 
nossa União de Freguesias.

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 Morado-
res, 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 
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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 implementação 
de equipamentos desportivos; Requalificação do património Nacional e | ou Municipal 
(Forte de São João Baptista e Farol de São Miguel o Anjo, Fontanários, Lavadouros, 
entre outros equipamentos).

SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade. É esta palavra de enorme relevância que continuará a ser um dos 
maiores desafios deste Executivo para 2021. Esperamos contar com o apoio dos Mem-
bros 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 2020, voltamos 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 ne-
cessárias 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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EXECUTIVO UNIDADES DE GESTÃO

PRESIDENTE
Nuno Ortigão

• Património e Finanças

SECRETÁRIA
Laura Lages Brito

• Seniores

TESOUREIRO 
Nuno Carvalho

• Educação e Desporto

VOGAL
Ana Furtado

•  Desenvolvimento 
Organizacional

VOGAL
Maria Lacerda

• Cultura e Lazer

VOGAL
Sofia Mexia Alves

• Ação Social e Habitação

VOGAL
Álvaro Oliveira

•  Ambiente, Mobilidade e 
Via Pública

• MERCADO DA FOZ

• TRAJETÓRIAS

• TEATRO DA VILARINHA 

• PROJETO PARTICIPO! 

• MOLHE 

A organização funcional da União das Freguesias apresentará a seguinte estrutura para 
2021:
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DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

Ao longo deste documento de Grandes Opções para o ano 2021, já foi dito e redito, mas 
será de novo sublinhado, o impacto avassalador que a Pandemia do Covid-19, trouxe e 
trará, e em especial a todos os funcionários, colaboradores e Executivo da UF.

Se no ano de 2020, o mote foi a valorização dos Recursos Humanos e o início do 
processo de implementação da Qualidade da Organização, o ano de 2021, vai ser da 
Continuidade, da Segurança no Trabalho, Formação e Novas Tecnologias ao serviço do 
Utente e Funcionários.

O Quadro de Pessoal em 2020 teve a entrada de dois novos elementos, assistentes 
operacionais (janeiro e setembro), sendo que este último se destina a substituir um ele-
mento da mesma categoria profissional que se deverá reformar no 1.º trimestre de 2021. 

Não se prevê mais reformas por idade, encontrando-se o quadro de pessoal, por en-
quanto estável, com uma qualidade excelente que será reconhecida na avaliação via 
SIADAP.

Referimos apenas os 2 funcionários com baixas de longa duração, um motorista e um 
coveiro, esta categoria última, está sempre em deficit que vamos conseguindo colmatar 
com a boa vontade dos restantes 6 coveiros e jardineiros provenientes do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional através de Contratos Emprego Inserção.

Continuam em aberto, no Quadro de Pessoal, dois lugares para a função de coveiros, 
que poderão vir a ser preenchidos através de procedimento concursal de recrutamento. 
Mais uma vez referimos que este processo é longo, nunca menos de 8 meses, dispendio-
so também em horas de recursos humanos utilizadas no processo como em valor devido 
às obrigações legais e de desfecho incerto pois o mais certo é não haver candidatos.

Continuaremos com a parceria com o IEFP no que toca a CEI´s, nomeadamente para 
funções transitórias e de curto prazo, em especial na época balnear e reforço de limpeza 
em tempos de pandemia.

Em 2021, manteremos a nossa atividade na integração das pessoas com deficiências; 
se 2020 iniciamos com uma integração na área administrativa e um estágio na área da 
jardinagem, para 2021, contrataremos através do CEI +, a referida jardineira e ainda uma 
outra colaboradora para os serviços gerais. Esta última poderá posteriormente seguir 
para CEI+.

Dotar de competências profissionais e aumentar as capacidades cognitivas destes for-
mandos é uma obrigação de toda a sociedade, mas que nem todos assumem. A UF 
chama a si esta prioridade social e tenta integrar os mais desfavorecidos em contexto 
laboral.
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A Pandemia COVID-19 obriga a UF a reinventar a sua organização interna, se o nosso 
lema é proximidade, se a população que nos visita não está habituado senão a este tipo 
de atendimento, se somos o fim de linha no atendimento numa freguesia periférica face 
aos serviços centrais que se encontram os seus acessos altamente condicionados, há 
que arregaçar as mangas e ajudar quem mais precisa!

