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Exmos. Senhores Membros da Assembleia de Freguesia

Nos termos da alínea e) do n2.2 do art9.9 da Lei 75/2013 de 18 de setembro, compete à
Assembleia de Freguesia, apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita
da presidente da União de freguesias acerca das principais iniciativas e atividades que
decorreram do dia 01 de outubro até à presente data, bem como da situação financeira da Junta
reportada ao dia 30 de novembro de 2019.

O documento aqui apresentado descreve de uma forma sucinta as principais ações levadas a
efeito e apoiadas por esta União de Freguesias.

A Presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

(Sofia Maia)

Rua de Serralves, 10 Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-Tordeloouromassarelospt
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OUTUBRO

06 de outubro

15 de outubro

Cruzamentos escritas e Tertúlia com Simão Freitas e Rui Mendes

Informação da Presidente
4 Trimestre de 201
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Rua de Serralves, 10 rei.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-iordeioauromassarelos.pt

ELEIÇÕES
LEGISlATIVAs 2019
Votar é um det,er L.ttm to!

Eleições para a A5sembleia da República

No dia 06 de outubro realizaram-se as Eleições

para a Assembleia da República

07 de outubro

Protocolo com as Associações de Pais

‘tc

O CARTÃO DE ELEITOR ACASOU. só PRECISA
DO CARTÃO DE CIDADAO PARA VOTAR

Para sahêr o seu local de voto envie tirE, .1 ÇEI gratuita para 3S38 com RE
(espaço) n° de Cerbficaçao criO comusarte no SI ou CC (sepaço) data de

nawÉne.,to (no rorrnato (&4AAVMDDL

A Educação é uma missão de todos e para todos e neste sentido

a UFLOM tem em execução o protocolo de apoio financeiro com

as Associações de pais das 5 escolas do l Ciclo da freguesia,

possibilitando aos alunos residentes na freguesia, o acesso ao

ATL.
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No salão Nobre da UFLOM cruzou-se a escrita

fotográfica de Rui Manuel Mendes com a escrita

e com as palavras de Simão Freitas, jovem

jornalista da agência LUSA. A sua visão e o

trabalho do fotografo foram os ingredientes

essenciais para mais um êxito destas tertúlias

públicas da Modusdever—Associação Cultural.
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16 de outubro

Campanha de Vacinação Antirrábica e de identificação eletrônica

Nesta data realizou-se a vacinação antirrábica e a identificação

eletrônica dos cães.

18 de outubro

Outubro ROSA

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização

que tem como objetivo principal alertar as mulheres

e a sociedade sobre a importância da prevenção e

do diagnóstico precoce do cancro da mama. Neste

sentido decorreu uma sessão de sensibilização, no

salão nobre, em parceria com a Brasil 360, a MIA e a

U F LO M.

23 de outubro

CPCJ — Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Realizou-se na Unidade de Saúde da Foz do Douro a

reunião da CPCJ com todos os membros que constituem

a comissão alargada e onde esta UFLOM tem

representação.
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Rua de Serralves, lo Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-Iordeloouromassarelos.pt
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24 de outubro

Passeio Sénior— Fátima

A 24 de outubro, decorreu o passeio a Fátima com os seniores da

UFLOM. Este destino é dos mais requisitados e o dia de sol que se fez

sentir no Recinto de Fátima ajudou a um belo dia de convívio e

reflexão neste local de peregrinação.

Os participantes tiveram tempo de realizar a visita ao recinto exterior,

bem como à Basílica de Nossa Senhora do Rosário e Basílica de

Santíssima Trindade.

A acompanhar todos os participantes deste passeio estiveram os

membros do executivo e algumas das colaboradoras da UFLOM.

Informação da Presidente
42 Trimestre de 201

31 de outubro

Voga do riso

Integrada nas comemorações do dia mundial da

terceira idade realizou-se nos espaços seniores

uma sessão de yoga do riso.

