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Introdução
O ano de 2020 fica marcado pela pandemia provocada pelo Covid 19, que em muito inviabilizou as
atividades previstas para o exercício anual.
Se por um lado muitas das atividades foram impossibilitadas de se realizar por imposição do Estado de
Emergência, houve por outro lado alguma prudência no investimento em medida que não sabíamos o que
futuro nos reservava.
Neste contexto o Concelho mobilizou-se para dar resposta às muitas solicitações que a pandemia nos
trouxe, tornando-se esta ação mais importante que todas as outras e para as quais disponibilizamos todos
os recursos humanos e financeiros que se tornaram necessários.
No primeiro trimestre do ano ainda tivemos um conjunto de boas notícias, que não só marcaram o ano,
como o mandato, referimo-nos concretamente ao início das obras do Corredor Verde do Leça, a reabertura
do Complexo Oficinal da CP, e os investimentos da Farfetch, Pemel e Unilabs em Leça do Balio.

Custóias, Junho de 2021

O Executivo
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Educação e Juventude
Os Agrupamentos de Escolas continuaram a ter, neste executivo, um parceiro sempre disponível a
participar nas suas iniciativas, assim como nas iniciativas promovidas pelas Associações de Pais e
Estudantes.
É da responsabilidade da União de Freguesias a assunção do compromisso no que tange ao fornecimento
de material de higiene e limpeza aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico,
durante o ano de 2020 foram entregues aos dois agrupamentos escolares da União de Freguesias os
produtos de limpeza necessários para asseptização das escolas.
Não foi possível dado o contexto pandémico não foi possível realizar as Férias Desportivas no período das
férias escolares de verão e da Pascoa.
Apoiamos as iniciativas, promovidas pelas Escolas, na organização e comemoração:
Dia de Carnaval;
Dia Mundial da Criança;
Dia de S. Martinho.
Continuamos a executar as pequenas reparações e manutenção dos espaços verdes das escolas básicas
e EB23 dando cumprimento ao protocolo de Delegação de competências estabelecido com a Câmara
Municipal de Matosinhos.
Oferecemos a todas as crianças do ensino básico e pré-escolar lembranças por altura do Dia Mundial da
Criança e Natal, assim como o lanche no dia de Carnaval e as castanhas no dia de S. Martinho.
Participamos, por indigitação da Câmara Municipal, nas reuniões dos diversos Conselhos Gerais.
Em 2020 não foi possível dar continuidade à parceria com o Rotary Clube de Leça do Balio e com os dois
agrupamentos para a entrega de prémios de mérito aos alunos que frequentam as nossas Escolas.
Estabelecemos em 2016 um projeto de parceria com a Câmara Municipal e a ADEIMA (Projeto + literacia)
que visa a alfabetização de adultos, ao qual demos continuidade.
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Cultura
A intervenção autárquica na área da cultura é fundamental para o entretenimento da população, assim
como para a valorização dos indivíduos e criação de novos públicos, contudo em 2020 devido ao contexto
pandémico, a Cultura, foi das atividades mais penalizadas, o que inviabilizou a generalidade das atividades.
O Projeto Música para todos funcionou em regime presencial no primeiro trimestre e posteriormente em
registo on-line.
Apoiamos os desfiles de Carnaval da Escola EB de Santiago, Comissão Social da Freguesia de Guifões,
Escola Básica da Lomba, Pré e 1º. Ciclo da EB Irmãos Passos, Jardim de Infância Elvira Valente e Centro
Social de Leça do Balio.
No S. João, em parceria com a Marchart, circulou pelas ruas da União de Freguesias uma viatura com
animação musical para lembrar o dia.
No dia 25 Abril, apenas foi possível marcar o dia hasteando as bandeiras, como forma simbólica de
assinalar o dia da Liberdade, assim pelas redes sociais da Junta de Freguesia foi difundido um concerto de
Álvaro Vilaverde dedicado às músicas de Abril.
Por altura da Feira Medieval foi promovido um espetáculo com três sessões, no Largo do Mosteiro que por
observação das regras sanitárias apenas puderam assistir 400 pessoas por sessão em contraste com as
largas dezenas de milhares que normalmente visitam a Feira Medieval de Leça do Balio.
Tínhamos um plano de realizar uma exposição por mês, que foi impossibilitado pela pandemia, mas ainda
conseguimos realizar duas exposições no período antes da pandemia:
Exposição de Pintura de Joaquim Dias (Fevereiro)
Exposição de Pirogravuras de Carlos Batista (Março)
Mantivemos os apoios habituais às nossas Associações Culturais que apesar de não lhes ter sido possível
também realizar as suas atividades, tem um conjunto de despesas fixas que tinham necessidade de fazer
face.
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Desporto, Lazer e Tempos Livres
A par da Cultura, o Desporto viu em 2020 praticamente todas as iniciativas anuladas, o Centro de Marcha
e Corrida funcionou normalmente no primeiro trimestre e foi funcionando nos períodos em entre vagas
pandémicas, sendo que nos períodos de confinamento existiram aulas on-line de exercício físico na página
de Facebook da Junta de Freguesia.
No princípio do ano (5 de Janeiro) realizamos mais uma edição do Xmas Trail que por motivo de intempérie
teve de ser adiada de Dezembro de 2019 para Janeiro de 2020.
Em outubro ocorreu no Ringue de Santana ao Farmers Walk, atividade inserida nas competições nacionais
de Atletas de Força.
Em Dezembro de 2020 ocorreu em Leça do Balio o Grand Prix Strongman, no Pavilhão do Centro Leça do
Balio.
Mantivemos os apoios habituais às nossas Associações Desportivas que apesar de não lhes ter sido
possível também realizar as suas atividades, tem um conjunto de despesas fixas que tinham necessidade
de fazer face.
