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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

21 

algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

4 

uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

7 

uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

9 

Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

3 

Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

12 

também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

19 

quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

28 

coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

19 

quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

26 

Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

26 

Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

12 

também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

20 

vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

13 

fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

27 

não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

28 

coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

3 

Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

4 

uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 



ASSEMBLEIA  
DE FREGUESIA 

 
 
 
 
 
 

   

25 

ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
 

O Presidente: ____________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________ 

O 2º Secretário em exercício: ________________________                                                                                                     
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Assembleia de Freguesia de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

ATA Nº 4 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, no edifício de São Nicolau, pertença da União de Freguesias de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida para continuação da Sessão Ordinária de 
30 de dezembro, da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, ao abrigo da alínea b) do Artigo 14º, da Lei 75/2013, no Auditório de São 
Nicolau, sito na Rua Comércio do Porto, nº 7  4050-210, no Porto, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – “Apreciação e Votação das Opções do Plano e Orçamento para 2022”;--------------------------
2 – “Apreciação da Informação Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”.---- 

Verificaram-se as seguintes presenças:---------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Mário José Machado Faria e Almeida Praça, Luís Rocha Pires Mendes 
Godinho, Augusto Artur Saldanha, Gianpiero Freire de Zignoni, Maria Cristina Vilares Lima 
Rothes Barbosa Silos de Medeiros e Alexandre Nuno Azevedo Vieira Pinto.---------------------------
Partido Socialista – António Fernando da Silva Oliveira, Sandra Maria Ribeiro Mondim, Abílio 
Pereira dos Santos e Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---------------------------------------------
Partido Social Democrata – Ernesto Paulo Preto Galego, António Miguel da Costa Cardoso 
Antunes, Tiago Filipe Alves Moutinho e Inês Pires Moreira. ------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – BE – Bárbara Sofia Prazeres dos Santos e Teresa Marisa Alves Martins. ----
CDU – João Duarte Gonçalves e Vítor Vladimiro Cardoso Vieira.--------------------------------
Pessoas-Animais-Natureza – Natacha Gambini Doria Meunier.------------------------------------------- 

Faltas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui há Porto-RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros.---------------------------------------------
Partido Socialista – José António Teixeira, substituído por Abílio Manuel Pacheco Rodrigues.---
Partido Social Democrata – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes, substituído por Tiago Filipe 
Alves Moutinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho, substituído por Bárbara Sofia 
Prazeres dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deputados que pediram a substituição e que apresentaram justificação: ------------------------
Aqui há Porto- RM – Maria Inez Rocha Barata da Rocha Gagliardini Graça, substituída por 
Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silo de Medeiros. -------------------------------------
Partido Socialista –José António Teixeira e Érica Filipa Lisboa Fonseca Pacheco Rodrigues. ------
PSD – Nuno Rodrigo Carvalho Fernandes. ----------------------------------------------------------------------
Bloco de Esquerda – Mário Augusto de Sousa Moutinho. --------------------------------------------------
O Executivo – Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Filipe Teixeira da Cruz 
(Presidente), Rui Pedro da Silva Cavalheiro (Vogal Tesoureiro), Verónica Marta Stuve Veiga de 
Faria (Vogal Secretária) e os Vogais Ângela Maria Fangueiro Cintra, Ricardo Jorge Loureiro 
Baptista, Matilde Maria Gomes Marques e Tiago João Peixoto Fonseca. -------------------------------
Presidente AF – Informa que vão dar início à Assembleia de Freguesia e que vai ser lido o 
respetivo edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mário Praça (1º Secretário) – De imediato procede à sua leitura. De seguida comunica os 
pedidos de substituição. De imediato procede à chamada. Informa que a Assembleia está 
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constituída por dezanove pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Afirma que devido ao facto de a 2ª Secretária da Mesa pedir substituição 
para esta Assembleia e após consulta, o Movimento Aqui há Porto, informa que a pessoa que a 
vai substituir é a Maria Cristina Vilares Lima Rothes Barbosa Silos de Medeiros.----------------------
Informa que no passado dia 5 de janeiro, deu entrada nos serviços um pedido de renuncia de 
mandato por Ana Paula Pinto Coelho Lopes Cardoso, do PSD. Aproveita para solicitar às 
colaboradoras para passarem as fichas individuais para atualização dos dados dos Membros da 
Assembleia, para ficar disponíveis para os serviços da Junta. Foi entregue a ata correspondente 
ao dia dezoito de outubro, Ata da 1ª reunião. Solicita a compreensão de todos e também pede 
desculpa por parte da Mesa, uma vez que, não foi possível, em tempo útil e também devido à 
quadra natalícia e o período eleitoral que passamos, de redigir as atas referentes aos dias 21 
de outubro e 30 de dezembro. Solicitamos aos membros nesta assembleia que estiveram 
presentes no dia 18 de outubro, que se pronunciem relativamente a esta ata. Assim sendo, 
pergunta quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. É aprovada pela maioria dos 
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para análise do ponto 1 da Ordem de trabalhos e pergunta ao Sr. Presidente, 
se pretende fazer alguma intervenção referente ao ponto 1.----------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que já leu este documento, mas como estão a discutir 
novamente, vai proceder à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dizer que o solicitado ao Sr. Presidente da Junta é que faça 
uma introdução ao novo documento. Pede desculpa. -------------------------------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que, sobre as datas das Assembleias em que a Junta de 
Freguesia, está à procura de um software para traduzir em texto o que se passa aqui, para ser 
mais rápido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. deputado João Gonçalves da CDU. -------- 
João Gonçalves (CDU) – Intervém pata ler um documento sobre “Intervenção sobre a situação 
da zona da Cordoaria”. Este documento fica anexo a ata. --------------------------------------------------
Presidente da AF – Esta inscrição é inserida no período, Antes da Ordem do Dia. Pergunta se 
mais alguém pretende usar palavra neste período. De seguida dá a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta para intervir antes de entrar no ponto 1 da O. T.--------------------------------------------------
Presidente da Junta – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como o publico que assiste em casa. Dirige-se ao Sr. Membro da Assembleia e informa que a 
Junta de Freguesia já teve várias reuniões, com os moradores e ele próprio é morador, no 
Passeio das Virtudes. Afirma que teve reuniões com o Superintendente, Comandante da 
Esquadra de Cedofeita, Comandante da 9ª Esquadra. Conseguem a apreensão de 35 colunas 
no Campo Mártires da Pátria, colocam pressão sobre a polícia, mas como deve compreender, 
também aqui a função da Junta tem essas limitações. A Junta de Freguesia não tem poderes 
para intervir na ordem publica. Da parte da Junta, fazem toda a força na CMP, na polícia 
Municipal, na Polícia, no restabelecer da ordem publica. Recebemos moradores de Santa 
Catarina, que tinham um enorme problema com o café Rio e que passado algum tempo vêm 
na televisão que o proprietário foi detido. O Executivo da Junta recebe os moradores, 
recolhem as queixas dos moradores, estão sempre do lado dos moradores, até porque ele 
próprio é morador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira da CDU. De 
imediato dá continuidade do ponto 1 do O.T. “Apreciação e Votação das Opções do Plano e 
Orçamento para 2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Propõe a votação em separado e à qual o BE e o PAN se associam, não 
sabe se o PS eventualmente vai querer se associar a isto, bem como o próprio Movimento Rui 
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Moreira e o PSD que é um ponto de ordem de como vão proceder na apreciação dos 
documentos. De imediato passa a ler o seguinte documento: “Atendendo a que no artigo 9.º 
da Lei 75/2013 se define em alíneas separadas um conjunto de documentos que iremos hoje 
apreciar e votar: 

