
	

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

RECOMENDAÇÃO 

Por políticas de promoção da igualdade e combate às discriminações 

Considerando que: 

a) A União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (UFAFDN) promove, desde 2018, e em 

parceria com a Câmara Municipal do Porto, um projeto de orçamento colaborativo; 

b) Este projeto pretende incentivar a cooperação com a população “na prossecução de ações que 

promovam a sustentabilidade, nas suas diversas vertentes social, económica e ambiental”; e ainda, 

“reforçar o trabalho em rede e as relações de proximidade que o Município, a Freguesia e as 

diversas entidades têm com os grupos de cidadãos aos quais especialmente se dedicam”; 

c) O orçamento colaborativo tem vindo assim a “apoiar a concretização de projetos concretos e de 

alto impacto na área sociocultural, através do seu financiamento, concebidos por pessoas coletivas, 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, com sede ou residência no território da UFAFDN”; 

d) Para a concretização destes objetivos, a UFAFDN dispõe de uma verba anual de 150.000€, apoio 

estabelecido através de protocolo celebrado com o Município do Porto; 

e) A educação para os direitos humanos e sociais é uma das prioridades do Município do Porto, que 

deve também estender-se e ser partilhada com a União de Freguesias; 

f) As entidades públicas têm especiais responsabilidades na promoção da igualdade e no combate a 

todas as discriminações: étnicas, de condição socioeconómica, género, diversidade funcional, 

orientação sexual e religiosa, e outras; 

g) O orçamento colaborativo afigura-se como um mecanismo adequado para incentivar e apoiar o 

desenvolvimento de projetos desta natureza também no território da UFAFDN. 

Pelos motivos expostos, a Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, reunida 

em sessão ordinária em 19 de Dezembro de 2019, recomenda ao Executivo da União de Freguesias: 

• Que no âmbito do Orçamento Colaborativo de 2020, a UFAFDN estabeleça a educação para os 

direitos humanos e sociais como uma prioridade e apoie projetos relacionados com a promoção 

da igualdade e do combate a todas as discriminações: étnicas, de condição socioeconómica, 

género, diversidade funcional, orientação sexual e religiosa, ou outras. 

O Representante do Bloco de Esquerda, 

 