Nas obras relativas às infraestruturas e espaços desportivos, foi possível realizar as seguintes:
Requalificação completa do Parque Infantil de Gondivinho;
Requalificação completa do Parque Infantil da Rua Professor Franco;
Recuperação dos Equipamentos Bio Saudáveis em Recarei e nas Senras;
Obras de substituição do relvado sintético do estádio do Custóias Futebol Clube e melhoramentos
nos balneários (CMM);
Obras de colocação do relvado sintético do estádio do Gatões Futebol Clube e melhoramentos
nos balneários (CMM/Junta de Freguesia/APDL);
Manutenção do parque infantil da Rua 11 de Março, em Custóias;
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Ambiente
O ambiente constitui, incontornavelmente, um aspeto crucial no desenvolvimento sustentável da nossa
civilização.
No plano da salubridade, aprofundamos o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no sentido de
propiciar aos cidadãos uma melhor qualidade de vida. Assim, continuamos com a reorganização de equipas
e prestadores de serviços na área da manutenção dos espaços verdes afim de se poder tempestivamente
prestar um serviço de melhor qualidade.
Na área da varredura iniciamos em 2019 e demos continuidade em 2020 à reorganização dos serviços
internos e dos prestadores de serviços, para melhor responder ao novo desafio de conseguir ter as
Freguesias limpas sem recorrer ao Glifosato.
Não nos foi possível realizar os habituais eventos de contacto com a natureza, concretamente: Xmas Trail,
TVL – Trilhos Vale do Leça, Canitrail e Corta Mato de Leça do Balio.
O destaque de 2020 vai para o arranque das obras do Corredor Verde do Leça, na qual trabalhamos
afincadamente no acompanhamento da obra do Corredor Verde do Leça, e apoiamos a Câmara Municipal
de Matosinhos, em especial na conclusão do projeto da 2ªfase da Ponte de Moreira à Ponte do Carro.
Não nos foi possível realizar as várias atividades diárias no âmbito Semana Europeia de Prevenção de
Resíduos.
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Ação Social
Ambiciona-se uma intervenção social integrada, um serviço de apoio social com qualidade que facilite a
plena integração dos cidadãos no meio envolvente, sempre em consciência com os conceitos de direitos e
deveres devidamente assimilados.
Sendo as autarquias o poder mais próximo da população, consideramos que temos que assumir um papel
facilitador e de relevo na resolução dos problemas concretos das populações, sendo que perante a
crescente alteração de competências autárquicas, teremos particular atenção às questões de âmbito social,
prestando um conjunto de serviços e iniciativas à população que terão o objetivo de apoiar os cidadãos, na
melhoria das suas capacidades e na resolução das suas necessidades.
O contexto pandémico obrigou a centrar praticamente de forma integral a ação da Junta de Freguesia no
apoio aos mais vulneráveis quer em matéria de precaridade económica, quer em matéria de saúde, o
trabalho em rede foi crucial, e a situação pandémica foi um exigente teste à rede social do Município,
colaboramos de forma decisiva no desenvolvimento das medidas desenvolvidas pela Rede Social e
Proteção Civil Municipal.
A 3 de março, um dia depois da deteção do primeiro caso de infeção na cidade do Porto, a Câmara
Municipal de Matosinhos ativou o estado de alerta do seu Plano de Contingência, o que viria a acontecer
dez dias depois no resto do país.
No dia 18 de março, foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, com fundamento
na verificação de uma situação de calamidade pública, através do Decreto do Presidente da República n.º
14 -A/2020, de 18 de março, tendo a declaração do estado de emergência sido renovada sucessivamente
até ao final do ano. A estrutura de coordenação municipal já havia decretado o nível de resposta de
emergência antes da declaração nacional, situação se manteve até ao final de 2020.
Sob coordenação da nossa Câmara Municipal foram desenvolvidas as seguintes atividades, onde a Rede
Social teve um papel decisivo:
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Criação da Linha de Apoio ao Isolamento (atendimento psicológico e social) com o objetivo de
apoiar as pessoas na situação de crise decorrente do isolamento social;
Realização de aulas online em direto no âmbito do programa Matosinhos Ativo e destinadas à
população sénior, três vezes por semana (segunda, quarta e sexta feira), através das redes sociais
da Matosinhos Sport;
Distribuição de equipamento de proteção individual nas Instituições particulares de solidariedade
social;
Preparação de dois dos Pavilhões (Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos e EB de
Matosinhos) para alojamento temporário em caso de necessidade;
Acompanhamento individualizado de todas as IPSS’S para orientação no cumprimento das
Orientações da DGS através de vistorias pela Comissão Municipal da Proteção Civil;
Acompanhamento da gestão de pessoal nas instituições de apoio à 3ª idade para garantir que as
respostas sociais não ficam comprometidas, auxiliando na ativação de soluções de reforço de
recursos humanos;
Criação de uma Bolsa de Reforço Solidário para substituição de trabalhadores das IPSS que se
encontram em isolamento;
Em parceria com a Unidade Local de Saúde, foi posta em marcha uma unidade de rastreio móvel
para realizar testes em todos os lares e unidades de apoio à deficiência, tendo os testes sido
alargados aos colaboradores das instituições que prestam o serviço de apoio domiciliário;
Em parceria com a Unidade Local de Saúde, foi criado um Centro de Apoio Comunitário (CAC)
para acolhimento e tratamento de doentes positivos para COVID19 sem retaguarda. Esta unidade
foi instalada num hotel do concelho e foi totalmente adaptada às necessidades do público alvo.