- Alínea a), GOP e Orçamento 

- Alínea i), Autorização 2  

- Alínea J), Autorização 1 

- Alínea m), Quadro do pessoal 

Atendendo ainda que a “Autorização 3” tem como fundamentação principal o n.º 6 do artigo 
22.º do DL 197/99. A CDU, o BE e o PAN não sabem se o PS, o Movimento Aqui há Porto e o 
PSD se eventualmente se querem associar, solicitam que os documentos em apreço, sejam 
votados separadamente, respeitando a diferenciação legal entre eles. -----------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção proferida. De imediato dá a palavra ao Sr. 
Deputado Fernando Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Começa a sua intervenção por saudar todos os presentes. Apenas 
para dizer ao amigo  Vítor da CDU, que o PS também se associa digamos, a este pedido à Mesa 
de Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente a AF – Agradece e de imediato dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes.---------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano a todos e 
aproveita para informar que o PSD também concorda com esta proposta.------------------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum dos Senhores Deputados se quer pronunciar. De 
seguida dá a palavra ao Sr. Deputado Gianpiero Zignoni. ---------------------------------------------------
Gianpiero Zignoni (Aqui há Porto) – Afirma que o Movimento Aqui há Porto agradece ao 
colega Vítor e informa que se querem associar. ---------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Assim sendo, entende que todos estão de acordo. Pergunta ao Sr. 
Presidente da Junta de pretende intervir, tendo o próprio afirmado essa intenção.-----------------
Presidente da Junta – Inicia a sua intervenção por cumprimentar os presentes e o publico que 
assiste pela transmissão, em casa. De seguida passa a ler o seguinte documento: Atendendo à 
importância deste documento no qual apresentamos as nossas propostas e objetivos políticos 
que nos propusemos e apresentamos aos eleitores. Apresentamos os nossos projetos e planos 
tentando enquadrar aquilo que são as realidades dos orçamentos disponíveis. Tendo a 
consciência das dificuldades financeiras desta União de Freguesias e do seu enorme défice 
mensal, a nossa estratégia passa rapidamente de tentar equilibrar as contas, tornar a União de 
Freguesias autossustentável. O primeiro passo foi pedir uma auditoria ao GF para começar a 
trabalhar com a consciência tranquila, demonstrando que vieram para fazer diferente. Tentar 
junto da CMP encontrar um parceiro estratégico na recuperarão financeira da Junta, através 
do Contrato Interadministrativo e Delegação de Competências. Tentaremos ajustar as verbas 
dos Protocolos e rentabilizar todos os equipamentos, trabalhando no sentido de recuperar 
financeiramente esta União de Freguesias. Temos que apresentar um Plano de Atividades para 
o ano de 2022. É fundamental para os fregueses sentirem a proximidade com a Junta de 
Freguesia, e para isso não necessitamos de dinheiro. Será uma aproximação feita pelas 
pessoas para as pessoas, promovidas pela descentralização dos serviços. Através de 
Protocolos, conseguiremos trazer mais serviços e cuidados para a população em parceria com 
IPSS e Associações, conseguir mais proximidade. Uma enorme aposta na Educação, Cultura e 
no Desporto. Quero também uma União de Freguesias cooperante com o município, que apoie 
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uma ampliação de redes de atividades extracurriculares dispondo-se a contribuir para a 
criação de mais salas de estudos e ATL´S. Tentando conseguir que uma IPSS que em parceria 
com a União de Freguesias reabram as nossas Creches e ATL´S e Centro de Dia no sentido de 
voltar a ter as valências ao serviço da população. Só através de uma rede de apoio solido às 
famílias com crianças, conseguiremos manter as que já ca vivem e atrair novas famílias para o 
Centro Histórico. Centro de Convívio da Vitoria, depois de reabilitado e aberto, o centro de 
convívio da Vitoria tornou-se no mais recente projeto para reaproximação aos fregueses, 
promovendo diversas dinâmicas, junto da população idosa. Achamos muito importante a 
saúde mental e voltar a sociabilizar com os nossos idosos, depois de acalmar esta infeliz época 
pandémica. Queremos muito estar próximo de quem necessita de um abraço ou uma boa 
conversa. Mercado S. Sebastião: todos nós conhecemos as dificuldades de quem ali vive ou 
trabalha. Temos ambição de resolver este assunto. Estaremos dispostos a assumir e a cumprir 
o projeto e a reabilitar o Mercado S. Sebastião, com a consciência que a Junta está em situação 
de incumprimento, mas estaremos disponíveis para encontrar a melhor solução em conjunto 
com a CMP, uma vez que a decisão não é unilateral. Edifício da Praça Carlos Alberto, antiga 
Junta da Vitoria. Fazer a abertura da Junta de Freguesia-Biblioteca-ATL, para dar apoio à Escola 
Primaria de Carlos Alberto. Assim no mesmo espaço conseguimos ter três em um. Fazer a 
aproximação ao freguês nos serviços da Junta, abrir uma biblioteca de livros onde 
promovemos a cultura e a educação e um local de estudo onde os meninos depois de saírem 
da Escola Primária, mesmo ao lado, poderão aguardar pelos seus pais enquanto estudam. 
Sanitários: neste momento somos uma das cidades mais visitadas da Europa, sendo necessário 
ter os sanitários abertos todos os dias e até às 20h, incluindo finais de semana com dificuldade 
de conseguir funcionários em todo o horário, vamos partir para um método muito utilizado na 
Europa; a colocação de torniquetes com moedas, de maneira a controlar os acessos com uma 
equipa de limpeza hora a hora em todos os sanitários, como por exemplo bem próximo temos 
a estação de S. Bento em que o sanitário já funciona dessa forma. Assim garantimos o serviço 
aberto das 9.00 às 20.00 horas, e a limpeza feita por equipas de funcionários que farão a ronda 
pelos nossos diversos sanitários. Tentaremos o apoio da CMP para nos ajudar a equipar os 
sanitários, mas se no caso de não conseguirmos, avançaremos nós com o investimento que 
temos a certeza que se paga a ele mesmo, garantindo o bom funcionamento destes 
equipamentos. Lavandarias: as nossas lavandarias devem ser as únicas que não trabalham no 
Centro Histórico. E digo no Centro Histórico porque temos três lavandarias, 2 em Miragaia e 
uma em S. Nicolau. O horário de funcionamento é uma condicionante para funcionar. 
Atualmente funcionam das 9h às 17h. As pessoas que trabalham gostariam de lavar a sua 
roupa depois do horário laboral ou mesmo ao fim de semana. As máquinas são antigas e 
muitas estão avariadas. Temos pouca oferta de serviço. Vamos equipar as lavandarias com 
máquinas industriais de lavar e secar, com serviço de pagamento por moedeiro, podendo estar 
aberto das 9h às 22h, ou mesmo até 24 horas por dia. Durante os dias de semana teremos 
uma funcionaria permanente e no final de semana a mesma equipa de limpeza dos sanitários, 
garantirá a limpeza, manutenção e vigilância. Assim garantimos o serviço aos nossos fregueses 
e conseguiremos uma melhor rentabilização dos espaços. Tentaremos novamente com o apoio 
da CMP para nos ajudar a equipar estas lavandarias. Associativismo: estaremos mais próximos 
e também iremos empenharmo-nos em parcerias com Instituições da Freguesia, que de facto 
através delas poderemos ter conhecimento de alguns problemas e tentar solucionar. Achamos 
importantíssima a ligação das pessoas e das coletividades. Este ano a Junta de Freguesia irá 
receber 120.000,00 € de contrato com a CMP de fundo de apoio ao Associativismo portuense. 
Vamos tentar ajudar as Associações e Coletividades a criar o seu próprio projeto e a concorrer. 
Vamos criar todas as ferramentas e instrumentos para fazer todo o acompanhamento no 
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processo até a sua concretização. É importante manter o Associativismo presente, é nele que 
vamos a aproximação dos fregueses. Esperamos conseguir viver com a pandemia, ganhar 
imunidade necessária para poder ultrapassar esta fase menos boa. Quando tudo estiver 
melhor e depois dos isolamentos, confinamentos e das proibições as pessoas precisam de 
sentir que quem venceu foi o Associativismo e a aproximação. Desporto: É um dos nossos 
grandes pilares, vamos promover a prática desportiva em todas as suas vertentes, no lazer, na 
competição e até mesmo no seu intelectual. Aqui está um dos mais importantes projetos pós 
pandémico. É neste projeto que lutaremos pela saúde física e mental dos nossos fregueses. É 
aqui que combateremos o consumo de álcool, das drogas e a criminalidade. Além dos ginásios, 
com a prática de boxe e jiu-jitsu, no edifício da Sé temos de abrir o leque das modalidades, 
criar mais e melhor a prática do desporto. Vamos criar competições em todo o tipo de 
modalidades, o troféu da Junta será um tipo de campeonato Porto Histórico em todos os 
desportos e jogos. Com isso vamos criar a aproximação das pessoas às coletividades e o 
desenvolvimento da prática desportiva, bem como o lazer, a saúde física e mental e o combate 
a obesidade. Contrato Colaborativo: o Município do Porto em articulação com a Junta de 
Freguesia tenta promover um Orçamento Colaborativo através das dinâmicas participativas 
com vista a incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a sua 
população na percussão de ações promovem a sustentabilidade, enquanto os 4 vetores 
essenciais que orientam todo o programa do Executivo municipal, transversal aos outros 3 da 
cultura, economia e coesão social. Reforçar o trabalho em rede de relações de proximidade 
que o município, as freguesias e as diversas entidades têm com os grupos de cidadãos 
individuais, aos quais especialmente se dedicam. Este ano vamos conseguir o Contrato 
Colaborativo com a CMP e conseguirmos apoiar Projetos na Cultura, na Economia e na Coesão 
Social. Educação: relativamente à Educação o Presidente da Junta de Freguesia tem acento nos 
Conselhos Gerais e Agrupamento de Escolas na Freguesia. Por proposta da CMP e continuará a 
participar ativamente na resolução dos problemas. Continuaremos a colaborar com as 
Instituições de ensino e desenvolvimento no seu Plano de atividades, procurando sobretudo 
promover uma igualdade de oportunidades a todos os alunos. A criação de salas de estudo e 
ATL´S para dar apoio aos pais antes e depois das aulas. A criação de Regulamentos para o ATL e 
Centros de Convívio com a colaboração de algumas entidades, apostaremos na formação e 
educação através de workshops promovidas por nós. Segurança: a Junta de Freguesia no 
âmbito das suas atribuições não deixará de salvaguardar os interesses das suas próprias e 
respetivas populações, sempre que possível em articulação com o Município do Porto, a PSP, 
com o SEF, bem como a continuidade de reuniões com o Ministério da Administração Interna. 
Recursos Humanos: vamos querer premiar a assiduidade, a pontualidade dos nossos 
trabalhadores, criando estímulos de forma a aumentar a motivação, pois uma equipa motivada 
e feliz consegue ter desempenho forte e equilibrado. Assim conseguimos ter uma Junta com 
mais proximidade de pessoas para pessoas. É importante reconhecer e compensar o trabalho 
dos nossos colaboradores. Achamos importante que todos os que trabalham sejam 
devidamente recompensados e assalariados. Depois deste Orçamento ser viabilizado, 
garantiremos o pagamento de subsídio de insalubridade aos colaboradores que desempenham 
funções nos nossos sanitários. Reconheceremos todos os colaboradores que mostrem um 
perfeito desempenho nas funções”, fim de citação. O reconhecimento tem a ver com o bem 
tratar dos funcionários, tem a ver com a simpatia com que os tratam. Relembra que muitas 
vezes no dia da sua Tomada de Posse, chega lá e a funcionaria solicita o Bilhete de Identidade 
e pousou-o, pois, existem pessoas que lhes custaram dar o B.I., tendo perguntado se não o 
conhecia. Existem pessoas que lhes custam dar o BI. São palavras para acarinhar os 
funcionários. De seguida volta a ler o documento e passa a citar: “Para terminar peço a vossa 
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atenção para seis pontos mais importantes deste Orçamento: Não engordamos o Orçamento 
nem o nosso plano com a venda de Património. Tentaremos reduzir o enorme défice com a 
mobilidade de alguns funcionários sem deixar afetar o perfeito funcionamento da Junta. 
Rentabilizar os espaços porque estamos onde tudo acontece na cidade. Verificar todos os 
protocolos de atividade trimestral. Consultamos todos os partidos e pedimos a todos a 
colaboração para este plano de 2022. Conseguimos juntar propostas no nosso plano da CDU, 
do BE, do PAN e do PSD. Só o PS não colaborou. Por fim a transparência. Depois de duas horas 
de formação no dia 29/12/2021, estamos quatro elementos formados para colocar no nosso 
site e tornar publico todas as reuniões do executivo e assembleia, bem como toda a 
documentação”, fim de citação. Afirma que já podem ver, pois já estão editais, as reuniões do 
Executivo. Volta a citar o documento: “Assim queremos contas à Porto. Por estas razões, todos 
achamos que este Orçamento e Plano de Atividades vai de encontro às necessidades dos 
nossos fregueses e da autossustentabilidade da União de Freguesias de Cedofeita, Stº 
Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitoria, fim de citação e termina a sua intervenção 
agradecendo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta. Pergunta se podem 
analisar o Ponto 1. Vão analisar globalmente o Ponto 1 da OT e depois fazer a votação em 
separado, cada um dos pontos. De seguida dá a palavra à Sr.ª Deputada Teresa Marisa para 
intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Marisa (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. Pede 
desculpa pois precipitou-se ao levantar o braço, mas achava que já estava na hora. De 
imediato começa a sua intervenção: “Afirma que em primeiro lugar não podem deixar de 
valorizar o facto do Sr. Presidente e Executivo, neste caso o Presidente, ter retirado na passada 
Assembleia este documento e, entretanto, ter também feito as correções devidas e de ter 
reunido, entretanto com o BE, o que não aconteceu antes devido a um erro, que acontece a 
todas as pessoas. Reuniu, entretanto, com o BE e acolheu e integrou algumas propostas que o 
BE também propôs e fizeram também algumas alterações ao documento em função de coisas 
que apontam na Assembleia, bem como pessoas de outras bancadas. Acham que isto deve ser 
reconhecido e valorizado. Consideram que as medidas que integram na proposta, 
nomeadamente o gabinete de apoio aos cuidadores informais, que propuseram e no qual têm 
insistido, não só aqui, mas a nível nacional, nesta urgência de serem apoiadas as cuidadoras a 
os cuidadores informais pode ser muito relevantes para a comunidade. Esperam que apostem 
verdadeiramente na sua execução e que este possa ser de facto um recurso para as pessoas 
que dele necessitam. Contudo o BE não pode deixar de manifestar a sua preocupação em 
relação à falta de reflexo orçamental de algumas medidas, como aliás acontece em relação a 
muitos itens do Plano, mas mais tarde a colega de bancada vai fazer uma intervenção sobre a 
questão do Orçamento. Neste sentido, vai começar por fazer algumas considerações gerais e 
depois vai a aspetos concretos do Plano que gostaria de discutir. Da leitura geral do 
documento, os que percebem é que há um conjunto de propostas bem-intencionadas, mas em 
relação às quais é necessário também, na perspetiva do BE, um maior aprofundamento e 
enquadramento, nomeadamente político, para que se possa perceber quais são as orientações 
e como vão ser executadas. Há em vários pontos alguma falta de clareza do ponto de vista das 
opções para a execução das propostas. Isto significa que na leitura do BE, este é um 
documento um pouco superficial, que agrega um conjunto de atividades que podem ser muito 
interessantes e úteis para a comunidade, mas também podem no fim de contas não dar em 
nada de consequente. As coisas são boas ou más, dependendo da forma como nós também as 
fazemos ou não acontecer, e algumas até podem mais prejudicar do que ajudar, como todos 
aqui percebem. Por isso deixam o alerta que o Plano de Atividades e Orçamento deve refletir 