A UF manterá para 2021 abertos ao público todos os serviços presenciais, a menos que 
seja obrigada pela lei a o não fazer. Consideramos ser essencial manter-nos SEMPRE 
CÁ para receber sem obrigação de marcação prévia quem nos procura, o acesso será 
condicionado, mas ninguém fica por atender. Estão colocados acrílicos de separação 
em todos os locais de atendimentos e a cada atendimento será desinfetado o local que 
esteve ocupado.

 A obrigatoriedade no uso de máscara, medidas de distanciamento social e medição de 
temperatura serão cumpridos.

As funcionárias trabalharão em sistema de espelho, e em teletrabalho, para 
isso haverá um investimento em computadores portáteis, câmaras, plataformas 
informáticas e maior utilização do site, as reuniões serão preferencialmente 
efetuadas por meios informáticos

Mas para dotar o sistema informático das ferramentas capazes, robustas e 
seguras vai ser necessário formar as assistentes técnicas, para além da repro-
gramação do site, programas e plataformas informáticas.

Serão colocados no site os documentos administrativos com mais procura, 
para que os utentes possam fazer todos os pedidos online, pagá-los e depois 
recebê-los da mesma forma, ou caso não possuam impressora, por correio.

Prevemos ainda um aumento da formação, em especial nas áreas da Segurança 
e Higiene no Trabalho.

Em 2021, assistiremos a dois atos Eleitorais, em janeiro para a Presidência da 
República e em setembro | outubro para as Autárquicas; será um grande de-
safio logístico, o desdobramento das 25 mesas de voto e das cerca de 140 
pessoas envolvidas, que números que ainda desconhecemos é algo que enca-
ramos com apreensão mas com a certeza que serão realizados em segurança 
e com tranquilidade.

O término do processo de implementação do 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 está previsto para o 2.º trimestre de 2021.
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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 e organizações sociais, dirigido a públi-
cos ou grupos em situação de vulnerabilidade 

Eixo 2) Promoção da rede social de proximidade
A2.1 - Reforço da colaboração e articulação entre as diferentes organizações de inter-
venção social
A2.1.1 - Dinamização da Comissão Social de Freguesias
A2.1.2 – Dinamização e concretização dos Planos de Ação dos dois Grupos de Trabalho 
constituídos: (d)Eficiências e Idosos em situação de Isolamento Social e Vulnerabilidade

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 3.ª 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
A3.3 - Promoção da participação cívica e política das Mulheres, através da concretização 
do Projeto “Participo!” 
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CULTURA E LAZER

CULTURA

A pandemia do Covid-19 pela qual estamos passando vem transformar todo o evento 
cultural num ato de coragem.

Num ato de coragem pela intenção de não baixar os braços, de não perder a esperança 
e de apostar numa ação de fé na resiliência humana e na sua capacidade de transformar 
o mundo e de olhar o “outro” na sua faceta mais bela.

Assim sendo, esta União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde tem como 
intenção apoiar a Cultura no que se conseguir enquadrar nas normas sanitárias da DGS, 
momento a momento, no próximo ano de 2021.

O nosso Mundo mudou e tivemos nós, também, que nos adaptarmos a essa mudança, 
para podermos chegar aos nossos fregueses e apoiá-los nesta fase complicada de iso-
lamento e reserva.

E, nesse sentido, começamos já a trabalhar para podermos desenvolver em plataformas 
virtuais os eventos culturais e todo o programa cultural que a tal se possa adaptar.

Após várias experiências que ainda serão executadas no ano de 2020, iremos privilegiar 
a plataforma zoom e as redes sociais para fazer chegar os nossos eventos culturais e 
de lazer a todos os que os possam receber e participar no conforto de sua casa ou 
escritório, para tal bastando ter um computador ou telemóvel da nova geração.

Por esse método serão apresentados ao público, com entrada livre, o Ciclo Foz Literária 
de periocidade mensal, o Ciclo Poesia no Castelo e o Ciclo Porto & Vírgula serão alte-
rados para apresentações individuais de vídeos na nossa página do Facebook durante 
temporadas a definir.

Está em organização um Ciclo de E-Conversas com E-Profissionais também em  
ambiente virtual, assim como pretendemos também apresentar em ambiente virtual o 
III Congresso Internacional dos Caminhos de Santiago e o IV Ciclo do Ser e a Liberdade 
em abril, o Foz’Arte 2021 em maio e o V Encontro Nacional de Roteiros Literários em 
princípios de julho.