O Voga do Riso é uma atividade lúdica com o

objetivo de mudar o humor dos seus participantes,

através de exercícios de relaxamento.
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NOVEMBRO

06 de novembro

Formação interna

Os colaboradores afetos aos serviços de gestão administrativa receberam formação sobre”

Atendimento presencial e telefónico” em contexto de trabalho.

Rua de Serralves, 10 Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-Iordeloouromassarelos.pt
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07 de novembro

Reunião com as EB1 e Associações de pais

lnformaçào da Presidente
42 Trimestre de 2019

Tendo como objetivo a planificação do ano letivo 2019-2020, realizou-se a 1 reunião com os

coordenadores das cinco escolas do 12 ciclo e os representantes das associações de pais.

08 de novembro

“Distanásia — A discussão sempre adiada”

A UFLOM é uma das entidades patrocinadoras do congresso

organizado pela Fundação Sanitus “Distanásia - A discussão

sempre adiada”.

A iniciativa decorreu no Salão Nobre de Massarelos.

11 de novembro

Magusto e baile de São Martinho

Em época festiva, os seniores da UFLOM participaram

numa tarde animada, com baile, onde ao lanche

foram servidos de castanhas assadas e jeropiga.

13 de novembro

282 aniversário do Espaço Sénior da Arrábida
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Rua de Serralves, 10 Te!.: 226 166 910-226 061 020
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No âmbito da celebração do dia Mundial da Diabetes

realizaram-se dois rastreios à população que visou

alertar para a importância da adoção de estilos de

vida saudáveis que aludem a prevenir e combater

este problema de saúde.

15 de novembro

Formação Interna

05 colaboradores afetos aos espaços seniores e

responsáveis pela implementação do HCCP, receberam

formação em contexto de trabalho.

Neste mesmo dia decorreu também uma formação para

Técnicos Superiores no âmbito do Regulamento Geral de

proteção de dados promovido pela Rede Social do Porto.

lnformaçâo da Presidente
4 Trimestre de 2019
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Rua de Serralves, 10 rei.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-?ordeloouromassarelos.pt

A 13 de novembro de 1991, o Centro Social da Arrábida deu início

à valência de centro de dia e para assinalar esta data, foi

organizado um almoço e uma tarde de convívio, com atuação de

uma fadista, tendo aquele espaço sénior aberto esta atividade a

toda a comunidade da freguesia.

c’•’ :
14 e 15 de novembro

Rastreio Diabetes

r



20 de novembro

Tertúlia “Ser Criança no século XXI”

A 20 de novembro, no âmbito do 3O aniversário da Convenção

dos Direitos das Crianças, promovemos a Tertúlia “Ser Criança no

Século XXI”. No salão Nobre desta UFLOM estiveram presentes

diversos participantes que ouviram os desafios da atualidade

analisados por Honório Novo, Presidente da CPCJ (Comissão de

Proteção de Crianças e Jovens) — Porto Ocidental e pela Psicóloga

desta autarquia Maria João Gonçalves.

Na audiência estiveram membros das Associações de Pais, representantes da área da saúde, bem

como membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia e diversos responsáveis pelas

Associações da UFLOM.

O evento, inserido no Plano Anual de Atividades desta União de Freguesias, visou alargar a

formação neste tema a todos os interessados.

A iniciativa teve uma grande participação e debate de todos os envolvidos, onde se analisou até

que ponto a legislação está enquadrada na atualidade e o que deve ser feito em prol da

sensibilização de toda sociedade para estas questões.
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15 de novembro

Orçamento Colaborativo

A sessão publica para a apresentação do orçamento

colaborativo e a eleição do júri decorreu no salão nobre desta

autarquia.

Informação da Presidente
4Q Trimestre de 2019

ORÇAMENTO —
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Rua de Serralves, 10 Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Pano geral@luf-Iordeloouromassarelas.pt
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Durante este dia, a comunidade infantil também foi envolvida neste tema, tendo a União de
/

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos distribuido em todas as escolas um pequeno jogo

para que as crianças ,através desta atividade didática, conheces5em os seus Direitas Universais.