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uma visão mais estratégica da ação da União de Freguesias. Reconhece que fizeram um 
caminho significativo de melhoria em relação ao passado, mas há ainda aqui muito para 
trabalhar, como é evidente, para que o Plano não seja apenas um conjunto de pontos avulsos, 
havendo algum risco de isso acontecer, porque não há grande interligação entre si em alguns 
pontos, o que demonstra também alguma falta de consistência, na opinião do BE, no Plano 
para a ação para 2022. Um outro alerta mais geral, prende-se com a grande aposta do 
Executivo nas parcerias e protocolos para o desenvolvimento de grande parte deste plano. 
Percebem a opção e até concordam que em muitos dos casos até faça sentido. Mas é preciso 
algum cuidado para que isto não seja uma armadilha e para que não resulte numa 
desresponsabilização da Junta em relação a assuntos essenciais, como já viram acontecer no 
passado recente, como por exemplo em relação à habitação. Facilmente se recordam que as 
pessoas traziam problemas sobre habitação à Junta, em que era dito que apoiava as pessoas e 
o que acontecia era que as pessoas eram encaminhadas para uma organização da sociedade 
civil que tinha poucos recursos para dar resposta a todos os problemas que existiam. Portanto, 
cuidado para onde estamos a sacudir o capote e em que condições. O que aconteceu em 
relação à questão da habitação à conta dessa parceria, foi que a população ficou sem poder 
recorrer à Junta para lhes darem o apoio que necessitam e até que em certa altura percebem 
que efetivamente não valia a pena. Como afirmou há pouco, não se esquecem que muitas das 
instituições e entidades com quem se faz as parcerias, têm também elas recursos limitados e 
capacidade de resposta que não é infinita. Por isso não funciona atirar tudo para cima da 
sociedade civil. É muito arriscado essa ser a resposta predominante para os problemas da 
população. Esperam verdadeiramente que não seja o que vai acontecer, e que as coisas sejam 
feitas de uma forma estratégica. Não são alheios às dificuldades orçamentais da Junta que os 
preocupam como é evidente, mas é por isso importante a gestão de recursos e de 
expectativas, que devem ser adequadas para evitar perdas, de dinheiro, tempo, de desgaste 
de recursos humanos e para se poder potenciar também aquele trabalho que a Junta vai 
realizar. Ainda numa perspetiva geral, gostavam de sugerir, que de futuro ponderem a 
possibilidade de incluir um cronograma no Plano de Atividades, para o documento todo, ou 
pelo menos algumas das atividades propostas. É uma sugestão, mas que lhes parece uma boa 
pratica, em projetos, orçamentos, podendo ser relevante até para se poder planificar o 
trabalho a desenvolver e também para poderem ir mais acompanhando os processos. Afirma 
que agora vai falar muito concretamente de algumas coisas relativas ao Plano, assuntos em 
concreto: na página 5, quanto ao Mercado S. Sebastião, já foi sobejamente falado aqui e ainda 
bem pois é um recurso importante da Freguesia e é necessário que esteja a funcionar, mas 
querem saber como vai ser feita a divulgação dos espaços para captar vendedores, pois o 
documento não esclarece em relação a isso. Pergunta se vai haver concurso e quando é que 
vão ter acesso e esse Regulamento? Vai haver esse Regulamento? Quando é que as pessoas se 
vão candidatar? Quando vai estar feito. É importante que isto seja divulgado, para que o 
acesso a estes espaços possa acontecer da forma mais clara e transparente possível. Sobre o 
Orçamento Colaborativo, que tem um enquadramento de 100,00€, sabe que o Executivo já 
está a trabalhar neste assunto. O Sr. presidente vai procurar o “projeto perfeito”, como diz no 
documento, mas não existem projetos perfeitos, todas as pessoas têm essa perspetiva. Se 
forem atrás de projetos perfeitos não se faz nada do Orçamento Colaborativo, mas podem ser 
apoiados projetos que vão ao encontro da necessidade da população, pois é o que se 
pretende. Certamente vai haver um júri e propostas. Querem saber se já existe informação 
sobre isso, se já sabem datas relevantes. Enfim informação se já foram divulgadas coisas, quais 
os prazos... Em relação ao Associativismo, a mesma coisa. Pergunta se vai haver um 
regulamento, pois o Sr. Presidente já o afirmou na reunião e também o fez aqui, que vai andar 
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nas Associações, Coletividades, que a Junta vai fazer isso, que vais dar esse apoio. O BE 
entende que faz muito bem. Querem saber, pois, se vai haver um Regulamento para as 
associações se candidatarem. Perguntam quando vai haver o Regulamento, quais vão ser as 
regras. Querem saber, outra vez, datas, se vai haver um concurso e como é que vai funcionar. 
Lá esta a questão da operacionalização, pois acham que já devia estar mais clara. Continua a 
sua intervenção para falar sobre a educação. Todo o ponto relativo à educação é sobretudo 
um ponto de boas intenções, mas não sabem como vão ser concretizadas e não se percebe a 
sua expressão orçamental, pois neste caso concreto parece um pouco mais grave. Também a 
Educação deve refletir preocupações com as pessoas adultas. O direito à Educação é um 
direito universal, não tem limite de idade. Esta é uma luta que vai para além deste contexto, 
mas entende que também a podem fazer aqui. Dá o exemplo das atividades de inclusão digital 
na página 11 na Coesão Social, mas podem perfeitamente encaixar aqui, isto é, a 
aprendizagem ao longo da vida. É apenas uma sugestão. Os workshops podem também caber 
aqui em Educação, pois tem a ver com o próprio conceito de Educação. Estão disponíveis, 
como já transmitiram ao Sr. Presidente, para colaborar se o Executivo assim o entender. Do 
ponto de vista da segurança, é uma curiosidade querem saber porque é que existe esta 
referência ao SEF, porquê especificamente o SEF e não forças de segurança, no geral. Sobre o 
Património, estão de acordo com o posicionamento defendido no documento. Esperam para 
ver como vão ser operacionalizadas as medidas que elencam, que esperam sinceramente, que 
sejam bem-sucedidas. A questão é como e com quê vão fazer. Depois é como diz o ditado “às 
vezes o diabo está nos detalhes” e neste caso nos detalhes da operacionalização Coesão Social: 
a questão tem a ver com a falta de reflexo orçamental para estas medidas e a sua aparente 
suborçamentação. O apoio ao cuidador informal está aqui, mas posteriormente não tem 
reflexo orçamental. Uma questão concreta: como é que vai ser divulgado o apoio para as 
pessoas com mobilidade reduzida para poderem ter transporte gratuito, para os atos médicos 
e consultas? É uma questão que também lhes parece importante. E há algum limite? Quais são 
as regras? Todas as pessoas podem aceder, desde que tenham mobilidade reduzida? E há 
outra vez a questão orçamental, pois parece-lhes que os gastos com o gasóleo e gasolina estão 
claramente sub-orçamentados, sobretudo com esta proposta. A questão da Venda Ambulante, 
relembram, os artesãos e artesãs, como falaram na outra sessão. Depois no ponto da saúde 
voltam a falar das pessoas com mobilidade reduzida, com o apoio para irem às consultas. Por 
fim, no ponto 17 sobre as relações com instituições civis e religiosas, a questão é que todo o 
ponto é sobre instituições religiosas. Pergunta onde ficam as civis. Relembram que estão num 
estado laico. O que significa que, não obstante, o respeito e reconhecimento que têm pelas 
instituições da igreja católica, que sabemos que são muito representadas no país e nesta União 
de Freguesias, se há um ponto dedicado à religião e à cooperação com instituições religiosas, 
devem ser consideradas todas as que têm expressão na UF, podendo-se, inclusivamente, 
contribuir e potenciar um saudável e enriquecedor de diálogo inter-religioso. -----------------------
Presidente AF – intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------------------------------
Presidente da Junta – Afirma que vai responder à Sr.ª Deputada sobre algumas perguntas. 
Começa por ler um email sobre a habitação e que passa a citar: “Boa noite Presidente. Após 
sinalização da sua parte sobre a situação habitacional do Sr. (não diz o nome), realizei uma 
visita domiciliaria, enviei email para a Domus Social. Escrevo para lhe comunicar que o caso foi 
resolvido. O utente em questão foi realojado no Bairro de Regado, votos de um Bom Natal, 
assina Irma Sousa “, fim de citação. Este email data do dia 22/12/2021, o Presidente sinaliza, o 
Presidente anda na rua, o Presidente vai a casa das pessoas e luta para resolver os problemas 
das pessoas. Tem gosto porque é trabalho. Mercado de S. Sebastião: Quando chega, encontra 
um incumprimento de 3 anos no Contrato Colaborativo. Existe um incumprimento, mas o 
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Executivo tem intenções de cumprir, têm intenções de reabilitar e depois sim, criar o 
Regulamento, criar todas as condições para dar vida ao Mercado. É verdade que isto também 
não é uma decisão unilateral e estão perante um incumprimento. Está a ver junto da CMP, a 
melhor solução para este problema. Garante que a sua intenção é reabilitar e cumprir. Está 
aqui só para cumprir. Cumprir o que encontrou. Quanto ao Contrato Colaborativo e 
Associativismo, o que o Executivo desta Junta vai fazer, é que a União receba uma pequena 
verba da CMP para serviços. Vão com esse dinheiro, contratar um gabinete que lhes faça todo 
o trabalho, desde Regulamentos, desde processos, desde tudo. Contrato Colaborativo, já tem 
júri, já tem tudo a andar. Portanto vai ser tudo direitinho, tudo organizado. É esse gabinete 
que fica responsável por lhes prestar os serviços adequados à resolução do Contrato 
Colaborativo e do apoio do Associativismo. Sobre a Educação, já o afirmou que os workshops 
se enquadram em várias idades e tentarão ajudar o máximo. Quanto ao processo da 
mobilidade reduzida, estão a estudar a melhor maneira de conseguir, pois somos uma Junta de 
Freguesia com 40.000 habitantes e antes de avançar com uma notícia que vos pode levar às 
boas intenções e correr mal, tem de se estruturar. Pede algum tempo para se estruturarem, 
têm uma carrinha que está a cair de podre, as outras duas funcionam. Mas a sua intenção é 
que pessoas com mais de 65 anos que tenham dificuldades para irem às vacinas, que precisem 
ir a consultas médicas, a Junta presta apoio. Já estão a prestar apoio a algumas pessoas. Não 
foi noticiado, mas vão passando a palavra, até se conseguirem estruturar bem para dar 
resposta, por a Junta de Freguesia é grande.-------------------------------------------------------------------
Presidente da AF -  Agradece a intervenção do Sr. Presidente da Junta, e de imediato dá a 
palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira.---------------------------------------------------------------------
Fernando Oliveira (PS) – Afirma que no mesmo sentido da intervenção aqui realizada no 
passado dia 30 de dezembro, o PS mantém o que referiram nesse dia. As grandes Opções do 
Plano para 2022, sendo certo que é um documento previsional, mesmo assim pode e deve ser 
mais concretizador no que diz respeito às ideias que o Sr. Presidente da Junta e seu Executivo 
aqui apresentam e que se diga de passagem, é muito vago. Colocaram no passado dia 30 de 
dezembro, algumas questões que gostavam que fossem respondidas e esclarecidas, algumas 
não dirá muitas. Espera que o Sr. Presidente da Junta tenha tomado nota das questões aqui 
colocadas no dia30 ou alguém do seu Executivo. Compreende desde logo, porque são muitas, 
pode escapar uma ou outra. Algumas até como já foi referido aqui pela Deputada Teresa do 
BE. Uma vez que colocou essas questões que são muitas, escusava de as repetir para não estar 
a maçar ninguém, mais uma vez com as questões todas. Aguardam serenamente e 
pacientemente pelas repostas a essas questões. Se não obtiverem respostas às questões 
levantadas, por qualquer razão, e desde logo se eventualmente não forem anotadas, vão 
colocar por escrito ao Sr. Presidente da Junta, através da Mesa da Assembleia o mais breve 
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta para intervir. -------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que ao retirar o outro documento a apreciação, 
coloca hoje um novo, o Sr. recebeu um novo, a solicitar que faça novamente as perguntas para 
as quais tem dúvidas. Como retirou o documento, não tem que responder a perguntas de um 
documento retirado. Coloca agora novo documento. Se o Sr. Deputado tem perguntas sobre 
este, agradece e vai responder. ------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Dá a palavra para intervir ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ------------
Fernando Oliveira (PS) - Pede desculpa ao Sr. Presidente da Junta, mas o Sr. retira o 
documento que foi distribuído, mas é basicamente o mesmo. Uma vez que é o mesmo, as 
questões são as mesmas. Agora se não quer assumir aqui que não tem notas de nada do que 
ele falou, isto é outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da AF – Dá a palavra à Sr.ª Deputada Natacha para intervir. -------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes e 
também os que acompanham por via online. Começa por dizer que é com agrado que vêm 
algumas das suas propostas vertidas nas grandes Opções do Plano, como é o caso da 
certificação ambiental e ecológica que pedem que todos os detergentes utilizados pelos 
serviços da Junta, e pela própria Junta tivessem, mas lamentam que nenhumas das propostas 
que têm efetivo impacto orçamental, tenha sido acolhida e consideram que todas as demais 
tenham sido recusadas, por esse motivo pelo Executivo. Contudo parece-lhes que este Plano é 
uma carta de motivação ou até uma promessa de propostas eleitorais, mas o facto é que este 
Executivo já está eleito. Não apresenta um documento detalhado onde especifique e 
concretize muitas das medidas que pretende implementar e fica apenas remetido para 
possibilidades. Parece-lhes ainda um plano irrealista onde diz que vai fazer muito, 
nomeadamente nas áreas da Habitação, de Coesão Social e até na transição energética, mas 
ao avaliarem o orçamento verificam que, a maioria das propostas não têm encaixe orçamental 
ou tem uma verba irrisória, associada ou então entrega muito à mercê de possíveis parcerias e 
protocolos. Vejam o exemplo dos sanitários e lavandarias, onde afirmam que querem colocar 
soluções de pagamentos automáticos ou até novos equipamentos, mas não encontram de 
forma detalhada no orçamento, qualquer verba de investimento nestes sistemas. Perguntam 
onde é que ela está comtemplada. No caso das lavandarias falam também na contratação de 
funcionários, quando é este Executivo que afirma e se lamenta do peso do volume dos 
Recursos Humanos na Junta e da incapacidade de locação aos seus serviços. Pergunta em que 
é que ficam? Se há muitos ou não existem trabalhadores suficientes. Falam também do apoio 
psicológico à comunidade. Pergunta se já têm algum psicólogo no quadro do pessoal ou vão 
contratar. Sabem que foi transferida uma Psicóloga para a Junta do Bonfim. Quando propõem 
consultas jurídicas gratuitas, dita em parceria com a Ordem dos Advogados. Questionam se 
esta parceria vai cobrir os custos dos Advogados. Sabem que historicamente isso não 
acontece. Ficam igualmente surpreendidos quando falam do projeto de reestruturação do 
Mercado S. Sebastião como a colega do BE já referiu, tem uma verba atribuída de 100,00€. 
Dizem que é um dos melhores espaços de mercado da cidade, e dizem muito bem, mas depois 
remetem a responsabilidade da reestruturação para os possíveis vendedores interessados. 
Querem ser esclarecidos sobre esta metodologia. Relembram que o projeto de reestruturação 
e como já referiu, estava previsto em mandatos anteriores, nomeadamente no Orçamento 
Colaborativo de 2019, o que é facto é que o Orçamento Colaborativo tem uma natureza 
diferente à qual foi atribuído e por isso entra em contradição com a sua própria natureza, que 
não pode ser atribuída diretamente atividades exercidas pela Junta de Freguesia. Sabem que 3 
anos depois, relembra que têm isto desde 2019, nada é feito e os vendedores continuam à 
espera. Este é também o Executivo que fala de transparência. Nas Opções do Plano e como 