ROTEIROS LITERÁRIOS, 
TURISMO E GASTRONOMIA

ENCONTRO NACIONAL 
DE LITERATURISMO O SER E A 

LIBERDADE

4º CICLO DE CONFERÊNCIAS

2021
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Com o atraso na empreitada de reabilitação e equipamento do edifício do antigo Teatro 
da Vilarinha, o qual arrancará ainda em 2020 e se estenderá pelo ano de 2021 passando 
a ser o Vilarinha Cultura – Centro Cultural. Iremos fazer obras de fundo, além de dotá-lo 
de equipamento de som e de luz.

Assim sendo continua atual o que já nos propusemos, anteriormente, a fazer:

Criar um polo cultural que a todos responda, dando primazia ao Teatro, mas que tam-
bém 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.

A sua gestão, quer a nível administrativo, quer no plano artístico, será um dos maiores 
desafios a integrar o plano cultural desta União de Freguesias.

Além deste desígnio primeiro, continuaremos a dar seguimento, apoiando e incentivan-
do os seguintes eventos culturais que se desenvolverão em ambiente virtual, sempre 
que necessário:

•  O conhecimento da Literatura, com palestras, colóquios e exposições de autores por-
tugueses 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. 

•  Exposições quer de artistas e instituições externas, quer da nossa União de Freguesias, 
bem como exposições temáticas.

•  As tradições de elaboração do Traje de Papel para o Cortejo de S. Bartolomeu, o 
qual, na impossibilidade da sua concretização, será apresentado como Exposição do 
Traje de Papel cuja concretização contará sempre com as coletividades desta União de 
Freguesias que queiram fazer parte e criar os seus fatos. Também serão desenvolvidas 
atividades conexas com esta exposição e o papel, como por exemplo:

- desafios a Profissionais de moda da nossa Cidade para integrarem a Exposição;
-  desafios às nossas Escolas e Instituições de Seniores para decorarem em papel os 

jardins desta União de Freguesias;
- o Passeio de S. Bartolomeu;
- Poesia Encenada e outras apresentações culturais.
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•  O Atelier de S. Bartolomeu será uma aposta cada vez mais importante, como base de 
apoio da tradição de S. Bartolomeu, para todos as coletividades que o pretenderem 
integrar. 

•  Os acordos, estudos e contactos necessários para tornar realidade a abertura e trans-
formação do Forte de S. João Baptista da Foz do Douro num centro cultural e turístico 
moderno, respeitando a sua natureza militar passada e atual.

•  Os grupos de folclore sediados nesta União de Freguesia, para que preservem as 
nossas tradições musicais e de dança folclórica, tendo já celebrado os protocolos de 
apoio aos Festivais de Folclore de que a UF é parceira – O Festival de Folclore da Foz 
do Douro (de que é anfitriã a Academia Danças e Cantares do Norte de Portugal); O 
Festival de Folclore de Nevogilde (de que é anfitriã a Associação Recreativa “Os Pau-
liteiros de Nevogilde”) e o Festival de Aldoar (de que é grupo anfitrião a Associação 
do Grupo de Danças e Cantares de S. Martinho de Aldoar) e que se concretizarão caso 
haja possibilidade face à pandemia.

•  Negociamos e aguardamos a entrega que a Domus Social estará para fazer de uma 
sede para a Associação do 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 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. Serão ainda apoiados o 2.º volume dos Cadernos 
do Literaturismo; os Cadernos do Porto & Vírgula com a edição dos poemas inéditos 
apresentados ao vivo nas sessões do Ciclo e também os Cadernos dos Congressos 
Internacionais dos Caminhos de Santiago, com as Atas das intervenções ali ocorridas.

•  A organização e apoio de Mercados de Artesanato Urbano, neste período pandémico 
apenas o Mercado da Alegria no Jardim do Passeio Alegre pelo desenvolvimento de 
planos de contingência específicos para o local, formação oferecida pela UF e prestada 
aos elementos que integram este mercado, assim como parecer favorável da senhora 
delegada de saúde.

•  Organização do Foz’Arte, que é uma mostra coletiva de arte que, no próximo ano se 
prevê desenvolver em duas vias artísticas, uma comunitária e outra mais especializada.

•  Desenvolveremos um programa para as Jornadas Europeias do Património em  
setembro, com a parceria do Progresso da Foz, do IDN e da Sociedade Histórica de 
Independência de Portugal bem como da C. M. do Porto, no qual mostraremos em 
realidade virtual, os eventos culturais desta UF inseridos no nosso património histórico.

