Assembleia da União de Freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde

PROPOSTA
Mais transparência, mais participação, mais democracia
O poder local é um pilar fundamental da nossa democracia, tanto pela sua proximidade às cidadãs
e aos cidadãos, como pelas oportunidades de participação que permite. Contudo, para uma real
capacidade de fiscalização e participação democrática, é necessário garantir o máximo de abertura
e transparência na gestão da coisa pública. Em nenhum nível de governo isso se nos afigura tão
importante como ao nível do poder local.
Verifica-se, no entanto, que essas condições nem sempre são garantidas na nossa freguesia:
a) a cobertura jornalística da política local sofre de fortes limitações, o que exclui do debate
público muitas das questões relativas aos problemas da cidade e da freguesia;
b) a realização centralizada das sessões da assembleia de freguesia na sede de Aldoar limita
fortemente a assistência e participação das pessoas, particularmente as que residem nas
restantes freguesias ou que não têm forma de se deslocar;
c) as sessões da assembleia continuam a não ter transmissão online, ao contrário de muitas
outras autarquias, o que, se se concretizasse, atenuaria o problema referido no ponto
anterior;
d) as iniciativas e as propostas apresentadas pelos diferentes grupos políticos, embora sejam
documentos públicos, raramente estão disponíveis aos munícipes nos espaços eletrónicos
da autarquia.
A recente remodelação do site da União de Freguesias solucionou alguns problemas, mas deixou
outros por resolver. E apesar de as atas da assembleia terem passado a estar disponíveis,
continuam a não ser disponibilizados os anexos apensos às atas, nem uma grande parte dos
documentos que são discutidos e votados nas sessões da própria assembleia.
O Bloco de Esquerda entende que a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
dispõe hoje dos recursos técnicos e humanos para, com pouco esforço, se tornar um exemplo ao
nível da transparência municipal. E uma autarquia só será verdadeiramente democrática quando
forem públicos todos os elementos da sua governação, fornecendo informação relevante para o
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debate político e para o escrutínio dos cidadãos. Só assim se poderá garantir a confiança destes no
poder político e, mais concretamente, no poder local e nos seus eleitos.
Pelos motivos expostos, a Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde,
reunida em sessão ordinária a 16 de Abril de 2019, delibera:
1) a disponibilização online, de forma acessível, organizada e facilmente localizável, de todas
as atas, documentos colocados à discussão pelo Executivo e pelos membros da assembleia
de freguesia (pedidos de informação, moções, recomendações), aprovados ou não, com
indicação da respetiva votação;
2) a transmissão e disponibilização online das sessões da Assembleia de Freguesia, no site da
União de Freguesias ou plataforma de vídeo (por exemplo, em canal youtube);
3) a realização descentralizada das reuniões da Assembleia de Freguesia, com critérios
mínimos de rotatividade;
4) a disponibilização online antecipada de todos os documentos a serem apreciados e votados
pela assembleia, de forma a que todos os cidadãos e cidadãs tenham a eles acesso antes
da realização das sessões, tal como é feito com os membros da assembleia de freguesia;
5) mandatar a Mesa da Assembleia de Freguesia para dar cumprimento a estas deliberações,
em articulação com os serviços da União de Freguesias.

Porto, 16 de Abril de 2019

O Representante do Bloco de Esquerda,

_________________________
(Pedro Lourenço)
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