também já aqui foi referido, falam de um contrato de apoio ao Associativismo sem explicar de 
que forma pretende realizar este contrato. Falam de um gabinete que vai regular este apoio. 
Verificam a tal verba de 25.000,00€ que é atribuída pela CMP ao apoio ao Associativismo, mas 
não sabem efetivamente de que forma esta verba é atribuída às Associações. Quais vão ser os 
critérios de atribuição. Questionam onde fica a transparência quando são atribuídas verbas de 
150.000,00€ ou de 30.500,00€ em rubricas “Outros”. Questionam contabilistas sobre esta 
prática e dizem que não é muito honeste. Falam várias vezes ao longo do documento da 
criação de salas de estudo e ATL`S. Perguntam se pretendem entregar a todos estes espaços a 
IPSS ou contam que os 2.500,00€ representados no Orçamento são suficientes para este 
investimento. Vão ser alugados Recursos Humanos contratados pela Junta? Preveem uma 
receita de 20.000,00€ no Orçamento entre Creches, ATL`S e Centros de Convívio, receiam que 
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se tornem mais um negócio do que verdadeiramente um apoio à comunidade. Lamentamos 
ainda a visão que apresentam para a motivação dos trabalhadores. Afirmam que querem 
premiar a assiduidade e pontualidade, que relembram que deve estar sempre relacionada com 
a avaliação de desempenho e existem meios legais para a sua aplicação e que esta Junta de 
Freguesia não é uma empresa privada e nem pode ser gerida como tal. O que os deixa mais 
perplexos é o valor previsto no Orçamento para estes prémios de 1000,00€, para 74 
trabalhadores. Fizeram as contas e o impacto real desta medida e se todos os trabalhadores 
cumprirem o seu dever de assiduidade e pontualidade é de 13,51€ num ano, ou seja, 
conseguem beber mais um café por mês. O PAN acredita que a motivação dos trabalhadores 
pode e deve ser fomentada com medidas de impacto significativas. Acreditam num formato 
muito mais ambicioso do que esta medida, nomeadamente através de formação de qualidade 
e desenvolvimento pessoal do trabalhador. Não podem aceitar cafés. Passam dos Recursos 
Humanos ao Património e Habitação. Têm poucas linhas que merecem este documento, onde 
se apresentam vazias e sem concretização. Falam nas preocupações de manutenção do 
Património e de eficiência energética. Julgam tudo isto muito importante e acreditam que são 
investimentos a fazer, mas uma vez mais questionam onde é que vão buscar o dinheiro. É 
como propõem na Habitação a criação de parcerias para reabilitar e recolocar no mercado 
habitações com rendas económicas. Quais vão ser as contrapartidas dessas parcerias. Quanto 
acessível vai ser esta habitação? Será acessível para as inúmeras famílias que se viram 
obrigadas a sair desta Freguesia?  As famílias mesmo com o programa de habitação acessível 
da CMP, continuam a não suportar os preços das suas casas nesta Freguesia? Relembram a 
proposta do PAN que não teve acolhimento e que faria a diferença junto dos fregueses, com a 
criação de um programa de intervenção em habitações degradadas ou insalubres, através de 
uma parceria entre o proprietário, o inquilino e a Junta de Freguesia, onde a Junta de 
Freguesia poderia fornecer os materiais e promover a intervenção. O inquilino tem de aceitar 
uma atualização de renda apenas para o valor que lhe seja acessível e o proprietário devolve à 
Junta o valor investido na sua propriedade, pela diferença da atualização da renda, até estar 
paga a intervenção. Relembra que esta medida tem um investimento que era retomado, que 
pode fazer como que muitas casas fossem recuperadas. A perspetiva ambiente e da 
sustentabilidade que apresentam, também lhes parece ter sido tirada do mundo das mil 
maravilhas. Falam na substituição da luz em todos os edifícios por lâmpadas LED. Muito bem, 
mas onde é que está a verba? Querem substituir atual frota por veículos elétricos. Como 
devem perceber, para o PAN, esta medida é excelente, mas não vêm em nenhum ponto do 
Orçamento verba alocada para esta aquisição. Sabem que falam em apoios estatais, são muito 
ténues na sua comparticipação. No que toca à proteção e bem-estar animal não vêm qualquer 
interesse ou preocupação neste tema, sendo que nenhuma das suas propostas é acolhida, 
nomeadamente com apoio de veículos da Junta para a entrega de ração ou deslocações ao 
veterinário ou apoio à população mais desfavorecida, com protocolos com Associações e 
Clinicas Veterinárias, para a esterilização de animais, aconselhamento comportamental e 
cuidados de saúde, negaram também a possibilidade de construção de um parque canino na 
freguesia e relembra que neste momento tem zero parques caninos. As contradições 
continuam quando dizem que nas Opções do Plano, a reutilização, reparação e reciclagem de 
equipamentos, mas alocam uma verba de 7,500,00€ entre a locação e a aquisição de 
equipamentos. Este plano fica aquém das expectativas. Nas questões de Saúde e de Coesão 
Social uma vez mais com medidas vagas, uma vez mais subordinadas apenas a parcerias e a 
protocolos de apoio. Propõem apoio a idosos com mais de 65 anos para deslocação a 
consultas. Mas deixam de lado a proposta do PAN que visa também às pessoas com 
mobilidade reduzida e com limitações físicas, independentemente da idade. O PAN propôs 
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também a criação de uma figura como mentor e aí sim com uma verba atribuída no 
Orçamento para pessoas em situação de sem-abrigo, na sua reintegração na comunidade, 
medida esta que não passou. Em resumo para o PAN, parece ser um Plano e Orçamento que 
demonstra algum irrealismo, porque entre ações do Plano e Orçamento não bate a bota com a 
perdigota. Ficam acima de tudo preocupados com a viabilidade do Plano e a sua execução 
orçamental neste ano e o impacto negativo que possa ter na vida dos fregueses que aqui 
habitam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------
Presidente da Junta – Afirma que tem algumas perguntas anotadas feitas pelo Sr. Deputado 
Fernando Oliveira, mas solicita que lhe faça chegar todas as dúvidas para poder responder, 
pois quando lhe pergunta como vai fazer as coisas, é dúvidas. Uma das dúvidas é como é que o 
Executivo vai abrir Creches e ATL´S, têm a Creche “O Miminho” fechada, se arranjarem uma 
parceria. Solicita o favor de lhe fazer chegar as dúvidas, que ele próprio responde. Quanto ao 
PAN que pergunta sobre sanitários e lavandarias. Vão tentar junto da CMP, os equipamentos 
são da CMP e por isso vão tentar que a Câmara os equipe. Fala também na contratação de 
funcionários, mas não está escrito em lado nenhum que vai contratar funcionários. 
Contratação de pessoal não tem. A nível de psicóloga, afirma que tinham duas. Informa que 
uma foi para o Bonfim em mobilidade e ficam com outra. Apoio ao Associativismo, afirma que 
já respondeu, pois estão a contratar um gabinete, vão fazer tudo direitinho, vão criar um 
Regulamento, vão criar as regras de atribuição. Tudo direitinho e não existem duvidas aqui. O 
prémio aos funcionários não é necessário ser sempre em dinheiro, às vezes uma palavra vale 
mais que os 13,00€, um bom dia, boa tarde, está tudo bem, como estão as coisas em casa, 
uma preocupação, isso vale mais que dinheiro, para ele. Sobre os 30.000,00€, que pela 
entrada e saída, são fundos comunitários. Vai entrar dinheiro de fundos comunitários e têm 
outra saída de 30.000,00€. A deslocação de animais aos veterinários, afirma que prefere 
apostar na deslocação das pessoas com mais de 65 anos e depois pensar nos animais. Não 
descarta a possibilidade de um dia mais tarde também ter uma à consideração dos animais. 
Neste momento está preocupado em levar as pessoas. -----------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada do PAN.----------------------------------
Natacha Meunier – Afirma que em resposta às respostas, tem alguns apontamentos, 
nomeadamente sobre a contratação de funcionários. O ponto 6 das Lavandarias e passa a 
citar: “Desta feita, durante os dias da semana, pretende-se a contratualização de uma 
funcionária”, fim de citação. Entende que assim será contratado alguém, não sei se entende de 
forma diferente. Será uma alocação de funcionária e não uma contratualização. No entender 
do PAN, contratualização é contratar alguém, daí a sua questão. Se está esclarecida, se já tem 
a funcionaria e alocada, está esclarecida. Relativamente à questão dos animais, quer relembrar 
porque não estão só a falar de animais, de famílias que têm esses animais de companhia, pois 
também estão a ajudar pessoas nestes casos, ou seja, quando se propõe efetivamente, quando 
haja a locação de veículos para apoiar as pessoas à deslocação aos veterinários ou com o apoio 
de ração, estão a falar de um apoio essencialmente que é humanitário, estão a falar de 
famílias que têm animais de companhia, não estão a pedir uma carrinha especificamente. 
Relativamente à questão que fala dos 30,000,00€ ou dos 150,000,00€, como o diz, podem ser 
entradas ou saídas, mas efetivamente está aqui no Orçamento na despesa. Posso dizer que é 
no ponto edifícios em “Outros” quando têm 100,00€ alocados aos mercados como o Mercado 
S. Sebastião, entendem que é uma verba contabilisticamente irrealista. Têm efetivamente do 
Orçamento da Despesa, afirma que pode dizer a conta para o contabilista tomar nota 
07.01.03.07. “Outros” 150,000,00€. Informa que pediu apreciação a um contabilista que a 
informa que esta prática não é muito honesta. Ainda por cima é um órgão publico de 
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fiscalização publica e por isso é que precisam de transparência ainda por cima de uma verba 
tão alta, face a um Orçamento de um milhão de euros. Estão a falar de uma verba de 
150,000,00€ em “Outros”. Solicita o esclarecimento sobre que 150.000,00 € são estes, se é 
para recuperar habitação na página 34. Pretende que lhe seja dado este esclarecimento, pois 
até para esta dita transparência no processo, pois é a verba de 150.000,00€ que está em 
“Outros” 07.01.03.07, mas aí são só 7.000,00€ em “Outros”, mas a rubrica a que se refere, até 
pela sua especificidade de valor é de 150.000,00€. Relativamente à questão tem de ser linear 
básico de qualquer tratamento do trabalhador. Efetivamente são os trabalhadores que gerem 
todo o funcionamento de uma empresa e neste caso uma Junta de Freguesia. Claro que deve 
haver os mínimos “olímpicos” que são necessários. Efetivamente estão a discutir uma medida 
que é da Junta e que apresentam, que tem uma alocação orçamental e essa locação é de 
1,000,00€, para 74 trabalhadores. É isso que questionam. Afirma que teve oportunidade de 
dizer na intervenção, o PAN acha efetivamente que os trabalhadores merecem toda a 
motivação e há medidas para isso. Deve haver não só medidas monetárias como outro tipo de 
medidas, como a indicam aqui, a formação individual e a formação de desempenho, de 
aumento de produtividade, de formação individual, de questão de saúde mental. Efetivamente 
existe uma medida monetária proposta para esse ponto e é de 1.000,00€. Gostava de 
perguntar às trabalhadoras aqui presentes o que acham desta medida, porque vão receber se 
cumprirem o seu dever de pontualidade e assiduidade 13,51€ num ano. Pergunta se sabe a 
como está o preço do café em alguns cafés, em alguns não chega para tomar um café. Era só 
isto que querem ser esclarecidos.---------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Afirma que é muito bonito a Sr.ª Deputada falar em 1.000,00€ e quando 
o PAN estiver a gerir esta Junta se conseguir cumprir os ordenados de todos os funcionários 
eles vão ficar contentes. Ele já lhe deu a conhecer a situação da Junta, o défice da Junta. Se ele 
conseguir cumprir sempre com todos os ordenados sempre, garante que tem uma equipe feliz. 
No seu entender há um outro importante que é o facto de nem sempre ser o dinheiro que 
motiva os funcionários. Se precisam de uma hora ou duas, de um dia de descanso. Estes 
funcionários estão aqui a trabalhar à noite e se for o caso, amanhã precisarem do dia para 
descansar, o dinheiro não é tudo e infelizmente a Junta não tem dinheiro. Infelizmente são 
uma Junta que não tem dinheiro. A Sr.ª Deputada quer que eu coloque 20.000,00€ para apoio 
aos funcionários, quando não tem? É isso que a Sr.ª Deputada quer que coloque? A 
transparência e a verdade. A verdade é que não temos dinheiro e se não temos dinheiro temos 
que fazer uma gestão equilibrada com bom senso. Quanto aos 150.000,00€ que fala aqui e 
“Outros”, são os 150.000,00€ do Contrato Colaborativo. Como vão entrar os 150.000,00€ é do 
contrato colaborativo que saem. ----------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada do B.E.--------------------------------
Bárbara Santos (BE) – Começa a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, bem 
como os que seguem via online. Ela e a camarada Teresa, decidiram dividir um pouco as 
intervenções, com base no que foi dito na anterior assembleia. Esta é a continuação da 
anterior, por isso vai complementar a informação que passou na outra, incluindo as dúvidas 
que têm da sessão. Agora estão a apresentar dúvidas diferentes e como tal o PS já reportou, 
querem ver as questões respondidas, quer as anteriores e estas também. Vai falar novamente 
no Orçamento, mas vai ser bastante mais breve. Procuram ter alguns esclarecimentos acerca 
das rendas representadas no Orçamento e no Plano Orçamental Plurianual, na página 37, na 
rubrica 07.03. Lá podem encontrar “Habitações, Edifícios e Outros”, sendo o total estimado de 
receita para 2022, de 84.900,00€. As questões que colocam acerca deste tema são: que 
edifícios são estes que pertencem à Junta? O que são os “Outros”? Quais as rendas mensais 
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dos mesmos? Qual a finalidade de cada edifício? Quem são os arrendatários? São as questões 
que têm para este ponto. Entendem que seria interessante a Assembleia ter acesso a estes 
dados. Já no Plano Plurianual, na página 43, na rubrica 2.1.1 na “Conservação das Escolas” 
parece que esta verba anual de 100,00€ é insuficiente. Dá para substituir um vidro, substituir 
duas torneiras? Não sabe. Face aos gastos aqui apresentados, querem saber também quais são 
as escolas que estão sobre a gestão local. É curioso ainda observarem num só mês de festas, 
são gastos 7.500,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Interrompe a Sr.ª Deputada e para não pensar que está em modo de 
perseguição, apela ao seu poder de síntese.--------------------------------------------------------------------
Barbara Santos (BE) – Afirma que 2.500,00€ são pelas Festas de S. João, 4.000,00€ para as 
rusgas e 1.000,00€ para outas festas populares. Do ponto de vista do BE, afirma que têm de 
festejar os nossos Santos Populares. No entanto, dado o momento em que a Junta vive, estas 
verbas podem ter uma intervenção diferente, como por exemplo, nas próprias lavandarias, ou 
para apoio ao Associativismo, ou para as Escolas que ainda agora falaram. Avaliam isto como 
sendo uma má distribuição de fundos e no seu entender, podem fazer melhor. Na página 46 
objetivo 1.1.1 “Orçamento Participativo”, no valor de 120.000,00€. Estas são transferências 
para Associações. Pergunta como é que está de Regulamentos para o concurso, critérios de 
ilegibilidade. Já falaram do Colaborativo este está descrito como participativo. No entanto a 
definição da organização para a Cooperação e Desenvolvimento das Nações Unidas, tem um 
descritivo diferente para o Orçamento Participativo daquele que acontece aqui neste 
momento e só acontece em Lisboa. No entender do BE, a utilização deste nome é abusiva, 
sendo mais ajustado algo como Plano de Apoio ao Associativismo. É mais real. Aproveita para 
voltar a questionar sobre os trâmites dos Orçamentos Colaborativos, a camarada Teresa, já 
aqui falou, não sabe se terá questionado se os apoios são pontuais ou regulares. Entende que 
é a única coisa a acrescentar. Para finalizar, entendem as grandes Opções do Plano são muito 
pouco ambiciosas, o seu investimento é muito baixo, querem um pouco mais de esperança na 
execução deste Executivo, para dar provas de confiança aos seus eleitores. --------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que já explicou por duas vezes o Contrato do fundo ao Apoio ao 