2021
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•  Apoiaremos momentos culturais musicais nas Missas de S. João, S. Bartolomeu,  
S. Miguel e S. Martinho, de acordo com as vontades das Paróquias e as regras sanitárias 
da DGS a cada momento.

•  Em parceria com a Associação Amasing, tentaremos trazer para esta União de Fre-
guesias e a Cidade do Porto o Festival Internacional de Música do Porto, o qual trará 
em julho Mestres internacionais da música clássica e também alunos de música para 
aqui seguirem várias oficinas, bem como a integração e apoio da Associação Amasing 
às nossas coletividades, integrando-as no seu programa e trabalhando o seu nível de 
exigência artística.

LAZER

O Lazer e a Cultura entrelaçam-se, podendo fazer-se diversas distinções entre eles, 
pontuando aqui, talvez, a do entretenimento.

Com a pandemia em curso é difícil, senão quase impossível desenvolver os vários pro-
jetos que temos vindo a implementar nesta União de Freguesias e que pretendemos 
concretizar caso seja possível face às regras sanitárias: 

•  Coreto 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. 

DIOGO ARANHA
MARLA AMASTOR

GUITARRA PORTUGUESA:
JOÃO MARTINS
VIOLA: ANDRÉ TEIXEIRA

14 de junho - 22h30

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

Escola 85
Esplanada do Castelo - Porto

Entrada livre.

•  Fado à Vez – Levamos o Fado, património imaterial da humanidade, às coletividades, 
padarias, restaurantes, mercados, etc, à vez. Ou seja, levamos o Fado aos nossos fre-
gueses, aos seus locais do dia a dia.

•  Festival Cantareira em Festa – É o Festival de encerramento das Festas de S. Bartolo-
meu 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.
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•  Parcerias com as nossas Associações de forma a, através delas, potenciarmos o desen-
volvimento cultural da freguesia.

•  Em articulação com a Ágora, continuaremos a procurar atrair para o nosso território 
eventos de grande relevância para esta União de Freguesias e para a Cidade. Sabemos 
que já temos grandes eventos, mas é nossa intenção ter uma participação mais ativa 
em alguns deles. 

•  Continuaremos a apostar na realização de mercados | Mercado da Alegria e o de  
S. Bartolomeu, no Passeio Alegre, o do Molhe e o de S. Miguel nos Jardins da Pérgula 
do Molhe.

    

EDUCAÇÃO E DESPORTO

A atual situação pandémica que o nosso país atravessa devido ao COVID-19, tem vindo a 
causar alterações profundas na forma como temos vivido estes últimos meses. Tem sido 
necessária uma constante adaptação e tem sido difícil programar a médio e longo prazo, 
pelo menos até que chegue uma vacina ou medicação eficaz. Neste caminho todos 
fomos de uma ou de outra forma atingidos, e é fundamental não só apoiar aqueles que 
estão em maiores dificuldades, mas também não deixar de acreditar que um dia destes 
iremos regressar à normalidade.

 A impossibilidade de realizar encontros e atividades que concentrem números elevados 
de alunos e seus encarregados de educação tem dificultado muito as oportunidades 
de financiamento às associações de pais, e a ausência de competições desportivas e 
as limitações dos treinos tem prejudicado muito a angariação de fundos nos clubes e 
associações desportivas.

Para tentar minimizar estes problemas, o principal foco do pelouro da Educação e Des-
porto em 2021 será a manutenção e se possível o reforço dos apoios às escolas e suas 
associações de pais, e às associações e clubes desportivos da nossa área de influência.

EDUCAÇÃO

Na UFAFDN a Educação encontra apoios articulados a diferentes níveis com o objetivo 
de contribuir para uma melhoria das competências da sua população.  
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Pretendemos continuar a desenvolver

- A interligação da UFAFDN com a Escola e as famílias de:

• Manter e se possível até aumentar o apoio às Associações de Pais, 
 Apoio na contratação de 4 CEI/AOP: para EB1 de S. Miguel de Nevogilde                                                                                                                          
  EB1 de S. João da Foz
  EB Francisco Torrinha
  EB Manoel de Oliveira

•  Colaboração no programa VCI na zona de Aldoar, de que é gestora a Associação de 
Ludotecas

• 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 na atribuição de prémios a alunos das escolas da UFAFDN que 
se destaquem no seu percurso escolar.

  Prémios de Quadro de Honra, Quadro de Mérito e Melhor Atleta da EB Manoel 
Oliveira.