DEZEMBRO

04 de dezembro

289 Aniversário do Espaço Sênior de Massarelos

O Centro de Convívio de Massarelos comemorou o 282 aniversário numa tarde de convívio e

animação. Este dia festivo foi também o motivo para se convidar a comunidade a conhecer o

espaço e a conviver com todos os utentes. -

A

06 de dezembro

Reunião de trabalho de colaboradores

Realizou-se a reunião onde participaram todos os colaboradores e avençados desta autarquia

com o objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido durante e5te ano bem como planear as

atividades e estratégias a serem desenvolvidas no próximo ano 2020.

Rua de Serralves, ia Tal.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf4ordeloouromassarelos.pt
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No âmbito do projeto promovido pela LIPOR “Operação Tampinha” ao qual a UFLOM se tem

candidatado nos últimos anos, assegurando a recolha e entrega das tampinhas de plástico,

conduziu à possibilidade desta autarquia receber equipamentos técnicos que vão dar resposta

às necessidades dos cidadãos e fregueses.

Apoio à Habitação

Mn

P Edçâo 1

Rua de Serralves, 10 Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-Iordeloouromassarelos.pt

16 de dezembro

Operação Tampinhas

OPtRAÇO TAPWINKAS

5°tO

Neste evento estiveram presentes membros do executivo e técnicos

desta UFLOM responsáveis pela promoção desta campanha na

freguesia.

17 dezembro

7 Edição do Porto Solidário

7

Lipor’ L:

O Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social, teve início no dia

17 de dezembro e os interessados que reuniram as condições para o fazer,

foram apoiados no Gabinete de Ação Social.
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19 dezembro

Almoços de Natal dos Espaços Seniores

No dia 19 de dezembro vai decorrer o já tradicional almoço de Natal dos Espaços Seniores —

Centro de Dia do Centro Social da Arrábida e Centro de Convívio de Massarelos.

Este ano este almoço será realizado no Polo de Massarelos e será um momento de partilha,

convívio entre os dois espaços seniores. A tarde deste convívio e almoço de natal será animado

com atuações musicais.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E DO CEMITÉRIO

A seguir passamos a descrever os serviços prestados nos meses de setembro, outubro e

novembro de 2019, nos diversos espaços de atendimento ao público.

Gestão Administrativa e do Cemitério

Canídeos Cemitério
Atestados crr Espaço Cidadão

Inumações
Registo Licenças

410 2,825 22 72 945 16

Ação Social

Fundo de Emergência

Até 30 de novembro de 2019, os apoios atribuidos através do Fundo de Emergência Social

ultrapassaram os €36,500,00. Na generalidade, a maioria dos apoios concedidos até essa data,

foi para situações relacionadas com saúde: medicação (66%). Entre setembro e novembro,

registou-se também:

comparticipação na aquisição de óculos (2 casos);

Rua de Serraives, 10 Tei.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-iordeloouromassarelos.pt
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comparticipação na aquisição de próteses dentárias (2 casos);

• pagamento de transporte em ambulância (1 caso);

meias elásticas (1 caso).

Além das despesas com saúde, as que tiveram maior impacto em termos de orçamento, nos

meses de setembro, outubro e novembro, foram:

• pagamento da primeira mensalidade de quarto em pensão para pessoa sem-abrigo (a

segunda mensalidade é assegurada pelos vicentinos e as restantes já têm o apoio da

Segurança Social);

• pagamento do serviço de limpeza geral numa habitação social onde reside uma mãe idosa

e um filho maior deficiente.

Protocolo de Cooperação com a Universidade Fernando Pe5soa

No âmbito do protocolo de cooperação com a Fundação Ensino e Cultura “Fernando Pessoa”,

entre setembro e novembro do corrente ano, foram solicitadas 13 primeiras consultas,

correspondendo duas delas a situações de menores.

