
HABITAÇÃO

AMBIENTE

- Exigir a requalificação e manutenção dos 
bairros municipais e respetivos espaços envolventes

- Incentivar a identificação de habitações para 
reabilitação e recuperação com vista à habitação 
pública para os jovens da freguesia.

- Criar um mecanismo de colaboração com o movimento 
cooperativo existente, para em conjunto dar novas respostas 
para o problema da habitação

- Fomentar em todas as escolas do 
ensino básico da freguesia, a cooperação 

com a Junta de Freguesia na promoção dos 
chamados prolongamentos escolares

- Criar uma rede local de bibliotecas e de espaços 
culturais, promovendo hábitos de leitura e o gosto 

pelas artes plásticas, Teatro, Dança e Música

- Promover junto da Câmara Municipal a necessidade de 
criação de novas infraestruturas desportivas na freguesia, 

como um pavilhão gimnodesportivo e uma piscina municipal

- Apoiar o associativismo cultural e desportivo apoiando as 
atividades desenvolvidas pelas várias coletividades da freguesia

- Promover exposições, colóquios e concertos na freguesia, aproximando a 
cultura e os artistas locais da população

- Construir parques infantis e colocar aparelhos de manutenção física nos principais 
espaços verdes e ajardinados da freguesia, incluindo nos bairros sociais

- Substituir os contentores móveis, por contentores enterrados, promovendo a 
higiene e reduzindo o impacto visual.

JUVENTUDE, 
DESPORTO, CULTURA E 

ASSOCIATIVISMO

ACÇÃO SOCIAL
- Ampliar a oferta de vagas em creches da rede pública, 
através da constituição de novas parcerias com as IPSS

- Combater o isolamento dos idosos, com a criação de 
redes de apoio continuado e domiciliário

- Criar centros de dia e lares a preços acessíveis e com 
atenção aos casos de maior necessidade, assim como a 
disponibilização de meios para programas de manutenção 
de vida activa para reformados e idosos

MOBILIDADE
- Reivindicar junto do município a reabilitação de 
diversos arruamentos da freguesia, especialmente 
na zona da cantareira na Foz do Douro e na 
freguesia de Aldoar.

- Exigir o melhoramento da rede de transportes 
STCP, maior frequência de autocarros e de horários, 
e a cobertura de toda a união de freguesias

- Criar parques gratuitos em zonas residenciais e 
nos bairros, de forma a evitar o estacionamento 
abusivo em cima de acessos e espaços verdes
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CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDOAR, FOZ DO DOURO E NEVOGILDE

A cidade do Porto tem 12 
casas vazias para cada 
família a necessitar de 
habitação?

SABIA QUE

Os eleitos da CDU marcam a diferença. Na Câmara e na 
Assembleia Municipal do Porto tem sido uma voz activa 

na defesa dos interesses dos munícipes. Foi a força 
política que mais propostas fez e que mais 

requerimentos apresentou sobre os problemas que 
a população levanta e que os nossos eleitos 

registam nas inúmeras visitas que fazem. 
Precisamos de mais eleitos com esta fibra, 

com esta dedicação!
Vota na CDU também na Câmara e na 

Assembleia Municipal. 
É hora de dar a vez à CDU.

Dá força a quem te dá voz!

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