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Contacto com cerca de 900 idosos, com mais de 65 anos, sinalizados como elementos isolados.
residentes no Parque Habitacional Municipal ou beneficiários do Programa Municipal de Apoio ao
Arrendamento para avaliação das necessidades e para combate ao isolamento, sendo que eram
contactados três vezes por semana;
Fornecimento de refeições escolares aos alunos de agregados familiares vulneráveis (alunos com
escalão A e B da Ação Social Escolar) e filhos de profissionais essenciais, gratuitamente, em
regime de takeaway, de forma a respeitar as orientações de distanciamento social, sendo estes
alunos identificados pelas Direções dos Agrupamentos de Escolas, pelas equipas de apoio
psicossocial das escolas, pelas gestoras de processos sociais (rede de atendimento social local)
e pela CPCJ;
Manutenção do apoio do Novas Metas mantém contacto regular, quer presencialmente, na
Unidade Móvel (a funcionar, no período de estado de emergência, diariamente, das 11h às 12h,
no parque de estacionamento do Centro de Saúde de Matosinhos), quer por contacto telefónico;
Manutenção da resposta ao nível de alimentação e higiene, através do equipamento social Lar de
Sant’Ana, nas valências de Refeitório Social (pequeno-almoço, almoço e jantar em takeaway),
Balneário Social (com disponibilização de produtos de higiene, toalhas e roupa quando
necessário) e Lavandaria;
Distribuição de mais de 1300 equipamentos informáticos para acesso a aulas à distância;
Distribuição de 300 mil máscaras nos domicílios habitacionais durante os primeiros dois meses do
desconfinamento;
As medidas de emergência económica e social foram sendo implementadas ao longo do tempo, tendo sido
decidido que deveriam ser revistas mensalmente, uma vez que à medida que a pandemia se foi
prolongando no tempo a pressão sobre os rendimentos das famílias foi maior.

9

Foi criado de um Fundo de Emergência Municipal COVID-19, com um orçamento de 1.000.000,00€ obtido
através de reafectação de dotações orçamentais, com as seguintes iniciativas:
Apoio financeiro temporário e excecional para fazer face a encargos gerais básicos para as
famílias com quebra no rendimento disponível mensal igual ou superior a 25%, financiado através
do Fundo de Emergência Municipal, nomeadamente comparticipação em 50% da renda
habitacional, gastos relativos a consumos de água, saneamento, resíduos sólidos urbanos, gás e
eletricidade;
Acesso a cabazes de alimentos e de refeições confecionadas para pessoas isoladas ou
vulneráveis, com carências económicas;
Apoio financeiro à aquisição de medicamento para pessoas isoladas ou vulneráveis, com
carências económicas;
Apoio financeiro para outras despesas comprovadamente necessárias após análise da situação
social e económica da família por gestor do Atendimento Integrado;
Suspensão do pagamento das rendas dos conjuntos habitacionais municipais nos meses de abril,
maio e junho, sem qualquer juro ou penalização, no caso de redução do rendimento das famílias
ou quando o pagamento da renda implica sair da própria habitação, sendo posteriormente revistas;
Suspensão das prestações de regularização de dívidas das famílias residentes em habitação
social;
Reforço do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento em 50€ para os agregados familiares
com quebra no rendimento superior a 15%;
Asseguraram-se serviços mínimos de transporte público que garantiram acessibilidade dos
trabalhadores a equipamentos de utilidade pública como residências permanentes, associações
humanitárias, centros de saúde e hospitais;
Criação de um incentivo, em formato de subsídio não reembolsável (1016 € e 1270€, em função
do número de trabalhadores da empresa) para apoiar as empresas pequena dimensão que
estiveram encerradas através para estímulo à manutenção de atividade e postos de trabalho
associados, complementando as medidas nacionais de apoio em curso;
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Estímulo à utilização de esplanadas no espaço público, mantendo o Municipio a isenção de taxa
de ocupação da via pública, para aumentar a capacidade instalada disponível num contexto
restritivo;
Promoção, em conjunto com os restaurantes e associações comerciais, de um projeto de rastreio
dirigido aos trabalhadores deste setor de atividade para aumentar a confiança dos consumidores
após o 1º confinamento;
Publicação do Regulamento de Incentivos ao Investimento em Matosinhos (InvestMatosinhos) que
enquadra as isenções (totais e parciais) associadas ao investimento a realizar em Matosinhos
para, de forma transparente, incentivar o investimento empresarial de empresas comprometidas
com o crescimento inclusivo, sustentável e inteligente, permitindo também isentar a derrama de
empresas de pequena dimensão com volume de negócios inferiores a 300 mil euros;
Capacitação dos agentes económicos através de ações de formação e webinars em diferentes
áreas de gestão empresarial, gestão de tesouraria, comércio eletrónico, marketing digital, como
preparar os negócios em situação de emergência e adaptação dos estabelecimentos comerciais
às novas exigências sanitárias.
O Município manteve sempre o estado de emergência do Plano de Contingência ativo, o que a aconteceu
até ao final de 2020. Depois de um período progressivo de desconfinamento, que iniciou em maio de 2020,
em setembro o número de casos começou a aumentar, alcançando em outubro um número alarmante, com
impacto muito significativo na reposta hospitalar. Perante o agravamento da situação, a Comissão Municipal
da Proteção Civil deliberou, no final de outubro e por unanimidade, medidas restritivas que permitissem
aliviar a pressão nos serviços de saúde, de todo o modo exigiu medidas adicionais decretadas por parte do
poder central, como o dever de recolhimento domiciliário e ensino à distância para o ensino secundário e
universitário. Nos dias seguintes o Governo foi obrigado a adotar medidas restritivas mais exigentes de
forma a mitigar a nova vaga da pandemia, tendo imposto o dever de recolhimento, o teletrabalho obrigatório
e redução do horário de funcionamento. Para além do nosso Concelho, estavam outros 120 concelhos em
nível de risco, mas foi a Comissão Municipal de Proteção Civil que despoletou o alarme, revelando o
excelente nível de articulação da rede municipal e dos serviços desconcentrados do Estado e o capital de
conhecimento adquirido na gestão da pandemia nos meses anteriores.