Estas consultas são asseguradas pelas Clínicas Pedagógicas de Medicina Dentária da Universidade

Fernando Pessoa.

13 de dezembro
Cabazes de Natal

A ação social é uma das prioridades de atuação desta autarquia e na

época natalícia o executivo distribui 200 cabazes a famílias/indivíduos
,

ti
a

sinalizados pelo Gabinete de ação social.

/ /
4 v

Rua de Serraives, 10 TeL: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto gerai@uf-iordeioouromassareios.pt
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PAPI — Programa de Acompanhami,to a Pessoas Idosas

O Programa de Acompanhamento à Pessoa Idosa (PAPI) tem o objetivo de promover o bem-

estar e combater o isolamento social da população idosa da União de Freguesias de Lordelo do

Ouro e Massarelos.

As atividades desenvolvidas pelo PAPI nos meses acima referidos foram as seguintes:

PAPI - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO A PESSOAS IDOSAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS TOTAL

Visitas domiciliárias 75

Acompanhamentos a atos médicos: (consultas, fisioterapia, exames

complementares de diagnostico, análises clínicas):

Consultas 24

Análises Clínicas 7

• Marcações de exames, consultas e tratamentos 11

Pedidos de médico ao domicílio 8

• Pedidos de medicação e entrega no domicílio dos utentes 8

• Entrega de exames médicos 9

Acompanhamento a serviços públicos: Segurança Social e à loja do

cidadão 12

Teleassistência:

• Instalação de novos equipamentos 8

• Reparações de equipamentos 12

Idas ao supermercado 11

Reuniões com parceiros 11

Acompanhamento dos idosos no passeio a Fátima 1

Rua de Sernives, 10 Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-Iordeloouromassarelos.pt

Informação da Presidente
42 Trimestre de 2019
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GABINETE DE MEDIAÇÃO

No decurso deste período, foi notório o aumento de atendimentos relacionados com a temática

da habitação e queixas por violência doméstica.

O número de pedidos de transferência de habitação também aumentou, sobretudo de

moradores do Bairro Social Nuno Pinheiro Torres.

Assunto de

Atendimentos

Autoridade para as Condições de trabalho 06

Habitação 70

Habitação Social (Despejos, transferências, candidaturas, pedidos de

coabitação) 21

Regularização de dívidas 50

Requerimento a Tribunais/ministério público 13

Pedidos de fiscalização no gabinete do munícipe e Proteção Civil 06

Acordos Parentais 04

Acompanhamento ao GAIV 07

Assuntos de águas e EDP 10

Segurança social 13

Requerimento de proteção jurídica 36

Multas/coimas 25

Rua de Serraives, 10 Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geraI@uf-IordeIoouromassarelos.pt
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Da análise das consultas resulta o seguinte:

• A média de idades situou-se nos 32,5 anos;

• Quanto ao género, as mulheres foram as que mais procuraram o Gabinete de Psicologia;

• As principais patologias identificadas na consulta: são os quadros depressivos, fobias,

ansiedade de desempenho, episódios maníacos, lutos, perturbações de comportamento

(jovens), maus-tratos e violência doméstica.

- Participação na Tertúlia “Ser criança no séc. XXI”, onde foi feita uma apresentação do panorama

nacional e onde o Presidente da CPCJ Ocidental, Honório Novo, explicou o papel da Comissões

de Proteção e Crianças e Jovens.

PARTICIPAÇÃO EM ATOS PÚBLICOS

ATO ENTIDADE

Assembleia Municipal j CMP

Reuniões Adilo ADILO

Reuniões CLASP (Núcleo Executivo) CMP

Reuniões NPISA (Núcleo Executivo) CMP

Anafre ANAFRE

Reunião Banco Alimentar AUDITORIO DE PERAFITA

Vida Norte VIDA NORTE

Conselho Geral A. E. Leonardo Coimbra A.E. LEONARDO COIMBRA

Conselho Geral A. E. Clara de Resende A.E. CLARA DE RESENDE

Conselhos Gerais do Agrupamento de Escola

‘ Conselho Municipal do Ambiente CMP

Conselho Municipal de Segurança CMP

CPD

Rua de Serralves, j Fel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf-lordeloouromassarelos.pt
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Em finais setembro a Junta deu por finalizado o procedimento de consulta prévia para prestação

de serviços de enfermagem.