Associativismo Portuense. São 120.000,00€ e que vêm da CMP. Vão criar o Regulamento, vão 
criar como vai ser atribuído, vai haver um gabinete a gerir isso. Os 120.000,00€, como fala é o 
Fundo de Apoio ao Associativismo. Afirma que é a 3ª vez que fala sobre este assunto. Os 
rendimentos que a Junta tem, são edifícios alugados a uma Esquadra da Polícia, em Cedofeita, 
têm as sapatarias, têm alguns edifícios alugados. Tem todo o gosto em responder por escrito, 
direitinho quando fizer essa pergunta. As escolas não são da Junta. As escolas estão na alçada 
da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Antunes. ------------------
Miguel Antunes (PSD) – Começa a sua intervenção por desejar um Bom Ano para todos e de 
seguida cumprimentar todos os presentes. Afirma que o Sr. Presidente já respondeu por três 
vezes a uma certa pergunta e duas vezes a outra pergunta. Não estão todos sentados à mesma 
mesa a discutir os respetivos discursos, as nossas intervenções e é obvio que o Sr. Presidente 
tem de ter a maçada de responder mais uma ou duas vezes. O PSD é muito sucinto e tem duas 
ou três questões sobre aquilo que leu, sobre aquilo que ouviu e no mesmo sentido das 
intervenções realizadas sobre o Plano, nunca é demais reforçar e vem novamente falar do 
Mercado S. Sebastião. 75,000,00€ atribuídos para o Mercado São Sebastião, 500,00 € foram 
investidos em projetos e estudos, assim como foram atribuídos à Biblioteca das Coisas cerca 
de 50,000,00€, o PSD vê este montante deste valor, não está numa rubrica clara, está sim 
numa rubrica não definida. Entende que para ele e para a maioria dos presentes será mais 
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claro se estivesse no sítio correto, da forma correta e mais transparente possível, este 
montante que estão a discutir. Apesar de saberem que é uma dívida à CMP e a mesma pode 
ser reclamada a qualquer momento, se ela estiver espelhada no Orçamento é mais fácil de 
lidar com a situação. Se é esquecimento a atribuição da rubrica, toda a gente é humana e toda 
a gente se esquece, mas uma coisa é certa, há um passado e hoje as coisas passam por um 
crivo   mais apertado. Estes pequenos grandes detalhes para eles, entendem que não devem 
passar despercebidos. Mas nem tudo passa despercebido, há uma dívida à Segurança Social. A 
mesma está e já aparece no documento Orçamental, de uma forma correta. Querem saber 
então por parte do Sr. Presidente o porquê de estar num item chamado “não definido”. Afirma 
que está quase a concluir e quer falar nas Associações e Coletividades, já percebe e ia colocar a 
questão do Gabinete, pois está a ser formado um gabinete e secção neste Projeto. O PSD quer 
saber qual o critério que será adotado para a distribuição da verba que vem para o efeito, 
tendo o Sr. Presidente dito há pouco que já tem um júri. Pergunta como é que chegam a esse 
júri, pois é uma questão que pretende que seja respondida. Quanto às Creches, pergunta se 
está prevista a abertura de alguma na Freguesia. Pergunta se está prevista alguma consulta ao 
nível de mais IPSS no interesse de fazer parceria com a Junta? As Associações Culturais e 
Recreativas e Outros, vai haver alguma consulta por parte da Junta neste sentido para 
rentabilizar alguns dos nossos espaços não ocupados? Todas estas questões fazem sentido a 
partir do momento em que o Sr. Presidente da Junta ter dito publicamente que não se e passa 
a citar: “Iria desfazer/vender algum imóvel da Freguesia” fim de citação. O PSD espera que 
estas palavras se traduzam em realidade e o Partido também fica muito satisfeito com essa 
tomada de decisão. Dirige-se ao Sr. Presidente e afirma que para o PSD este é um dos pontos 
em que está de acordo neste Orçamento. Para finalizar acolhem alguns princípios deste 
programa com agrado, pois estes não vêm só deste Executivo, mas também em boa parceria 
das outras forças políticas. Assim é fazer política construtiva e querem-na mais transparente. 
Agradece a todos a preocupação e deseja novamente um Bom Ano. -----------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Contrato Colaborativo com a CMP e esta Junta de 
Freguesia teve uma verba de 100.000,00€ e cerca de 25.000,00€ e não 50.000,00€ foi gasto no 
Projeto de Bibliotecas das Coisas. Os 75.000,00€ estavam destinados ao Mercado S. Sebastião. 
A obra não avançou e não se fez nada. Chega a esta Junta, toma conhecimento e já se colocou 
à disposição para cumprir. A verba não está alocada porque não têm dinheiro para alocar. Para 
haver uma saída tem que haver uma entrada. Se não há entrada também não existe saída. O 
dinheiro com uma boa gestão e com a mobilidade de alguns funcionários que vão sair, quando 
os nossos equipamentos estiverem a rentabilizar, tentar alugar alguns espaços, tentar fazer 
face ao défice desta Junta, talvez se consiga arranjar dinheiro para se cumprir. Afirma que está 
disposto para tentar cumprir. Têm é uma situação de incumprimento de 3 anos com este 
contrato com a CMP, pois isto não é uma decisão unilateral, pois não é ele próprio que diz “eu 
vou fazer”. Tem junto da CMP perceber se podem fazer. Quanto ao júri, têm nomes na Mesa e 
têm uma reunião de Executivo marcada para segunda-feira, para apurar o júri do Contrato 
Colaborativo. Quanto às Creches, têm a Creche “O Miminho” e existe o objetivo sim de abrir 
essa Creche. Tem feito várias reuniões com várias IPSS para colocar uma Creche com vaga para 
56 crianças na zona de Cedofeita, pois é um dos défices. Está em negociações com IPSS, está a 
tentar encontrar o melhor caminho para esta União de Juntas e para servir a população. --------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que tem de olhar para as bandeiras para ver se está na Assembleia 
certa, parece que o Executivo anterior não era Rui Moreira, como é este e o PSD parece que 
desconhece que existe um acordo. Começa então a falar sobre o Orçamento e inicia a leitura 
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de um documento que passa a citar: Sobre o Orçamento: Depois de resolvidas as 
irregularidades na eleição de Vogais em outubro que a CDU denunciou, no passado dia 30 de 
dezembro, foi finalmente apresentada uma proposta de Orçamento para 2022; porem sofria 
de graves erros que a CDU evidenciou e outras provando em definitivo que faltava cerca de 
26.000,00€, o que tornava impossível a sua aprovação. Tendo a responsabilidade politica dessa 
proposta, que não a técnica, o Sr.º Presidente da Junta tomou uma atitude digna ao assumir a 
falha e aceitar o nosso repto para retirar a proposta e corrigi-la, o que resultou no documento 
que agora apreciamos- uma atitude que saudamos e que nos dá sinais positivos ao ouvir a 
CDU, sendo certo que, sistematicamente temos provado a consistência e razão das nossas 
posições, que nos movemos pela defesa da legalidade democrática, e que nos motiva a defesa 
dos interesses das populações e das instituições de Poder Local Democrático conquistado com 
a Constituição de Abril. Em sentido oposto a essa digna atitude do Sr. Presidente, os eleitos do 
PSD e do “Movimento Rui Moreira” não só não cumpriram minimamente a sua função 
fiscalizadora nesta Assembleia, como havia até anunciado que votariam a favor da proposta 
mesmo já depois de os seus erros terem sido denunciados; e nem o Contabilista pago pela 
Junta, nem o Tesoureiro conseguiram explicar um erro de somas tão significativa, ainda para 
mais sabendo-se que o Tesoureiro já assumia essa função desde outubro e nada detetou. 
Aparentemente o Orçamento está agora formalmente mais correto, embora mantenha 
problemas de credibilidade, nomeadamente por continuar sem ser identificado o software 
utilizado e que foi “culpabilizado” na reunião anterior pelo contabilista. Por outro lado, 
lamentamos que a maioria “Rui Moreira” /PSD tenha continuado a não facultar aos novos 
membros deste Assembleia um exemplar da rejeitada proposta de Orçamento para 2021, 
mesmo apesar de este não ter sido aprovado, e que lhes permitiria fazer comparações e 
compreender o que está em causa. É sempre ter mais informação, não menos. Sobre o Plano 
de Atividades: o texto introdutório das “Opções do Plano e Orçamento visa enquadrar as 
intenções do Executivo quer para o novo ano económico, quer para os anos que se lhe 
seguirão, e é complementado por diversos quadros numéricos em que se especificam os 
valores concretos para determinados projetos, pois nem todas as intenções do Plano carecem 
de dotação Orçamental. Também esse texto introdutório sofreu alterações face ao documento 
apreciado em 30 de dezembro”, fim de citação. É verdade porque o Sr. Presidente já o referiu 
aqui. De seguida volta a citar o documento: “Recordamos que a “consulta previa” prevista na 
Lei do “Estatuto do Direito de Oposição” implica que o Executivo apresente atempadamente 
aos titulares desse direito um esboço genérico dos documentos previsionais, para apreciarem 
e eventualmente para apresentarem atempadamente propostas e sugestões de alteração, pois 
a Assembleia apenas pode aprovar ou reprovar aqueles documentos, não sendo lícito que os 
modifique, ao contrário de outros. Mas o Executivo fez o inverso: pediu apenas propostas aos 
diversos Partidos e inscreveu algumas no texto do Plano, mas sem a adequada cobertura 
Orçamental, ficando a sensação de que pouco tinham para colocar no documento e se 
socorreram desse expediente. E nada apresentou em concreto, “fim de citação. A reunião é 
referente ao Estatuto do Direito de Oposição. De seguida volta a citar: “Como dissemos 
anteriormente, facilmente ali se encontram algumas das propostas que a CDU apresentou 
formalmente em 3 de dezembro passado, e que são aliás transversais aos diversos Partidos 
face à evidência e urgência da sua necessidade: reabertura e dinamização de Creches, de 
sanitários e balneários encerrados, e sem reforço. Mas, como também referimos, a maioria 
das nossas propostas ficou de fora, como por exemplo: a reabertura do Ginásio e do Posto de 
Enfermagem de Miragaia, da Ludoteca da Ribeira, da Cantina e Lavandaria da Bainharia; os 
planos de animação dos Coretos do Marquês, S. Lázaro e Cordoaria; a instalação de um Parque 
Infantil de proximidade no Marquês associado à dinamização da Biblioteca Popular de Pedro 
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Ivo, que foi recuperada, como já referiu também na sequência de uma Proposta na CMP, da 
CDU; o inquérito piloto por amostragem à situação de Pobreza Energética na União de 
Freguesias, que aponte prioridade e soluções;  a celebração condigna do 25 de Abril, algo com 
que todos aqui concordaram; e mesmo o simples ato de reivindicar junto da Câmara, e na 
Assembleia Municipal, uma rápida requalificação do Jardim da Praça da República. ----------------
Igualmente, se constata que relativamente a outras forças políticas foi feito algo similar, 
aceitando algumas das suas propostas para, presumivelmente, tentar alargar o apoio a estes 
documentos. Mas mesmo em medidas supostamente da lavra do Executivo, como a 
recuperação do Mercado da Sé ou a requalificação de lavandarias, fica claro que dificilmente 
serão para levas a efeito: mesmo depois de chamarmos a atenção para isso, constata-se que 
apenas se preveem 100€ nas rubricas referentes à “Reabilitação do Mercado de S. Sebastião”; 
que se prevê o mesmo valor para a “Reconversão do edifício da Creche da Vitoria” (uma obra 
orçada em 50.000€!); e igualmente os mesmos 100€ para as “ Lavandarias self servisse” 
(havendo aqui, até, uma discrepância entre os 25.000€ “não definidos “ no PPI e os 50,000€ “ 
não definidos” nas GOP, sendo que ambos nada se prevê para os anos seguintes). De um 
ponto de vista mais largo e em termos das politicas deste Executivo de coligação “Rui 
Moreira”/PSD, há que frisar algumas coisas:--------------------------------------------------------------------
Recordando de novo que não existiu Orçamento aprovado em 2021, constata-se que há um 
aumento de previsão de custos com o Executivo (passa de 77.000,00€ para 87.500,00€), o que 
carece de explicações, nomeadamente sobre o regime de tempos e meios-tempos que 
vigoraram quer no Executivo irregular que esteve em  funções durante dois meses, quer no 
novo Executivo desde o passado dia 21 de Dezembro, e sobre o regime e que vai vigorar em 
2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Sobre a atual distribuição de Funções e Pelouros no Executivo, que formalmente esta 
Assembleia ainda desconhece – apenas foi publicada no sítio eletrónico da União – espera-se 
que rapidamente também sejam disponibilizados os seus contactos diretos oficiais, para que 
os fregueses saibam a quem se dirigir;---------------------------------------------------------------------------
Nas Despesas com Pessoal, subcapítulo de Segurança Social (código 01.03), continua a 
aparecer um remanescente da dívida à ADSE (20.000,00€), e além disso não foi totalmente 
cancelada a dotação para solver a dívida à CGA (prevêem-se 100,00€), importa esclarecer esta 
questão, bem como esclarecer o estado das hipotecas que o anterior Executivo, esse na altura 
exclusivamente “Rui Moreira” e agora com o PSD que essas hipotecas que o anterior Executivo 
promoveu;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No quadro da quarta edição do Fundo Municipal de Apoio ao  Associativismo, uma proposta da 
CDU que foi aceite em 2019 e reforçada em 2020 e 2021 por um Fundo de Emergência de 100 
e 150 mil euros,  igualmente propostos pela CDU, contemplam-se este ano 120.000,00€ para 
apoio ao Associativismo em cada Freguesia, verba que desta vez será cada Junta a gerir, e 
como já aqui foi referido, saúdam o facto de ser reconhecido que é por isso urgente a 
definição de um Regulamento claro, devidamente aprovado em Assembleia de Freguesia e que 
defenda as associações de raiz popular contra derivas como as que ocorreram em anteriores 
mandatos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também não é claro o destino a dar aos 150.000,00€ do chamado “Orçamento Colaborativo 
Municipal” e também aqui esperam que o Regulamento que o Sr. Presidente anunciou seja 
apresentado e aprovado nesta Assembleia de Freguesia, para evitar a repetição de situações 
como a do Mercado de São Sebastião e a que levaram a que a nossa União não fosse 
contemplada no ano passado com verbas deste programa municipal;----------------------------------
Não é claro que tenha sido prevista verba adequada neste Orçamento para pagar o 
Suplemento de Penosidade e Insalubridade previsto no Decreto-Lei 93/2021. -----------------------
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Em conclusão: Da leitura destes dois documentos, Orçamento e Opções do Plano, não parece 
resultar a existência de um real empenho para solucionar os problemas da União de 
Freguesias. Não se vislumbra uma estratégia clara, um estabelecimento de prioridades, uma 
linha de pensamento coerente. É uma manta de retalhos, presos por arames demasiado finos 
e quebradiços. É uma declaração de boas intenções, mas não muito mais do que isso. É, em 
suma, um caso de “navegação à vista”. --------------------------------------------------------------------------
Sobre o Quadro de Pessoal – Tínhamos já referido que também o Quadro de Pessoal 
apresentava questões e que iam abordar na altura para dar ao Executivo a possibilidade de as 
corrigir em documento devidamente reformulado. O que não esperávamos era que dessa 
correção surgisse mais um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, algo que carece 
de explicação. Por outro lado, tendo ocorrido já aparentemente, a 23 de dezembro, duas 
situações de Mobilidade envolvendo duas Assistentes Técnicas. Seria de todo o interesse que o 
Executivo explicasse não só o motivo daquela discrepância, como os efeitos no Quadro de 
Pessoal e nos serviços da Autarquia em resultado daquelas duas situações e de outras que 
parecem estar a desenhar-se: quantos funcionários irão recorrer à Mobilidade para abandonar 
os seus postos de trabalho nesta União de Freguesias e de que forma isso afetará a gestão dos 
equipamentos onde desempenhavam funções? --------------------------------------------------------------
Sobre as Autorizações – Constatamos que apesar da nossa crítica se manteve a “Autorização 