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Redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, incluindo os situados em
conjuntos, com encerramento limite para as 21h;
Redução do horário de funcionamento dos restaurantes para as 22h;
Redução da lotação das feiras para metade;
Suspensão da programação cultural e proibição de reuniões presenciais;
Realização de vistorias aos restaurantes, de forma a atribuir um selo de confiança ao nível das
medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19, e aos agrupamentos escolares,
acompanhando a aplicação dos planos de contingência;
Construção de um Centro de Apoio à Comunidade, em instalações municipais, como unidade
hospitalar de retaguarda ao Hospital Pedro Hispano, que substituiu o hotel que foi utilizado na fase
inicial da pandemia;
Cedência de instalações para criação do serviço de Atendimento ao Doente Respiratório da
Unidade Local de Saúde;
Cedência de instalações e recursos humanos para o Centro de Vacinação de Matosinhos;
Criação de pontos de distribuição de máscaras comunitárias gratuitas em todas as freguesias de
forma a assegurar o acesso a um bem essencial para a segurança coletiva;
Criação do Matosinhos.Come, em colaboração com a Cooperativa de Táxis de Matosinhos, para
minimizar o efeito do encerramento dos estabelecimentos de restauração.
Lançamento da segunda fase do Fundo de Emergência Municipal no valor de 500.000 € com apoio
de 1016 € para estabelecimentos com volume de negócios mensal no primeiro semestre de
12.500€;
Programa Municipal de Estabilização Social: quebra de rendimento do agregado familiar
exigida passa a ser igual ou superior a 15% e aumenta o rendimento mensal anualizado
máximo do ano anterior, alargando o número de famílias que podem recorrer;
Programa Extraordinário de Regularização de Dívidas: subsídio único até 1000€ para
regularização de dívidas âmbito da habitação, fornecimento e serviços externos,
cuidados de saúde ou de apoio à educação das crianças e jovens;
Bolsa Passos Manuel: subsídio equivalente a 1xIAS (não deslocado) e 2xIAS (deslocado)
a famílias com estudantes no ensino superior e com quebra no rendimento ou
economicamente vulneráveis;
Apoio Extraordinário à Sustentabilidade das Instituições Particulares de Solidariedade
Social com respostas sociais suspensas.
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Lançamento da plataforma de mercado virtual Matosinhos Presente;
Formação em e-commerce para os estabelecimentos comerciais;
Criação do modelo de cheques-prenda, que pode ser adquirido por empresas ou individuais à
AECM e válidos para todos os estabelecimentos aderentes ao Matosinhos Presente (foram
adquiridos, no Natal, mais de 6 mil cheques num valor que ascende a 60 mil euros);
O impacto da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19) nos serviços prestados pelos Gabinetes
de Ação Social (GAS), levou à redefinição de estratégias para o funcionamento dos mesmos, seguindo as
orientações emanadas pelas autoridades competentes.
De entre estas, demos relevo ao teletrabalho para as funções que pudessem ser realizadas fora do local
de trabalho, bem como à suspensão dos serviços de atendimento presencial, com exceção de situações
em que este era obrigatório e/ou imprescindível.
As circunstâncias vividas, por força da situação pandémica, levaram a soluções que permitiram lidar com
os desafios decorrentes, de forma a garantir a continuidade das atividades prioritárias e essenciais para a
população.
As atividades dos gabinetes de ação social não pararam, estiveram em constante adaptação à nova forma
de trabalhar, de servir e de comunicar com a população.
Apesar das técnicas do gabinete ação social se encontrarem em regime de teletrabalho, devido à
pandemia, o atendimento à população nunca parou.
Os procedimentos de atendimento foram adaptados a esta modalidade e a população era atendida através
do contacto por e-mail, telefone ou vídeo chamada.
O atendimento presencial acontecia se a situação não pudesse ser resolvida de outra forma.
O POAPMC, no ano de 2020 estava no início da 2ª fase. Este programa tem como objetivos gerais combater
a pobreza e a exclusão social, mediante o apoio alimentar, que suprime 50% das necessidades nutricionais
dos destinatários, e o desenvolvimento de ações de acompanhamento, que capacitam as pessoas mais
carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.
Após o aumento exponencial de pedidos de auxílio emergente, o Instituto da Segurança Social, propôs às
entidades mediadoras do Programa, o aumento em 100% do número de destinatários finais a apoiar.
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A junta da União das Freguesias aceitou este desafio sem qualquer hesitação, antecipando, como se veio
a verificar, a situação de agregados familiares que sofreram quebras repentinas de rendimento, algumas
totais, combatendo assim a pobreza alimentar. Sendo que o número de benificiários passou de 830 para
1600 entre Março e Dezembro de 2020.
Desde o início da pandemia que a Junta de Freguesia, em estreita articulação com a Câmara Municipal de
Matosinhos (CMM), se preocupou em dar resposta às famílias que se viam, repentinamente, em situação
de Covid-19 positivo/isolamento profilático, e também às famílias que recorriam ao Fundo de Emergência
Municipal.
As situações de Covid-19 positivo/isolamento profilático que nos foram sinalizadas pala CMM, eram
maioritariamente encaminhadas pelo Serviço Nacional de Saúde.
Este apoio consistia na entrega ao domicílio de cabazes ou entrega diária de refeições confecionadas. O
tipo de resposta atribuída dependia das necessidades do agregado em questão e da sua situação de saúde.
Para garantir a celeridade de resposta, tendo em conta a situação delicada em que se encontravam estes
munícipes, foram acionadas outras parcerias, nomeadamente com os Bombeiros Voluntários de Leça do
Balio e Comércio Local.