A entidade adjudicada foi a Clínica Médica da Foz — Médicos em Casa, CRL.

Da análise aos dias de atendimento do serviço de enfermagem, resultaram algumas alterações

passando assim a ser os seguintes:

Segundas-Feiras

Das 15H00 às 15H45 Bairro Antigo da Pasteleira (Associação de Moradores)

Das 16H00 às 17H00 Rua de Serralves, n2.8

Quartas-Feiras

Das 15H00 às 15H45 Centro Social da Arrábida

Das 16H00 às 17H00 Bairro da Mouteira (Ass. Doentes Renais)

Sextas-Feiras

Das 15H00 às 15H45 Centro de Convívio de Massarelos

Das 16H00 às 17H00 Rua de Serralves, n2.8

Os cuidados de saúde disponíveis continuam a ser:

- avaliação de sinais vitais;

- avaliação de glicemia;

- avaliação de medidas antropométricas;

- pensos e feridas

- inietáveis.

GABINETE DE PSICOLOGIA

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019 foram realizadas 60 consultas, de acordo

com o horário estabelecido.

O Gabinete de Psicologia teve uma ocupação de 100%.

Rua de Serralves, 1D Tel.: 226 166 910-226 061 020
4150-701 Porto geralcPuf-iordeloouromassareios.pt
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REUNIÕES DE E

Rua de Serralves, 10 Tel.: 226 156 910-226 061 020
4150-701 Porto geral@uf.lordeloouromassarelos.pt

DIA

21

r

outubro

TIPO

ordinária

30 outubro pública

06 novembro ordinária

15 novembro ordinária

29 novembro pública

04 dezembro ordinária

12 dezembro pública

PEDIDOS DE INTERVENÇÃO

Assunto Entidade

Rua da Piedade/Rua Bom Sucesso - Pedido limpeza terreno Ecolinha - CMP

Tanques Casal do Pedro — Sem abrigo Comandante Leitão, Polícia

Municipal

Rua Guerra iunqueiro/Av. da Boavista - Limpeza pública, Eng. Daniel Freitas, CMP

depósito de lixo

Jardim do Padrão —tenda de sem abrigo Comandante Leitão, Polícia

Municipal

Rua do Campo Alegre, Artq. Marques da Silva e Prof. Abel DMVP, CMP

Salazar — semáforos com aviso sonoro para invisuais

Br. Bom Sucesso — falta de iluminação Dr. Fernando Paulo

Rua da Arrábida — Autocarro 209 Dra. Manuela Ribeiro, STCP

Br. Bom Sucesso e Condominhas — falta de iluminação Dra. Cristina Pimentel, CMP

Clube Fluvial — Problemática da droga, Consumo, tráfico e Dr. Paulo Lucas, PSP

insegurança Dr. Fernando Paulo

Recolha de resíduos devido a deposiço dos mesmos na via Ecolinha - CMP

pública

Rua Rodrigues Lobo, casal sem abrigo Dr. Fernando Paulo, CMP
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Lg da Rua de Esposende e da Ancora, escadaria e caminho Dra. Cristina Pimentel, CMP

nas traseiras da Escola Condominhas —falta de iluminação

P. Estacionamento do Corte Inglês/Clube Fluvial — ameaça de Dr. Filipe Araújo, CMP

aluimento do pavimento

Rua Pedro Olaio —toxicodependentes na entrada dos prédios Comandante Leitão, Polícia

Municipal

Rua das Condominhas — falta de iluminação Dra Cristina Pimentel, CMP
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1 unidade Li POIS ‘

Código Designaçilo 1
132 340.13

Saldo em 30/11/2019 706 912,76
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