3”, agora até de forma mais explícita: trata-se de conceder uma “autorização prévia” para o 
Executivo poder despender, sem mais avaliação desta Assembleia, até quase 300 mil euros em 
três anos sem necessidade de estar previsto nas Opções do Plano e no Orçamento, e 
consequentemente sem a democrática fiscalização que a Assembleia de Freguesia deve 
exercer. Nestes termos, requeremos e toda a Assembleia felizmente os acompanha que tais 
Autorizações sejam votadas individualmente, para possibilitar que se possa votar Contra essa 
Autorização face ao histórico dos mandatos anteriores nesta União e nas Freguesias que a 
antecederam.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Conclusão: Consideramos que, sendo este um Executivo inteiramente novo, sem nenhum 
elemento vindo do anterior mandato, é normal que existam algumas dificuldades neste início 
de funções; mas estamos, como sempre estivemos, disponíveis para, com independência e 
frontalidade, procurar soluções e consensos que permitam enfrentar com sucesso os 
problemas da população, depois de oito anos de uma desastrosa gestão do “Movimento Rui 
Moreira”, que continua a ter essa responsabilidade neste mandato embora agora repartida 
com o PSD”, fim de citação.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma ao Sr. Deputado que as bandeiras são as mesmas, o Movimento 
é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O jardim da Praça da República já tem Projeto de 
Reabilitação. As propostas que ele próprio introduz no Plano e Orçamento de algum dos 
partidos políticos, realmente não tem rubrica num quadro, não têm rubrica orçamental 
porque, pois não pode meter rubricas com dinheiro que não tem para lá colocar. Tenta ser o 
mais claro e introduzir propostas de todos os partidos, mas tentar não gastar muito dinheiro. A 
informação no site sobre o Executivo tem razão, pois falta lá os endereços do Executivo, faltam 
os Pelouros, as fotografias e até da Assembleia, mas vão colocar isso tudo. Afirma que andam 
um pouco atribulados com o Orçamento, com a Tomada de Posse, com tudo e fizeram 
formação. Quanto ao Quadro de Pessoal, são sem dúvida a Junta de Freguesia da Cidade do 
Porto que tem mais funcionários de todas. A Junta de Paranhos que é a que tem mais 
moradores não tem uma quarta parte dos nossos funcionários, a Junta de Freguesia de 
Ramalde que tem mais moradores do que nós e não tem uma quarta parte dos nossos 
funcionários. Dá também o exemplo de Campanhã que é igual à nossa Junta e não tem uma 
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quarta parte dos nossos funcionários e quanto ao Quadro de Técnicas Superiores, têm 10 
Técnicas Superiores. É demasiado e são ordenados que mexem bastante com o Orçamento. As 
Assistentes Técnicas, nem tanto, as Assistentes Técnicas não têm ninguém para sair em 
Mobilidade, saiu uma e não sai mais ninguém. Técnicas Superiores é possível. Quanto à 
autorização que tem para fazer contratos até 3 anos, é o que está a pedir neste Plano é devido 
exclusivamente aos contratos de Telecomunicações que são sempre feitos por 2 anos. Isso 
acarreta que tem de vir à Assembleia pedir para fazer um contrato de Telecomunicações. 
Afirma que o Sr. Deputado está sempre a dizer sobre as bandeiras, está sempre a comparar 
com o mandato anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins.---------------------
Teresa Martins (BE) - Afirma que pede novamente a palavra por causa destas questões, do 
Mapa de Pessoal e depois as ditas autorizações, pois entende que devem ser analisadas 
separadamente da questão do Plano e Orçamento. Efetivamente para o BE é difícil de 
entender como uma única questão. Sabe que o Sr. Presidente já explicou toda esta questão 
dos Recursos Humanos, porque é que há aqui a perspetiva de contratação de novas pessoas, 
pois quando o Sr. Presidente afirma que tem 6 lugares, imagino que quer dizer que precisa 
dessas pessoas. O que querem lamentar é que isso não foi previamente explicado pelo 
Executivo e que só tenha surgido agora quando é levantada a questão pela Assembleia, sendo 
este um assunto tão relevante e que tem sido evocado para uma série de problemas. Sobre a 
questão das autorizações quer explicar muito rapidamente o que são todos estes temas, para 
que as pessoas que não têm acesso aos documentos possam perceber do que estamos a falar, 
pois são 3 autorizações diferentes: uma Autorização para a Freguesia no âmbito das suas 
atribuições estabelecer formas de cooperação e parceria com entidades públicas ou privadas, 
a outra para a celebração de Protocolos com Instituições Públicas, Particulares e Cooperativas 
e a 3ª Autorização prévia para compromissos plurianuais que podem ter valor máximo de 
noventa e nove mil e setecentos e tal euros por ano. O que querem dizer é que a Assembleia 
tem todo o interesse em pronunciar-se sobre estas matérias, pois essa é aliás uma das 
atribuições deste Órgão, por uma questão de transparência e de clareza. Entendem que é 
importante que estas parcerias, Protocolos, Contratos Plurianuais sejam discutidos nas 
Assembleias. Se forem bem feitas estas propostas e se contribuírem para o bem comum e para 
o bom funcionamento da União de Freguesias, não existe nenhum problema que venha à 
Assembleia e que sejam discutidos. Lamenta dizer isto, pois, sabe que o Presidente não gosta e 
ela própria também não gostaria de ser associada ao Executivo anterior, pensa que ninguém 
com algum bom senso gostaria, mas é que o passado recente faz ter alguma prudência e ter 
também preocupação em relação a este tipo de coisas. O que nos diz o passado é que não 
podem concordar de antemão com nenhuma destas autorizações que são claramente, na 
opinião do BE, autênticos cheques em branco ao Executivo dando total possibilidade de fazer 
todo o tipo de parcerias, protocolos e contratos sem escrutínio. O Presidente já disse que é 
para telecomunicações, no caso dos contratos Plurianuais, mas precisamente não existe mal 
nenhum, podem vir aqui depois de serem executados, podem vir antes também, pois têm 
Assembleias obrigatórias de 3 em 3 meses. Hoje em dia podemos avaliar que, apesar de tudo, 
o facto do Executivo anterior não ter tantas autorizações como gostaria pode ter sido uma 
fonte de proteção para problemas maiores do que aqueles que acabamos por ter hoje em dia. 
Termina a sua intervenção e agradece. --------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é só esclarecer dois pontos. Estas autorizações é só para 
evitar de estar a vir Assembleias e Assembleias, sempre que se pretende fazer um Protocolo. 
Mais uma vez comentam sobre o mandato anterior e compreende perfeitamente. Afirma que 
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vão ver que com o tempo só fará protocolos com muito interesse para a Junta. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, informa que o Executivo pode pretender fazer uma mobilidade interna e 
têm de ter em aberto esses lugares. -----------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Sr.ª Deputada Natacha Meunier e solicita o 
poder de síntese na intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------
Natacha Meunier (PAN) – Quer deixar aqui ainda uma questão relativamente às tais rubricas 
que falavam à pouco de “Outros”. Efetivamente já teve oportunidade de verificar que se trata 
do Orçamento Participativo, não deixa, contudo, de verificar que esses 150,000,00€ estão 
colocados no Orçamento, há uma rubrica que respeita a edifícios e a sua questão é: estão à 
partida a pressupor que aquele valor vai ser integralmente dedicado a edifícios, é essa a sua 
questão. Relativamente à questão dos 30,500,00€ também percebe que têm a ver com o 
Orçamento Participativo como já tiveram a oportunidade de explicar, quer dizer apenas que 
depois nas grandes Opções do Plano no documento mais detalhado, fala apenas em 
30.000,00€, é só uma correção. Ainda relativamente à questão dos trabalhadores, não 
consegue de deixar de dizer o seguinte: compreende efetivamente o quanto é difícil possa ser 
a gestão orçamental no momento do défice e num momento de crise, diz interna na gestão da 
Junta. Não se pode justificar com a impossibilidade de pagamento de salários, deixa já aqui o 
alerta de que é garantia mínima que estes trabalhadores podem ter, não se pode sequer 
colocar essa questão e dizer que a medida só tem uma atribuição de 1.000,00€, porque já não 
há sequer possibilidades de pagar salários, concorda plenamente que deve ser prioritário pelo 
Executivo assegurar os salários. Mas então questionam: Porque é que têm esta medida nas 
opções do Plano com uma verba de 1.000,00€. Se efetivamente não têm capacidades ou se 
acham que não há capacidade de pagar prémios substanciais para a tal avaliação de 
pontualidade e assiduidade, então poderiam ter tentado encontrar alternativas que possam 
então premiar e levar motivação aos trabalhadores. Não é apresentar uma verba de 1.000,00€ 
para 74 trabalhadores, muito honestamente Sr. Presidente, para ela, é não ter respeito pelas 
pessoas que aqui trabalham. Ou apresenta uma medida que efetivamente tenha relevância ou 
não apresenta e apresenta uma medida alternativa que possa então dar essa motivação aos 
trabalhadores. Para o PAN parece-lhes desrespeitoso para estas pessoas que trabalham nesta 
Junta de Freguesia. Relativamente às Opções do Plano e Orçamento, está dito. Quanto ao 
Quadro de Pessoal, querem apenas questionar, antes de tomarem uma posição sobre a 
transferência de funcionários que como vão ser transferidos e se constam neste Quadro de 
Pessoal. Relativamente à questão das autorizações e como diz a Deputada do Bloco, a Teresa, 
o PAN também acha que é um cheque em branco, entendem que a Democracia pode e deve 
ser exercida e quando diz e passa a citar: “que não quer estar a convocar Assembleias atrás de 
Assembleias” fim de citação, é para isso que estão aqui, discutir em Democracia e é para 
discutir as questões para serem avaliadas. Afirma que não se importa de vir aqui as vezes que 
foram necessárias para discutir Democracia.---------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta.----------------
Presidente da Junta – Dirige-se à Sr.ª Deputada para dizer que discutir Democracia é respeitar 
o direito dos eleitores, é respeitar a vontade dos eleitores, isso é Democracia. Informa que 
para poder dar apoio a uma coletividade de 50,00€, ao convocar uma Assembleia, gasta 
95,00€ em correio. Explica um pouco sobre a dificuldade, e a dificuldade que está a encontrar 
é grande, enorme. É um défice muito grande, Orçamento desta Junta tem 80% em salários, e 
este ano não existem avaliações aos funcionários, logo por isso é que só lá estão 1.000,00€, 
não é ano de avaliação a funcionários. Acha importante e já teve uma conversa com a 
Deputada Natacha e explicou a gravidade da Junta de Freguesia quando chegou. Está a fazer 
muito esforço para tentar cumprir com todos os funcionários. Afirma que a mobilidade não é 
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algo que lhe agrade, não gostamos é o que tem que ser. Explica que estão num barco que está 
a ir ao fundo, alguns saem ou vamos todos ao fundo. Diz que está a fazer uma boa gestão e 
tenta encontrar nos Srs. Deputados que escrutinam, que perguntem, que saibam, pois quer 
passar toda a transparência, mas esta é a verdade. ----------------------------------------------------------
Presidente AF – Intervém para perguntar se existe mais alguma inscrição. Ninguém se 
inscreveu para falar. De seguida informa que os trabalhos são interrompidos por cinco 
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o reinício dos trabalhos, explica que vai ser efetuada a votação do documento conforme 
sugestão elaborada nesta Assembleia. Passam a votar o Ponto uma das grandes opções do 
Plano Orçamental. Alínea a) GOP e Orçamento, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 10, 
sendo seis do “Aqui há Porto-Rui Moreira” e 4 do PSD. Votos contra: 1, do PAN. Abstenções: 8, 
sendo 4 do PS, 2 da CDU e 2 do BE. -------------------------------------------------------------------------------
De seguida passam para Autorização 2 que corresponde à alínea I) Autorizar a celebração de 
protocolos com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua 
atividade na circunscrição territorial da Freguesia, designadamente quando os equipamentos 
envolvidos sejam propriedade da Freguesia e se salvaguardar a sua utilização pela comunidade 
local, cuja votação é a seguinte: Votos a favor 10, sendo 6 do Aqui há Porto - RM e 4 do PSD. 
Votos contra: 7, sendo 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. Abstenções: 2, da CDU. -------------------------
De seguida passa pela autorização um da alínea j); Autorizar a Freguesia a estabelecer formas 
de cooperação com entidades públicas ou privadas, cuja votação é a seguinte: Votos a favor: 
10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 7, 4 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 
Abstenções: 2 da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida passa para: “Autorização 3 que tem como fundamentação principal o n.º 6 do 
artigo 22º do DL 197/99” no caso de entidade adjudicante ser uma das referidas nas alíneas d) 
ou e) do artigo 2.º, portaria a que se refere o n. º 1 é substituída por autorização do respetivo 
órgão deliberativo. Votos a favor: 10, sendo 6 do Aqui há Porto-RM e 4 do PSD. Votos contra: 
9, sendo 4 do PS, 2 do BE, 2 da CDU e 1 do PAN. Abstenções: zero. -------------------------------------
Por último relativamente ao Quadro de Pessoal, a votação é a seguinte: Votos a favor: 11, 
sendo 6 do Aqui há Porto-RM, 4 do PSD e 1 do PAN. Votos contra: zero. Abstenções: 8, sendo 4 
do PS, 2 do B.E. e 2 da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------
Todas as propostas são aprovadas. Informa de seguida que tem 3 solicitações à Mesa, mas 
pede desculpa pois não sabe quem levantou a mão em primeiro. ---------------------------------------
Fernando Oliveira – Afirma que apresenta uma declaração de voto em nome do PS, conforme 
aqui referimos. Estes documentos carecem de concretização no que diz respeito às intenções 
do Executivo da Junta. Porém e como estamos no início do novo ciclo, que não corresponde 
nem de perto nem de longe a 6 eleitos do PSD, e não querendo passar cheques em branco, 
decidimos o caminho da abstenção porque queremos mesmo dar o benefício da dúvida. 
Estaremos cá para ver se o que consta das grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, 
será cumprido ou não por este Executivo. E para denunciar tudo aquilo que eventualmente 
não passe apenas do papel.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Teresa Martins.-------------------------
Teresa Martins (BE) – Intervém para ler uma declaração de voto, a qual fica anexa a esta Ata.--
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Deputada Natacha Meunier.------------
Natacha Meunier (PAN) – Informa que o PAN vai apresentar a sua Declaração de Voto a 
posteriori e se possível, relativamente ao Orçamento e às Opções do Plano, bem como a 
questão das autorizações, pois será fundamentada principalmente na preocupação do PAN, na 
viabilidade deste Orçamento e a forma como será executado. Contudo não deixam de estar 
aqui a construir soluções para que esta Junta consiga cumprir a sua aproximação aos fregueses 
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que tanto falam. A Declaração de Voto fica anexa a esta Ata. ---------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a apalavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ----------------------
Vítor Vieira (CDU) – Informa que é para fazer uma Declaração de Voto a qual fica anexa a esta 
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Informa que de seguida vão entrar no Ponto nº 2 da O.T. Mas antes só uma 
palavra de agradecimento a este trabalho efetuado nas Opções do Plano e também a devida 
nota de chamada de atenção para que tenha um seguimento de numeração de página e 
ninguém se referiu. Preocupam-se muito com os detalhes e quer salvaguardar também, esse 
esforço que é feito aqui por parte do Executivo e em particular pelas funcionárias aqui 
presentes e agradece. Passam então ao Ponto nº 2 da O.T. “Apreciação da Informação 
Trimestral e Financeira relativa ao 4º Trimestre de 2021”. Pede aos Srs. Deputados para serem 