Estas situações de emergência estiveram asseguradas pelas técnicas da equipa de Ação Social da Junta
da União 7 dias por semana, através da criação de uma escala de serviço, desde o início da pandemia até
ao fim de 2020, foram apoiadas 58 famílias.
Tendo em conta que no início da pandemia a maioria dos cidadãos estavam impossibilitados de sair de
casa para adquirirem bens de primeira necessidade, foram efetuados diversos contactos no sentido de
realizar o levantamento, nos diferentes sectores económicos, dos serviços de Delivery e Take-Away que
abrangiam esta união de freguesias.
Desse levantamento resultou uma base de dados, que foi divulgada pela população através das Redes
Socias da Junta da União.
Durante o ano de 2020 foram distribuídos equipamentos de proteção individual (EPI) a todas as IPSS’s e
Associações desta União de Freguesias, para ajudar estas entidades a suportar os custos de combate à
Covid-19.
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Foi adquirido pela Junta de Freguesia um túnel de descontaminação Covid 19, que foi entregue aos
Bombeiros Voluntários de Leça do Balio para poderem estar mais apetrechados em situações de
necessidade.
No âmbito dos Gabinetes de Inserção Profissional (G.I.P.) prorrogamos o protocolo existente na Freguesia
de Guifões e estabelecemos há três anos uma parceria com a ADEIMA para as Freguesias de Custóias e
Leça do Balio, conseguindo assim fazer chegar este serviço aos desempregados da Freguesia de Leça do
Balio.
O Gabinete de Inserção Profissional - GIP, alcançou os objetivos contratualizados:
Realizamos Sessões de Informação coletiva;
Organizamos Sessões de Apoio à Procura de Emprego (sessões de formação em “Técnicas de
Procura de Emprego” com a carga horária mínima de 12 horas);
Captamos de Ofertas de Emprego;
Apresentamos desempregados a ofertas de emprego;
Integramos Utentes em Ações de Formação.

Atendendo às orientações das autoridades de saúde, às medidas contidas no Plano de Contingência da
União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões e às orientações do IEFP, face ao risco de
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos meses de março, abril, maio e junho, não foram feitos
atendimentos ou realizadas sessões presenciais.
Os atendimentos foram efetuados vias email e telefone, todavia foi exíguo o número de utentes que
recorreu ao serviço neste período.
De julho a outubro foram retomados os atendimentos e as sessões presenciais (estas com um n.º limitado
de utentes). Em setembro começaram a realizar-se as sessões por intermédio da plataforma Microsoft
TEAMS, para os utentes que tinham meios digitais ao seu dispor.
Em novembro e dezembro as sessões presenciais voltaram a ser suspensas e o n.º de atendimentos foi
reduzido.
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Continuidade do apoio às Conferências Vicentinas e outras entidades da União de Freguesias,
nomeadamente, no que se refere ao levantamento e transporte de bens alimentares fornecidos pelo Banco
Alimentar, e também no apoio financeiro para aquisição de bens alimentares.
A Loja Social, existente na Freguesia de Custóias, foi colocada, desde o início do mandato, à disposição
da população da União de Freguesias. Esta Loja tem vindo a fornecer à população carenciada roupas,
calçado e outros bens que por doação chegam à posse da União de Freguesias.
Mantivemos as parcerias com entidades sem fins lucrativos, Instituições Particulares de Solidariedade
Social, Associações de caráter religioso, que tenham como objetivo o apoio às famílias carenciadas da
União, de forma a poderem atenuar-se as dificuldades que estas sintam ao nível da doação de
eletrodomésticos, mobiliário e produtos direcionados para a infância.
A nossa visão da Ação Social passa pelo atendimento integrado e pela parceria com as instituições que na
nossa União das Freguesias se têm dedicado a estas matérias. Como tal, a participação e dinamização
das Comissões Sociais de Freguesia, o envolvimento com a Rede de Voluntariado, são fatores decisivos
para minorar as difíceis condições sociais que muitos dos nossos concidadãos têm no seu dia-a-dia.
Identificada a necessidade de promover uma cultura de participação e cidadania, organizamos em 2015
uma “Feira Social” com o objetivo de divulgar a oferta social existente na União, promovendo as atividades
e respostas que cada entidade proporciona e ao mesmo tempo fomentar a cooperação institucional.
Infelizmente e devido ao contexto pandémico não foi possível realizar esta iniciativa em 2020.
Continuamos a participar nos programas de voluntariado - Projeto VEM.
Demos continuidade à implementação dos vários protocolos de cooperação assinados com a Câmara
Municipal de Matosinhos, nomeadamente:
O Banco de Bens Concelhio que se destina a munícipes e instituições sociais, com necessidades
ao nível de bens, que recorram aos serviços de atendimento e às entidades concelhias;
O Banco de Ajudas Técnicas que se destina a munícipes em situação de desfavorecimento social
com necessidades a nível de ajuda técnicas que recorram aos serviços de atendimento;
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A Rede de Parceria das Instituições de Combate à Precariedade Económica, com o objetivo de
centralizar numa Lista Única as solicitações de apoio alimentar de munícipes em situação de
precariedade económica, identificar as lacunas que subsistem e de fazer uma gestão global
desses mesmos recursos;
Demos continuidade ao protocolo com a Direção-Geral de Reinserção Social do Porto (DGRS),
nomeadamente, através do projeto Porto Penal 5, cujo propósito consiste em assegurar a
promoção e execução de medidas tutelares educativas e medidas alternativas à prisão de jovens
e adultos.
A dinamização de diferentes atividades solidárias e inclusivas que promovem uma cidadania participativa
e o bem-estar dos cidadãos, designadamente: Semana da Saúde, Campanha de Angariação de
Brinquedos, Passeio Sénior, Campanha de Recolha de Livros, não foram possíveis realizar.
Deu-se início à reabilitação do Conjunto Habitacional de Custóias - Fundação Salazar.