• Apoio ao Projeto DESAFIA-TE da EB Manoel de Oliveira.
 Prémios às turmas melhor classificadas no Concurso Ganha o Desafio

•  Apoio ao Desenvolvimento do Projeto PertenSer, desenvolvido pelo pelouro Social da 
UFAFDN e em parceria a Universidade Católica, destinado a alunos de uma turma da 
EB Manoel de Oliveira.

DESPORTO

Promover, estimular e apoiar a generalização da prática da atividade física e desportiva 
na UFAFDN, através de:

•  Continuação do apoio a Associações de Pais no desenvolvimento de atividades  
desportivas. 

  Apoio na atividade de Xadrez na EB Manoel de Oliveira, e apoio ao seu alarga-
mento às EB1 da nossa área de influência.

• Incentivos ao desenvolvimento da vertente lúdica nos clubes desportivos.

• Continuação do apoio a coletividades desportivas da UFAFDN.
 Apoio à A.A. António Aroso
 Apoio ao FC da Foz
 Apoio ao DO da Fonte da Moura
 Apoio ao FC da Pasteleira
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•  Desenvolvimento de um programa de divulgação do Minigolfe, em parceria com o 
Minigolfe da Foz, destinado a alunos das escolas da UFAFDN e seus familiares (este 
programa poderá incluir a realização de um torneio Inter-escolas EB1 e posteriormen-
te se a evolução da saúde pública assim o permitir, outro destinado a alunos e suas 
famílias).

 Kits de Minigolfe, troféus e medalhas.

• Apoio ao Projeto de Surf Adaptado da APPACDM. 

• Apoio ao Movimento Transformers da Escola do Parque.  

    

SENIORES

Vai ser um ano de grandes desafios e incertezas também de introdução de metodolo-
gias diferentes que integrem segurança mas também promovam proximidade, devido 
à pandemia do Covid-19, continuaremos assim a combater o isolamento e melhorar a 
qualidade de vida dos nossos seniores.

Dentro deste contexto a UF pretende proporcionar aos seus seniores, principalmente no 
Projeto Sénior da UF – Trajetórias -  um formato diferente, virtual, uma maior literacia em 
cultura, lazer e sobretudo em saúde, promovendo acessos online de aulas,  otimização 
de recursos, de comportamentos, de participação e segurança, não só em cultura mas 
também e essencialmente no bem estar e saúde promovendo um  envelhecimento ativo 
e combatendo o isolamento 

A UFAFDN em julho de 2020, num protocolo com a Domus Social e com o Centro 
Social de São Martinho de Aldoar – IPSS, instalou e equipou no seu território, no Bairro 
da Fonte da Moura, uma Residência Sénior Partilhada, com dois beneficiários, como 
resposta alternativa ao combate à solidão e na resolução de problema de habitação, é 
nossa intenção, sinalizar outras pessoas isoladas dispostas a esta partilha e que reúnam 
condições para o efeito.
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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.

Continuaremos a divulgação e apoio ao programa de excelência de exercício físico, 
“Mais ativos, mais vividos – Demência”, para pessoas com esta patologia e seus cuida-
dores, em parceria com o Centro de Investigação em atividade física, Saúde e Lazer da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, na vertente online enquanto o estado 
do país não permitir a forma presencial.

Assim, a situação pandémica o permita, continuaremos a apoiar nas vertentes lúdi-
co-culturais, todas as festividades, passeios, projetos e encontros intergeracionais de 
partilha e de conhecimento mútuo.

O projeto “Conhecer o Património” iniciado em 2017 e integrado nas atividades do Tra-
jetórias, mas de acesso a toda a população, seguirá o seu percurso, agora em formato 
virtual, com a colaboração do Prof, José Manuel Tedim como anfitrião.

-No âmbito da coesão social:

Continuar a promover em interação com outros pelouros e Instituições propostas cons-
trutivas, 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.

Dar início nos primeiros dias do próximo ano às obras de requalificação do Centro So-
ciocultural é outro dos desafios neste ano atípico. 

A melhoria das instalações do Centro Sociocultural, proporcionará benefícios para além 
do Projeto Sénior Trajetórias, a outras Instituições e continuará a ser uma entidade agre-
gadora de outros, na área socio cultural.