rápidos, pois solicitam o prolongamento de um pouco mais dos Trabalhos e pede um pouco 
mais de consideração aos presentes. Solicita aos Srs. Deputados para serem mais céleres dado 
o adiantado da hora e se não virem nenhum inconveniente, na continuação desta assembleia. 
Pergunta se o Sr. Presidente pretende fazer uma nota de abertura sobre este Ponto da O.T., 
pois não é para votação, é só para informação, tendo o próprio afirmado que não o pretende 
fazer. De seguida dá a palavra para intervir à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------------
Teresa Martins (BE) – Começa a sua intervenção por ler um documento: “Sabemos que este 
documento se refere a um período de alteração de Executivo e por isso compreendemos que o 
que aqui consta se prende, ainda, com o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Rui 
Moreira. Posto isto, peço ao novo Executivo, agora composto pelo Movimento Rui Moreira e 
pelo PSD, que entendam estes comentários como recomendações de melhoria para os 
próximos relatórios trimestrais, que são documentos fundamentais para a comunicação com a 
Assembleia, mas acima de tudo com a população, que é perante quem, todos e todas, temos 
de prestar contas”, fim de citação. Dito isto, uma das coisas que não lhes parecem fazer muito 
sentido na forma como são apresentadas as “reuniões e eventos”, que normalmente 
aparecem no Ponto 1 do documento. Por exemplo, neste relatório ficam a saber que alguém, 
não sabem se é o Sr. Presidente, pois não existe nenhum intróito ao ponto, no dia 2 de 
novembro reúne com a funcionária. Ok…. No dia 17 de novembro também reúne com a 
funcionária. Compreenderão que isto não quer dizer rigorosamente nada. Escrever isto no 
Relatório é o mesmo que não ter lá nada, é absolutamente inútil. Esta informação aparece 
com o mesmo destaque. É seguida, por exemplo, por uma coisa curiosa que diz “Presença na 
Cerimónia de Abertura do Gabinete da Juventude na Delegação do Porto da Cruz Vermelha 
Portuguesa (decorreu no dia 3 de novembro). Pergunta se são coisas similares? Ao B.E. parece 
que não... Pergunta se não vale a pena algum cuidado na estruturação e organização deste 
documento. Esta listagem assim apresentada até se torna bastante ridícula, dando azo a 
algumas análises deste género. Recomeça a leitura do seu documento: “Entendemos que estes 
relatórios devem ser um reflexo daquilo que é o trabalho feito pelo Executivo e não uma 
colagem de informações sem grande lógica nem estrutura que reflita o trabalho 
desenvolvido”, fim de citação. Por isso não deve referir-se apenas àquilo que é o trabalho do 
Presidente, na opinião do BE., mas sim dos vários membros do Executivo, que fazem parte, e 
nomeadamente aqueles que estão a meio tempo no Executivo até, outra vez, por uma questão 
de transparência. Volta a citar: “Devem nestes relatórios, constar de forma clara o que são 
atividades/projeto e programas desenvolvidos pela Junta, os que são feitos em parceria e 
aqueles de que a Junta é participante, o que não é claro neste relatório. Dou 3 exemplos: na 
pág.11 – Banco Social – Os bens que são entregues às famílias são comprados pela Junta? São 
doados por algumas instituições? Por particulares? Se estas doações existem, qual é a 
dificuldade em dizer que existem? É uma questão de transparência e de contas certas, como 
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gostam tanto de falar, é diferente para o Orçamento da Junta gerir e distribuir recursos que 
recebe como donativos ou comprar esses bens … da forma como está escrito parece que é 
tudo doado pela Junta, o que, segundo sabemos, não é bem assim. Pág. 12 – Bacalhau para 
todos – Diz no relatório que há um projeto que se chama “Bacalhau para todos” que colabora 
com a Junta”, fim de citação. Não seria interessante, ou pertinente explicar o que é que é este 
projeto? Quem é que o promove? Quem é que dá os bacalhaus? Idealmente a quem é que são 
atribuídos? Com que critérios? Afirma que já não vai pedir tanto... Na pág. 8 temos o famoso 
projeto “Chave dos Afetos”… para quem já esteve em Assembleias anteriores, este exercício já 
não é novidade, mas para os restantes, vale a pena procurarem por programa Chave dos 
Afetos na internet, que vos deve aparecer logo no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Pede imensa desculpa por gastar este tempo outra vez, mas se reparem, na pág. 8 do relatório 
diz, como está a ler da página da Santa Casa Misericórdia do Porto: “O Programa Chave de 
Afetos, criado em 2011, é uma solução integrada com componente tecnológica e humana que 
monitoriza as pessoas idosas de forma contínua, contribuindo para uma diminuição do 
isolamento sénior. Promove a inclusão social e as relações afetivas, potenciando um 
sentimento de segurança subjetiva, essencial para a permanência no seu domicílio, evitando a 
institucionalização involuntária e custos associados”, fim de citação. Isto quer dizer, minhas 
senhoras e meus senhores aqui presentes e os que nos ouvem à distância, que este é pelo 
menos o 4º Relatório consecutivo, pelo menos o 4º e ela própria já veio aqui para fazer este 
número, é a 4ª vez que está neste microfone a ter esta conversa, pois acha inacreditável. É o 
4º relatório consecutivo em que alertam que isto não é admissível. Não vai dizer que isto é um 
potencial crime, na medida em que pode ser plágio… ou então é a Santa Casa da Misericórdia, 
que está a copiar a Junta. Falta saber porque não está explicado, de quem é o Projeto, mas ele 
há-de ser de alguém. No Relatório da União de Freguesias, não há nenhuma referência à Santa 
Casa da Misericórdia, seja como parceira ou promotora, e não é dito em lugar nenhum que 
este é um Projeto que desenvolvem em parceria com esta Instituição, que acho que é o que 
acontece efetivamente. “Parece-nos fundamental que as parcerias sejam visibilizadas nestes 
relatórios e que se explique qual o papel da Junta no âmbito dessas parcerias. Colocado assim, 
lamento, mas não é sério e é desprestigiante até para as entidades com as quais se 
estabelecem parcerias e tira a credibilidade a todo o documento”, fim de citação. Refere que 
num documento feito assim não se sabe o que se está a ler. Porque não sabem o que é feito 
pela Junta. Por fim e para terminar, uma nota para a questão dos realojamentos, notamos com 
pena e o Sr. Presidente há pouco deu o exemplo, que vai neste sentido, dizer, que mais uma 
vez todos os realojamentos acompanhados pela Junta, que não sabemos como são feitos, não 
sabem o que é que esse acompanhamento prevê, diz que são realojamentos acompanhados 
pela Junta, mas não sabem, não sabem o que significa objetivamente, mas estas pessoas que 
foram realojadas efetivamente, da nossa União de Freguesias, foram para outras Freguesias do 
Porto. Infelizmente, continua a ser muito difícil fixar pessoas nesta União de Freguesias. 
Entendem que é uma preocupação que quer crer que é transversal a todos.  “Alerta que a 
perda de habitantes na UF é um problema amplamente diagnosticado e em relação ao qual 
não podemos baixar os braços! Os alertas já vieram de todos os lados, inclusivamente da 
UNESCO, que confrontou o Porto com a possibilidade de perder a classificação como 
Património da Humanidade, como todos e todas aqui sabemos. A questão da perda de 
habitantes fez parte, do alerta da UNESCO.” fim de citação. -----------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta------------------
Presidente da Junta – Afirma que compreende e concorda plenamente, com a Sra. Deputada. 
Tem de assumir aqui, que teve pouco tempo para disponibilizar, para fazer este documento. 
Compromete-se que daqui para a frente, que sejam documentos muito mais bem elaborados e 
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mais bem feitos. O que acontece, como sabe, a nova Tomada de Posse, o Executivo, todo um 
acontecimento que surge aqui, que dificulta a sua concentração nesse documento. Assume 
toda a responsabilidade e compromete-se perante esta Assembleia, que tudo vai mudar. Tudo 
demora o seu tempo. Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira, do PS.-------
Fernando Oliveira (PS) – Intervém apenas, só para dizer o seguinte: É de louvar a atitude do Sr. 
Presidente, em assumir o facto de não ter olhado para o documento e mais isso do que outra 
coisa. Pede aos eleitos do PSD, que também estão no Executivo, visto que no anterior 
mandato, era os que mais criticavam este tipo de documento, de como era apresentado, pelo 
anterior Presidente da Junta, para que agora possam contribuir ou que sejam coerentes, pelo 
menos, com aquilo que criticavam no passado.----------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado, João Gonçalves.------------------
-João Gonçalves (CDU) – Afirma que a e) do nº 2, do artº 9 da Lei 75/2013 não fala em 
Informação Trimestral, mas sim que em cada sessão Ordinária da Assembleia é apreciada uma 
informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade desta e da 
situação financeira da Freguesia, ou seja, há 4 informações periódicas a apresentar pelo 
Presidente, em abril, junho, setembro, novembro ou dezembro. Esta é a 4ª informação do ano. 
Deveria ser relativa ao período ocorrido entre 10 de setembro de 2021, data da 3ª Sessão 
Ordinária. Ficam, entretanto, sem saber o que fez o anterior Executivo e o seu Presidente nas 
últimas 5 semanas do seu mandato, entre 10 de setembro e 18 de outubro e talvez em abril, 
com a Conta de Gerência, se possa perceber. Embora esta informação se refira ao período 
entre 1 de setembro e 30 de novembro, apenas são expressamente referidas atividades 
desenvolvidas de 21 de outubro a 26 de novembro. Ou seja, pelo Executivo inicial eleito de 
forma irregular e por isso substituído no passado dia 21 de dezembro e diga-se, pouco 
esclarece sobre os temas abordados. Será útil saber se é esse o objetivo. Nalguns casos, como 
já é referido quando se fala de habitação, é confrangedor constatar veiculada das palavras face 
à inoperância patenteada no resto e evidencia-se o habitual profissionalismo dos funcionários 
da Autarquia, nas diversas valências que atuam bem como de outros profissionais e 
voluntários, como professores, coro, etc., que contrasta com o mutismo do Executivo. 
Laconicamente, informa que a prova a 28 de dezembro, despejar da Casa de Cultura, de 
Miragaia, o Rancho do Douro Litoral, aqui exige uma cabal explicação. Espera que no futuro a 
informação seja mais precisa e esclarecedora sobre o que é efetivamente feito pelo Executivo.  
Quanto à Informação Financeira ela abrange um período mais dilatado, informa a informação 
até 21 de dezembro e o que se aí constata, aparentemente e na suposição que este 
documento não sofre de qualquer problema, a 10 dias do final do ano, a Junta vê arrecadado 
em receita corrente pouco mais de 1.400.000,00€, menos de 80% do previsto, o que é 
preocupante face aos cerca de 2.000.000,00€, que o Orçamento para 2022 prevê que implica 
indubitavelmente 43% e mais preocupante é quando se verifica que as despesas são 
superiores às receitas em mais de 100€. Um enorme buraco orçamental, praticamente 
impossível de recuperar nos 10 dias que então faltavam para concluir o ano e isto quando já 
estavam cabimentadas, mais de 400.000,00€ de receita alcançado, aumentando o buraco para 
0,5 milhão de euros. É um valor muito mais elevado do que os postos 80.000,00€ de dívida, 
que o Sr. Presidente fala abundantemente à comunicação social, mas que não mostrou, não 
explicou e nem sequer comprovou a esta Assembleia. Como nada se arrecadou de receita de 
capital, a receita total ficou a 55% do previsto, já as despesas correntes, a 10 dias do final do 
ano, estavam a 2/3 do previsto e as despesas de capital a 9% do que era suposto. Tudo isto, 
chama a atenção no que diz respeito a um Orçamento, que não foi sequer aprovado. Nem 
sequer é claro, se foi cumprido corretamente o regime de duodécimos. Nota-se que isto 
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ocorre quando ainda nem sequer foram iniciadas as obras de remodelação do Mercado S. 
Sebastião contratualizadas com a CMP e orçadas em 75.000,00€, tal como não foi totalmente 
saldada a dívida à ADSE, havendo dúvidas sobre a resolução completa da dívida à CGA, 
consequente resgate de hipotecas junto da Autoridade Tributária, hipotecas essas que deviam 
constar da Informação Financeira. É certo que estes números são de duvidosa realidade face 
ao que ocorreu nos últimos anos, mas provam mais uma vez, a razão que teve a CDU quando 
afirmou tratar-se de mais um Orçamento artificialmente empolado. Prova a razão que teve a 
CDU quando disse ser perigoso financiar despesas correntes com as receitas de capital 
baseadas em venda de património edificado. Provam enfim, o desastroso resultado dos 8 anos 
de gestão do Movimento Rui Moreira, nesta União de Freguesias. Por isso importa que na 
próxima informação periódica, em abril, nos seja apresentado um quadro mais adequado e 
completo sobre a situação financeira da Autarquia ou mesmo antes. Legalmente é obrigatório 
a apresentação em fevereiro de contas intercalares cobrindo o período de 1 de janeiro a 21 de 
dezembro de 2021, ou pelo menos, a 18 de outubro, pelo que a Junta poderá, querendo 
apresentar então uma análise mais abrangente desta situação. Assim, fazemos 3 sugestões ou 
recomendações ao Presidente da Junta: 1º recomendamos que se diferencie do seu 
antecessor e promova visitas dos membros da Assembleia aos equipamentos da Junta que 
permitam avaliar das condições em que se encontram os mesmos. Recomendamos também 
como solicitamos há quase mês e meio que promovam uma reunião com todos os funcionários 
da Autarquia com os Membros da Assembleia de Freguesia e recomendamos ainda, que 
promovam maior transparência na ação do Executivo, fazendo chegar à Mesa da Assembleia 
para distribuição aos restantes Membros, cópias das minutas de ata e das atas das reuniões de 
Executivo irregular que esteve em funções de 18 de outubro a 21 de dezembro, informando 
ainda se já foram devidamente retificadas as deliberações ali tomadas. Por último 4 questões: 
a quantos funcionários, quando, em que montante e com que retroativos é pago o suplemento 
de Penosidade e Insalubridade, do artº 24º do Orçamento de Estado para 2021, que obrigava a 
pagar a determinados trabalhadores e que a partir de 2022, continuarão a ser pagos por força 
do Decreto-Lei 93, de 2021. Em 28 de outubro, perguntamos em requerimento que medidas 
estavam a ser planeadas ou implementadas para promover a fiscalização e a pacificação da 
zona da Movida, dados os problemas denunciados pelos moradores, tendo sido apenas 
respondido a 8 de novembro, que estavam em contato com a Câmara, PSP e Polícia Municipal, 
para encontrar soluções. Na resposta que o Presidente dá à nossa intervenção no período 
Antes da Ordem do Dia não houve nenhuma novidade e como afirmamos já nessa altura e 
como os moradores e nós sabemos, o reforço da intervenção policial foi valorizado, mas é 
claramente insuficiente. Passados mais de 2 meses perguntamos que soluções foram 
encontradas e implementadas. Em 21 de dezembro pedem em requerimento, cópia de registo 
de vídeo da sessão de 18 de outubro e perguntam qual o seu custo. Na resposta, no passado 
dia 6, o Presidente afirma que não tem qualquer custo e que ainda não tem esse registo de 
vídeo. Ora, isto é, no mínimo preocupante, se não foi a Junta a encomendar a gravação, então 
quem foi, quem autorizou e quem tem esses registos. Por fim, para concluir, da Minuta da Ata 
da reunião do Executivo do dia 28 de dezembro, constam 2 medidas aprovadas, pedir uma 
auditoria à GF e contratar um gabinete jurídico, esta com a abstenção dos Vogais do PSD sobre 
a auditoria que já tinha sido feita anteriormente, pergunta-se em que moldes foi agora 
novamente solicitada sobre o gabinete jurídico. Perguntamos se tal contratação tem 
cabimento orçamental, quanto custará e a que se destina, pois, o Orçamento não foi 
aprovado”, fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que o Sr. Deputado fala muito em números referente ao 
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Executivo passado e como deve compreender, não vai esclarecer pois já solicitou uma 
auditoria, não consegue esclarecer. Quanto ao Rancho Douro Litoral é uma das medidas que o 