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Obras e Mobilidade
No ano de 2020, apesar dos constrangimentos que nos surgiram, conseguimos, em conjunto com a Câmara
Municipal de Matosinhos, ver realizadas 154 intervenções no espaço público. Destacam-se efetivamente
as obras de maior vulto, que obviamente são da competência e da responsabilidade do Município,
seguidamente elencam-se as intervenções realizadas ao longo de 2020

1. Construção de uma nova Rotunda na confluência da Rua da Lionesa com a Rua do Chantre (CMM);
2. Marcações do pavimento em vários locais da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e
Guifões;
3. Arranjo de passeio junto à Escola do Araújo;
4. Arranjo de passeio na Rua Cimo de Vila;
5. Arranjo de rutura na rede de águas pluviais e de saneamento na Rua Frederico de Freitas (CMM);
6. Regularização de tampas de infraestruturas na Rua da Santana (CMM);
7. Arranjo do pavimento da Rua dos Marcos (CMM);
8. Colocação de 70 metros de tabuleiros metálicos na frente dos ossários do Cemitério de Leça do
Balio;
9. Pavimentação da Travessa de Santiago (CMM);
10. Arranjo de passeios na Rua Dr. Fernando Sampaio e Castro;
11. Arranjo de passeios na área envolvente ao Centro Paroquial do Araújo;
12. Pavimentação da Travessa de Santiago (CMM);
13. Arranjo de guias da Rotunda na Rua Salgado Zenha;
14. Construção de passeio junto à Casa de Santiago (CMM);
15. Arranjo de passeio na Travessa das Senras;
16. Arranjo de passeio na Rua Engenheiro Luís Azevedo Coutinho;
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17. Substituição de abrigo de passageiros na Rua Passos Manuel (CMM);
18. Arranjo de passeios no Padrão da Légua;
19. Colocação de dissuasores no Padrão da Légua;
20. Trabalho de pavimentação da Rua Padre Gaspar Porto Carrero (CMM);
21. Colocação de dissuasores de estacionamento na Rua Cândido dos Reis;
22. Obras no espaço exterior da Piscina Municipal de Leça do Balio (CMM);
23. Colocação de lajetas de betão entre a Rua Santa Isabel e Rua Inês de Castro;
24. Arranjo de passeios na Rua Nova dos Fogueteiros;
25. Obra de construção dos novos WC do Mosteiro;
26. Pavimentação da Rua da Agrela (CMM);
27. Pavimentação da Viela da Agrela (CMM);
28. Pavimentação da Rua Padre José da Silva Torres (CMM);
29. Resolução do aluimento provocado pelo tubo do Ribeiro, na Rua da Lomba (CMM);
30. Colocação de guias para a criação de zona ajardinada na Rua Nova dos Fogueteiros;
31. Arranjo de abatimento na Rua Cândido dos Reis;
32. Pavimentação da Rua de Recarei (CMM);
33. Pavimentação em alcatrão fresado de um caminho utilizado pelas crianças no aceso à EB do Araújo
e à EB 2,3 de Leça do Balio;
34. Arranjo de passeios na Avenida Xanana Gusmão;
35. Colocação de abrigo de passageiros na Rua Cândido dos Reis, frente à estação do Metro (CMM);
36. Colocação de abrigo de passageiros junto ao Minipreço de Custóias (CMM);
37. Arranjo de passeio na Rua dos Fogueteiros;
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38. Colocação de cobertura e pinturas da pérgula de Gondivinho;
39. Requalificação da Praça Cândido da Cunha;
40. Colocação de abrigo de passageiros no Largo do Souto, em Custóias, junto ao Edifício da Junta
(CMM);
41. Requalificação dos dois Parques Infantis do Largo do Souto;
42. Início das obras de reparação do aluimento ocorrido na Rua de Recarei (CMM);
43. Obras de consolidação das margens do Ribeiro, na Rua Calçada da Fonte (CMM);
44. Remodelação completa do Parque Infantil da Rua Professor Franco, em Leça do Balio;
45. Melhoramentos no Parque Infantil da Quinta do Vieira;
46. Requalificação de passeios na Rua Engenheiro António Jorge Oliveira Maia;
47. Requalificação completa do Parque Infantil de Gondivinho;
48. Construção de passeio na Rua Nova dos Fogueteiros (CMM);
49. Resolução do aluimento na Rua de Santiago (CMM);
50. Colocação de um abrigo de passageiros, frente ao Centro de Saúde de Custóias;
51. Obra de asfaltamento da Travessa das Passagens, em Guifões (CMM);
52. Intervenção na Rua General Vicente de Freitas (CMM);
53. Arranjo do passeio na Rua António Sérgio;
54. Pavimentação da Rua das Passagens (CMM);
55. Pavimentação da Rua Nova dos Loureiros (CMM);
56. Ação de manutenção nas “Alminhas das Carvalhas”;
57. Obra de alargamento da Rua Godinho Faria (CMM);
58. Pavimentação por baixo do viaduto da Rua General Vicente de Freitas (CMM);
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59. Pavimentação do troço de via em Recarei (CMM);
60. recuperação do lavadouro público do Rio da Aldeia;
61. Recuperação dos WC públicos de Guifões, devido a ação de vandalismo;
62. “Corredor Verde do Leça”(CMM);
63. Obra de alargamento da Rua Godinho Faria (CMM);
64. Intervenção na Feira da Santana, no sentido de serem melhoradas as condições para recolha final
dos resíduos em dia de feira;
65. Intervenção no pavimento da Rua de Avilhó, no sentido de ser eliminada a acumulação de águas
(CMM);
66. Pintura de bancos na Rua Luís Freitas Branco, junto à sede do Custóias Futebol Clube;
67. Arranjo de equipamentos bio saudáveis no Bairro de Recarei e Santana;
68. Recuperação e envernizamento dos bancos no Largo do Padre Joaquim Pereira dos Santos, em
Guifões;
69. Obras de substituição do relvado sintético do estádio do Custóias Futebol Clube e melhoramentos
nos balneários (CMM).