    

AMBIENTE, MOBILIDADE E VIA PÚBLICA

Continuaremos a centrar as nossas preocupações na procura de uma Freguesia de aces-
sibilidade 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 existen-
tes. Mantemos a intenção manifestada em 2018 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 melhoramentos sinalizados por moradores 
que “vivem” os seus espaços de uma forma mais próxima da realidade e das reais neces-
sidades da União de Freguesias.
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A conquista de espaço público ao automóvel marcou os meses de pandemia, com o 
aparecimento de inúmeras esplanadas em espaços que estavam reservados ao estacio-
namento. É essa a política a seguir. Uma cidade onde as pessoas são a base de todas 
as políticas de mobilidade. Seja através de melhores serviços de transporte público, 
transporte partilhado e zonas / espaços exclusivamente (ainda que temporariamente 
em alguns casos) pedonais.

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.

    

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, consequen-
temente, 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 des-
pesas de capital e a transferências correntes.

Entrando no Orçamento de 2021, 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 respon-
sáveis 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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As despesas de capital continuam a ser meramente indicativas. Guardamos para o mo-
mento da aprovação da Conta de Gerência de 2020 e aprovação da Alteração Modifica-
tiva (antiga Revisão Orçamental) para a introdução do “saldo da gerência “anterior” no 
Orçamento de 2021, a apresentação das Despesas de Capital que se irão querer executar 
no exercício económico de 2021.

É intenção genérica do executivo promover os seguintes investimentos principais:

• 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;
• Obras de requalificação do Teatro da Vilarinha

Pensamos que, desta forma, o orçamento continua ajustado à divisão pelos responsá-
veis 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 2021 a requalificação progressiva deste nosso emblemático equipa-
mento. Contamos concluir a modificação / requalificação de 6 fachadas das lojas. Assim, 
ficarão por requalificar a Mercearia central, na entrada do Mercado e a Loja do topo 
oposto. Ambas devem ter uma atenção muito especial, sobretudo a Mercearia que é o 
“rosto” do Mercado da Foz. 

Iremos avançar para a requalificação das anomalias estruturais do telhado poente, in-
cluindo a substituição das telhas que se revelar necessária.

Hoje, já sabemos que dificilmente poderemos contar com a ajuda da Câmara Municipal 
do Porto para a requalificação total do lavadouro da Ervilha, mas mantendo a sua função 
social.

Iremos continuar a apostar em eventos que potenciem a procura dos serviços existentes 
neste espaço único, tais como:

• 77.º Aniversário – 15 de janeiro
• Dia do Mercado 
• Verão no Mercado
• Domingos no Mercado  
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MOLHE

Iremos manter a fiscalização do Projeto de requalificação do Molhe que infelizmente não 
assistiu, em 2020, à entrada em funcionamento de todas as frações comerciais. Tudo 
faremos para garantir para que possa ser uma realidade até o final do mandato.

Iremos, em articulação com todos os concessionários, lançar uma nova identidade grá-
fica para o Molhe, de modo a potenciar este local, como destino turístico de referência.

    

CEMITÉRIOS

Obras de requalificação no Cemitério da Foz, na 6.ª secção com 16 jazigos simples e 4 
duplos

    

TRAJETÓRIAS | CENTRO SOCIOCULTURAL

Lançamento da Obra de requalificação e Ampliação do Centro Sociocultural da Foz do 
Douro, aproveitamos os fundos do orçamento colaborativo 2021

    

TEATRO DA VILARINHA

2021 será o ano do Teatro da Vilarinha. Com a nova realidade do orçamento colaborativo, 
iniciaremos as obras de requalificação das instalações do Teatro da Vilarinha, após ter-
mos assumido a gestão deste emblemático equipamento. Apesar do Teatro Pé de Vento 
deixar de ser a companhia residente, as portas deste equipamento irão estar sempre 
abertas para a programação que esta referida companhia pretenda levar a efeito. Contu-
do, enquadrada numa estratégia mais inclusiva de utilização da Vilarinha, numa ótica de 
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parcerias para dinamização do espaço. A principal será com a CMP, mas a partir de 2022, 
altura em que contamos ter o nosso primeiro ano de programação. Servirá igualmente 
de espaço de acolhimento para a nossa companhia de Teatro amador, a “COISA”.

Estamos conscientes do enorme desafio que iremos enfrentar, mas confiantes que 
iremos fazer deste equipamento um verdadeiro polo de Cultura da zona ocidental da 
cidade. Aproveitaremos este esforço na requalificação do Teatro para reforçar o pedido, 
à CMP, para a instalação de um abrigo na paragem da STCP, em frente ao Teatro. Um 
desejo antigo da CDU que sempre partilhámos.

Porto, 5 de dezembro de 2020

O Presidente da União das Freguesias

_______________________________

(Nuno Ortigão)
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