Executivo está a tomar, porque tem um abaixo-assinado de 30 moradores que se sentem 
incomodados com o Rancho Douro Litoral às 3.00 e 4.00 horas da manhã, não têm atividade 
de Rancho, funciona como um estabelecimento comercial, com festas de Faculdades e os 
próprios moradores dirigiram-se à Junta a solicitarem ajuda. É aprovado em Executivo, sim, 
mas não é intenção da Junta despejar. Vão notificar o Rancho por carta, devem cumprir o 
horário de silêncio, devem cumprir as regras do silêncio para que os moradores voltem a ter 
sossego. É uma das medidas que tomam, para além de falar com a polícia e de reuniões com a 
Câmara e com a polícia. Quanto às contas que fala, é do Executivo passado. As Atas do 
Executivo anterior, como o Executivo estava de forma irregular, são consideradas nulas.  O 
gabinete jurídico disse que se o Executivo é irregular, tudo o que foi decidido é nulo. Afirma 
que é o gabinete jurídico que o informa desta situação. ----------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. ----
Fernando Oliveira (PS) – Informa que pede a palavra porque é referido, hoje aqui, o Rancho 
Douro Litoral que está sediado na Freguesia de Miragaia, nas instalações conhecidas como a 
Casa de Cultura de Miragaia, num prédio quanto sabe, propriedade da Câmara Municipal. 
Pensa e se porventura não estiver certo, certamente o Sr. Presidente da Junta o vai corrigir. As 
instalações onde o Rancho está a funcionar, também são da Câmara, embora estejam cedidas 
à Junta de Freguesia, embora a Junta de Freguesia, cede, em tempos, ao Rancho Douro Litoral. 
Lembra-se de lá serem realizadas Assembleias de Freguesia naquele espaço. Há aqui 
elementos nesta sala que também participaram em Assembleias de Freguesia, naquele espaço. 
Já nessa altura, as instalações estavam cedidas pela Câmara à Junta e a Junta mais tarde cede 
ao Rancho. Primeira questão, quer saber se esta questão que está a contar, se é assim ou não. 
Por outro lado, quanto ao despejo em si, uma vez que é a Junta que tutela aquelas instalações, 
mediante o raciocínio que refere terá certamente, uma vez que se passam coisas que não 
devem acontecer, tem certamente competência para diligenciar no sentido de corrigir a 
situação e é nesse ponto que pega. O Rancho Douro Litoral é uma coletividade com bastantes 
anos de existência na União de Freguesias e também teve um trabalho, agora não tem tido, 
mas no passado teve um trabalho meritório na Freguesia e além-fronteiras, solicita à Junta de 
Freguesia em vez de enveredar pelo caminho mais fácil que é despejar. Afirma para tentar 
juntamente com os dirigentes da coletividade procurar uma solução no sentido de lhes fazer 
ver que não podem fazer tal coisa, devem utilizar aquilo para dinamizar o Rancho e fazer desse 
espaço a sede social do Rancho Douro Litoral. Despejar? Para onde é que vai o Rancho Douro 
Litoral. Entende que deve explorar todas as situações, antes de tomar uma medida tão radical 
quanto esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que é isso mesmo que explica. A intenção não é despejar. Vai 
notificá-los no cumprimento das regras. Não quer despejar o Rancho. Atualmente não existe 
Rancho, não têm quórum. Os sócios mais antigos desapareceram todos. Conhece o Rancho 
melhor que ninguém, pois mora ali perto. Neste momento os sócios mais antigos afastaram-se 
todos e está a ser um estabelecimento comercial. Está a tentar reunir os sócios mais antigos, 
para tentar que voltem e peguem no Rancho. Essa é a função do Presidente da Junta, tentar 
reativar o Rancho, pois neste momento já não existe. ------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Deputada Teresa Martins. --------------------
Teresa Martins (BE) – Afirma que pede novamente a palavra para reforçar o facto do BE 
também ter pedido, por escrito, as Atas do Executivo que esteve irregularmente em funções e 
foram-lhes enviadas as datas do atual Executivo. Vão também voltar a insistir, por escrito, mas 
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não querem deixar de reforçar aqui, que acham muito importante pois é por uma questão de 
transparência. Pergunta o que é que têm a esconder? Porque é que não enviam as Atas dessas 
reuniões? Não tem qualquer problema, pois vão ser anuladas, mas entendem que têm o 
direito a pedi-las e a terem acesso àquelas informações, àquelas Atas. É nisso que vão 
continuar a insistir. Acham que é muito relevante terem acesso às Atas do Executivo que 
esteve irregularmente em funções, é uma questão de transparência, de que tanto se fala aqui. 
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que não tem nada a esconder, só não fez seguir as Atas porque o 
gabinete jurídico disse que eram consideradas nulas. Informa quem não tem qualquer 
problema em enviar. Não as coloca a público porque entende que não faz sentido. ----------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Vieira. ------------------------
Vítor Vieira (CDU) – Afirma que já o disse anteriormente, não é jurista, mas lê as leis. Os atos 
cometidos pelo Executivo que esteve em situação irregular eram anuláveis, ou seja, tinha de 
ser desenvolvido um processo de nulidade.  Não são automaticamente nulos. De qualquer 
forma todas as deliberações que foram tomadas por esse Executivo irregular, podem entrar 
perfeitamente no ordenamento jurídico, entrar em vigor desde que sejam ratificadas por este 
novo Executivo. Precisam e têm o direito de conhecer, não podem aceitar que sejam 
sonegadas as Atas das reuniões que existiram e tomaram deliberações. -------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------
Presidente da Junta – Afirma que reuniu com ele e fala sobre isso e que lhe confirma que são 
nulas. Por sua vez diz-lhe que são anuláveis, se um tribunal decidir anulá-las. Afirma que o Sr. 
Deputado tem a sua opinião. Informa que o gabinete jurídico emite esta opinião. Mas não tem 
problema algum em mostrar as Atas. Tudo é feito e foi ratificado pelo novo Executivo. -----------
Presidente da AF – Pergunta se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Aproveita para 
antes de passar a palavra ao público, para referir que o Movimento Aqui há Porto-RM informa 
que o Sr. Deputado Gianpiero Zignoni fará parte da Comissão de Revisão do Regimento. Dado 
o adiantado da hora, afirma que vai entrar em contacto posterior para agendar a 1ª reunião 
para estabelecimento do método de trabalho. -------------------------------------------------------------
De seguida pergunta se alguém do público pretende intervir, tendo-se inscrito as Sras. Paula 
Amorim e Sara Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Paula Amorim. -----------------------------------
Paula Amorim – Afirma que pede a palavra porque quer retificar uma situação. Informa que se 
teve reuniões com o Executivo da Freguesia, no tempo do Presidente Fernando Oliveira. Com 
este Executivo não teve nenhuma reunião, nunca foi convocada para nada. Com os moradores 
que fala diariamente, também ninguém é convocado para falar com ninguém deste Executivo. 
Informa que o seu problema se mantém igual, a música diariamente, os bares abertos 
diariamente até às horas que lhes apetece. As queixas são exatamente sempre dos mesmos 
bares e que a própria sobrepõe, porque a Câmara deve ganhar muito dinheiro com estes 
bares, porque não ligam à polícia, não querem saber das multas, não querem saber da 
Câmara. Não se queixa de nenhum bar que abra de novo, o que se queixa é das Galerias de 
Paris, que é o principal, pois todos os dias é a mesma história. Em confinamento chama a 
polícia por diversas vezes, todos os dias, sempre a funcionar igual, não liga à polícia, não quer 
saber e a Câmara também nada faz, nem encerra e não faz nada. É isso que quer deixar aqui. 
Não é contactada por este Executivo nem pelo anterior, o do Sr. António Fonseca, muito 
menos. O único Executivo que teve, a tal reunião que juntou muitas pessoas, desde o 25 de 
abril foi o Sr. Fernando Oliveira, foi o único. --------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Pergunta qual a localidade onde reside. -----------------------------------------------
Paula Amorim – Informa que está na Praça Guilherme Gomes Fernandes e as traseiras 
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coincidem com as Galerias de Paris e também os estabelecimentos do Bangladesh, têm uma 
venda executivamente, todos os dias, na Rua e Travessa de Cedofeita, Praça Guilherme Gomes 
Fernandes em que vendem as bebidas toda a noite. Já tirou fotografias e enviou para o 
Comandante da Polícia Municipal várias vezes, mas eles funcionam todas as noites até de 
manhã. Basta bater à porta, dão a garrafa e fecham a porta. Todos os dias é assim. No tempo 
do Fernando Oliveira, foi a única vez que se escreveu para Lisboa, para a ASAE, para vários 
sítios, pois tem consigo as fotocópias e é o único que lhe deu resposta a nível de Junta de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. --------------------------
Presidente da Junta – Afirma que esta situação já ocorreu há muitos anos, não existia o 
movimento que há hoje. Também nunca solicitou nenhuma reunião. Afirma que já se reuniu 
com o Sr. Ricardo, que reside perto do Coreto, já enviou para o local a polícia, já estão 
identificados todos aqueles bares. A Junta de Freguesia e a Câmara do Porto também não têm 
competências de chegar e fechar. Existe a Lei e também protege os proprietários. Nem sempre 
é tão fácil como pensamos de fechar um estabelecimento. Era bom podermos fechar com 
rapidez, mas não é possível. Têm indicado à polícia, é a polícia municipal que tem de atuar e é 
isso que a Junta tenta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra à Srª Sara Gonçalves. ----------------------------------
Sara Gonçalves – Intervém para dizer o nome e refere que mora em frente ao Coreto da 
Cordoaria. Quer dizer ao Sr. Presidente da Junta que logo após as eleições, a 27 de setembro 
tem uma reunião com a PSP, onde esteve o Comandante António Leitão, Subintendente, 
Intendente, etc. Existe um esforço muito grande da sua parte pois pode dizer que ainda esta 
semana chamou 3 vezes a polícia. Afirma que fazia 2 a 3 vídeos, enviava diretamente por 
whatsapp para o Comandante Leitão a pedido dele. Houve um grande esforço por parte da 
Polícia Municipal, as colunas foram apreendidas, mas como ela enviava os vídeos, o 
Comandante automaticamente enviava de imediato os carros. Há uma coisa importante que 
aqui ninguém fala, embora tanto ela como a Paula Amorim vão fazer rondas e andam por 
vezes às 2.00 e 3.00 horas da manhã. O que acontece é que como mora em frente ao Coreto, 
todos os estabelecimentos encerram às 2.00 horas, muito bem. O que acontece é que existe 
um certo indivíduo que há muitos anos vende droga mesmo em frente ao seu quarto. A polícia 
tem conhecimento e acontece que muitas vezes ficam no Coreto até às 6.00 horas e até já 
esteve até às 8.00 horas da manhã. Ficam lá porque estão a vender a droga e vai um, vai outro 
buscar as bebidas. Ela própria sabe exatamente os estabelecimentos, bem como também a 
Paula Amorim, onde eles vão buscar as bebidas. Afirma que já indicou os nomes. Existe um na 
Rua da Torrinha, o Diamond Seixas e é toda noite. Colocam 3 pessoas para verem se vem a 
polícia. Existe na Rua de Cedofeita, os do Bangladesh e já conseguiram fechar e um que abriu 
antes do Natal junto da Pastelaria Aliança porque estava como Minimercado, veio na 
Comunicação Social, pois estava como Minimercado e café, vendiam toda a noite. Fecham 
perto de sua casa, mas vão buscar as bebidas, pois veem com sacos de várias cores. Afirma que 
em plena pandemia, ainda esta semana, já camou a polícia, 3 vezes. Já a conhecem, já sabem 
como se “relaciona” com o Comandante Leitão que a tem ajudado muito. Explica que toma 
antidepressivos há 12 anos, que está lá a Leonor, agora a Adega Leonor, etc., não menciona 
mais nomes. Afirma que há muita droga ali, muita venda de droga e ninguém faz nada. Já disse 
quem faz isso, já fez vídeos a mostrar quem é, a polícia sabe quem é, estão a vender droga, é 
um mau aspeto. É sexo às 23,30 horas, os restaurantes estão abertos, ninguém faz nada. Só a 
mando, pois está sempre ao telefone com a Polícia Municipal. Só tem 2 pessoas a trabalhar cá 
fora, muitas das vezes tem de pedir ajuda à PSP, são supersimpáticos e têm ajudado imenso, 
que tem de louvar aqui. De resto só com a força deles próprios. Refere novamente que toma 
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antidepressivos, toma comprimidos para dormir, tem um filho de 41 anos que vive com ela, é 
paraplégico e tem a mãe que vai fazer 90 anos. Tem os quartos virados para a frente e estão 
há mais de 6 décadas, pois vive nesta casa há mais de 6 décadas, não se faz nada se não fora 
através do telefone. Está até às 6.00h, 7.00h e 8,00 horas da manhã, só quanto têm os carros 
disponíveis, às vezes até vêm mais cedo e é só nessa altura que as pessoas saem dali. Afirma 
que estas casas devem ser verificadas, porque é que estão abertas, se é para restaurantes, se é 
para minimercados. Continuam sempre a vender as bebidas, mesmo com a porta fechada. 
Tanto ela como a D. Paula Amorim vão fazer rondas e têm fotos. Os vizinhos que têm bares 
também continuam a colocar música. Hoje é o dia da abertura das discotecas e junto da Adega 
da Leonor já estavam a “Bombar” quando se deslocavam para a Assembleia. Afirma que o 
barulho não a incomoda porque até tem vidros duplos, o barulho das pessoas também não a 
incomoda, pois já está habituada infelizmente, há 12 anos. Mas a música que faz Pum, Pum, 
em pé ouve de uma maneira, deitada na cama ouve-se a triplicar. Há 12 anos que sente isto. 
Agora sente menos porque tem vidos duplos. Mas a música é tremenda. Teve noites em que 
não estavam a tocar e acordava e ouvia a música. Por vezes já não estavam porque a polícia já 
tinha estado lá. Afirma que é isto que quer dizer ao Presidente, pois tudo o que precisar dela, 
pois mora em frente ao Coreto da Cordoaria, nº 50 2º andar. Informa que se precisar de fotos, 
dos números das casas que vendem as bebidas, sabe tudo, ela e a Paula Amorim e a Salete. ----
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ---------------
Presidente da Junta – Afirma que trabalhou algum tempo no Gabinete Porto Histórico, 
trabalhou também com a Movida e articularam muito com esta falta de cumprimento de 
horários. Havia fiscalizações, saíam às 4.00 horas da manhã para a rua e fechavam. Tentaram 
combater ao máximo, identificaram estabelecimentos. Informa que recentemente fizeram 
uma apreensão de 35 colunas por parte da PSP, tentam e vão lutar pelo bem-estar dos 
moradores. Agradece a todos e às funcionárias. Pede desculpa pelo adiantar da hora. ------------
Presidente da AF – Intervém para dar a palavra novamente à D. Sara Gonçalves. Solicita o 
favor, de usar o poder de síntese, devido ao adiantado da hora. -----------------------------------------
Sara Gonçalves - Intervém para perguntar ao Sr. Presidente quem é o Sr. Ricardo, pois mora há 
6 décadas. Informa que morou lá um homem chamado Ricardo que é o seu filho, mas já não 
vive há muitos anos, mas confirma ao Sr. Presidente que é seu filho. Afirma que não mora ali, 
mora em Gaia. Explica que já foi ameaçada. O filho trabalha no “Cordoaria” mais a nora. Não 
mostra medo, vem cá abaixo e sabem que é ela que faz queixa, dá entrevista para as 
televisões. Também já foi ameaçada de morte e já bateram no filho. Um Sr. que tem lá um bar 
e que mora lá, para se vingar dela, bateu no filho, deu um soco nas costas. Já ameaçou os 
netos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente da AF – Intervém para perguntar se existem mais inscrições, mas ninguém se 
inscreveu para o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida informou os Srs. Deputados que iriam proceder à leitura da Minuta da Ata, para ser 
votada. A Minuta da Ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
De imediato o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão. Edifício de São Nicolau, Assembleia 
de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e 
Vitória, 15 de janeiro de 2022, às 1,10 horas. ------------------------------------------------------------------ 
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