70. Recuperação da pérgula e bancos existentes na Rua 11 de Março, Custóias;
71. Pintura das passadeiras no Conjunto Habitacional de Gatões – CMM;
72. Pavimentação da Rua Viver do Mar, em Guifões – CMM;
73. Pavimentação da Travessa das Agras, em Guifões – CMM;
74. Pavimentação da Rua das Agras, em Guifões – CMM;
75. Pavimentação da Travessa da Pesselada, em Guifões – CMM;
76. Colocação de divisórias em vidro nas Secretarias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, em
substituição das provisórias em policarbonato colocadas por ocasião do estado de emergência, na
sequência da pandemia “Covid 19”;
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77. Pavimentação da Rua Bouça dos Lameiros, em Guifões – CMM;
78. Manutenção do parque infantil da Rua 11 de Março, em Custóias;
79. Pavimentação da Rua D. Frei Lopo Pereira de Lima, em Leça do Balio – CMM;
80. Obra de requalificação do Conjunto Habitacional de Custóias – CMM/MatosinhosHabit;
81. Recuperação e envernizamento de bancos da Rua Padre Alexandre Milheiro, em Guifões;
82. Pavimentação da Rua D. Frei Martim Fernandes, em Leça do Balio – CMM;
83. Arranjo de passeios e alargamento das caldeiras das árvores da Rua Elaine Sanceau, no Padrão
da Légua – CMM;
84. Envernizamento dos bancos do Largo do Souto, em Custóias;
85. Pavimentação da Rua dos Cancelões, em Custóias – CMM;
86. Pavimentação da Rua 11 Março, em Custóias – CMM;
87. Arranjo de canteiros no espaço da feira semanal da Santana;
88. Pavimentação da Rua de Trás, em Custóias – CMM;
89. Pintura dos muros do Cemitério de Guifões;
90. Pintura de linhas de via em Custóias, na Rua 26 de Agosto de e Ruas adjacentes – CMM;
91. Pintura de linhas de vias em vários arruamentos de Guifões – CMM;
92. Pavimentação da Rua José Ribeiro, em Leça do Balio – CMM;
93. Pintura de bancos na Rua Nova de S. Gens, em Custóias;
94. Obra de construção de uma rotunda no Padrão da Légua, na confluência das Ruas Monte da Mina
e Elaine Sanceau;
95. Ligação entre a Rua Domingos Bomtempo e a Travessa Domingos Bomtempo (Novo arruamento),
intervenção efetuada no âmbito da operação de loteamento da Farfetch;
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96. Reperfilamento da Travessa Domingos Bomtempo, Leça do Balio (intervenção no âmbito da
operação de loteamento da Farfetch);
97. Ligação entre a Rua de Recarei e a Travessa Domingos Bomtempo (intervenção no âmbito da
operação de loteamento da Farfetch);
98. Pintura dos bancos na zona de lazer da Lomba, em Guifões;
99. Arranjo do talude da Rua Domingos Bomtempo (intervenção da responsabilidade da Ascendi);
100. Pavimentação da Rua Elaine Sanceau, no Padrão da Légua – CMM;
101. Arranjo de passeios e alargamento de caldeiras na Travessa Passos Manuel, em Guifões;
102. Reformulação da instalação elétrica do Cemitério de Guifões;
103. Requalificação dos passeios na Rua Fonte Velha, em Custóias – CMM;
104. Arranjo das escadas da Rua do Monte, em Guifões;
105. Recuperação de bancos, no Largo do Souto, em Custóias;
106. Reforço da iluminação do Cemitério de Custóias;
107. Pavimentação da Rua 5 de Outubro, Leça do Balio – CMM;
108. Pavimentação da nova Rotunda na confluência das Ruas Elaine Sanceau e Monte da Mina – CMM;
109. Limpeza do busto do Padre Barros, no Padrão da Légua;
110. Envernizamento das mesas e bancos do coreto de Custóias;
111. Pintura e envernizamento de bancos e mesas na confluência da Rua Raúl Proença com a Rua Luís
Freitas Branco – CMM.
112. Reparação dos passeios da Travessa Simões de Almeida, em Custóias;
113. Pintura de bancos e substituição de dissuasores de estacionamento na Rua Luís Freitas Branco,
em Custóias;
114. Arranjo das zonas de parqueamento, no Centro de Guifões;
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115. Arranjo de caminho pedonal de ligação de Gondivinho a Esposade;
116. Arranjo de passeio na Rua Luís Freitas Branco, em Custóias;
117. Pintura e envernizamento de bancos de jardim no pátio do Conjunto Habitacional de Santiago de
Custóias;
118. Recuperação de troço de passeio na Rua de Recarei;
119. Colocação de cobertura no Parque de Jogos do recreio da Escola Básica Irmãos Passos (CMM);
120. Arranjo de passeios na Rua Simões de Almeida, em Custóias;
121. Construção de WC para portadores de deficiência na Feira de Santana;
122. Envernizamento dos bancos de jardim no gaveto da Rua Raúl Proença com a Rua Frederico de
Freitas;
123. Melhoramento da iluminação da Escola de Sendim e reparação das grelhas exteriores e portões
de acesso à Escola;
124. Arranjos de caminhos pedonais situados no jardim entre a Rua Simões de Almeida e a Travessa
Simões de Almeida;
125. Melhoramento da iluminação do recreio exterior da Escola Básica da Lomba;
126. Recuperação das casas de banho da Feira de Custóias;
127. Envernizamento de madeiras e pintura de mesas da zona de lazer da Lomba (CMM);
128. Colocação de duas tendas na Unidade Local de Saúde de Custóias, para proteção dos utentes em
dias de chuva;
129. Melhoramentos nos arruamentos interiores da envolvente à Piscina de Leça do Balio (CMM);
130. Obras de reabilitação dos balneários do estádio do Custóias FC (MatosinhosSport);
131. Arranjo da rotunda da Rua Cândido dos Reis com a Rua Nova de S. Gens (CMM);
132. Reparação dos WC do Jardim de Infância Elvira Valente;
133. Colocação de papeleiras na Rua José Ribeiro, em Leça do Balio;
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134. Colocação de varandins na Feira da Santana, junto ao cruzeiro;
135. Pintura de bancos junto ao Lar “Mãe de Jesus”, no Padrão da Légua;
136. Arranjo de uma fuga de água pluviais na Rua da Mainça (CMM);
137. Arranjo das escadas e colocação de corrimão na Rua do Monte;
138. Colocação de 8 papeleiras no Centro de Guifões;
139. Reparação das instalações sanitárias e melhoramento da iluminação para sistema “Led”, do Jardim
de Infância do Monte da Mina, no Padrão da Légua;
140. Arranjo e colocação de novos dissuasores de estacionamento na Rua de Santana;
141. Pintura de bancos, junto ao Cruzeiro de Santana;
142. Pavimentação da Rua Fonte Velha;
143. Substituição de torneiras e reparações diversas nos WC da Escola Básica de Santiago;
144. Intervenção nos WC e recuperação do portão do recreio da Escola Básica do Padrão da Légua;
145. Obras de reabilitação do espelho de água no Centro de Guifões (CMM);
146. Arranjo de passeios na Rua das Pereiras, em Leça do Balio (CMM);
147. Arranjo dos passeios na Rua Jorge Peixinho (CMM);
148. Pintura no pavimento, zona de cargas e descargas, na Rua Monte da Mina, no Padrão da Légua;
149. Rebaixamento da passadeira na Rua Dra. Maria Manuela Moreira de Sá, em Leça do Balio (CMM);
150. Rebaixamento de passadeira na Rua Jorge Peixinho (CMM);
151. Arranjo de passeio na Rua D. Fernando, em Leça do Balio (CMM);
152. Rebaixamento da passadeira na Rua Fernando Lopes Graça, em Leça do Balio (CMM);
153. Colocação de 4 papeleiras, na Rua Passos Manuel, em Guifões;
154. Colocação de 7 papeleiras na Rua Monte do Vale, em Leça do Balio;
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No que concerne à mobilidade a nossa grande aposta foi luta pelo regresso dos passageiros à Linha de
Leixões, sabendo de antemão que esse a projeto, a acontecer será para além da vigência do mandato
autárquico, mas torna-se indispensável lutar por ele, para que a mobilidade no futuro possa ser melhor na
nossa União de Freguesias.
Entrou em funcionamento, em 23 de Novembro, a carreira 134 da Maré, servindo a população das
Carvalhas, Rua do Monte Vale, Rua Luís de Camões, locais da União de Freguesias que não dispunham
de transporte público. Trata-se de uma velha aspiração da Freguesia de Custóias que viu há mais de 20
anos a supressão do transporte publico para população das Carvalhas.

Atividades Administrativas e de Serviço Público
Tivemos de elaborar um plano de contingência para combate e controlo do Covid 19, cujos procedimentos
nele contidos foram um guião para as atitudes que fomos tomando ao longo do ano de 2020.
Fruto da pandemia tivemos de colocar em cada secretaria dos edifícios administrativos e postos CTT,
anteparos em vidro para evitar o contacto entre os funcionários da Junta de Freguesia e os cidadãos.
Os Serviços da Junta de Freguesia nunca encerraram em 2020, houve momentos em que a porta teve de
estar encerrada por disposição legal, mas os serviços foram sempre garantidos por marcação.
Implementação do novo sistema de normalização contabilística SNC-AP.
Manutenção dos Postos de Correio, continuando a dar cumprimento ao Protocolo estabelecido com os CTT
em Custóias e Guifões;
Colocação em funcionamento dos espaços de cidadão em Guifões e Leca do Balio.
Apoio e manutenção de relações institucionais com as Entidades responsáveis pela proteção civil e
segurança pública;
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Nos cemitérios continuamos apostados em manter os espaços com a dignidade que os locais merecem,
nos períodos em que estiveram fechados devido à pandemia, na porta de cada cemitério foi colocada
uma coroa de flores, uma vez que não eram possíveis as visitas, tentamos com esta atitude, honrar os
nossos antepassados.
As lojas de flores que tiveram de estar fechados no período em que os cemitérios estiveram fechados,
não foram cobrados nesses períodos de tempo os respetivos alugueres.
Foi ainda possível realizar as seguintes intervenções:
Pintura dos muros do Cemitério de Guifões;
Reforço da iluminação do Cemitério de Custóias.
As feiras foram fortemente condicionadas pela pandemia estando por largos períodos inativas, a Junta de
Freguesia não cobrou aos Feirantes as taxas respetivas aos dias em que as feiras não se realizaram,
tivemos também a necessidade de elaborar um plano de contingência para as feiras o que levou a um
aumento do policiamento e do número de funcionários presentes nos recintos das feiras para controlo de
entradas. Foi ainda possível a realização das seguintes obras:
Intervenção na Feira da Santana, no sentido de serem melhoradas as condições para recolha final
dos resíduos em dia de feira;
Arranjo de alguns canteiros no espaço da feira semanal da Santana;
Recuperação das casas de banho da Feira de Custóias;
Recuperação das casas de banho da Feira de Custóias, com a construção de wc para cidadãos
de mobilidade reduzida;
Pintura mural do edifício da Feira de Custóias;
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