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PRONUNCIA 

Anteprojeto de proposta de lei de criação de freguesias 

As freguesias de Portugal, agregadas (extintas) pela reforma administrativa territorial em 

2013, nos casos onde essa agregação não é da vontade da população, lutam para que seja 

criada legislação que permita a sua restauração. 

A Plataforma Nacional Recuperar Freguesias surge pela necessidade das Freguesias agregadas 

pela Reforma administrativa territorial em 2013 se fazerem representar, sendo esta 

Plataforma o seu veículo de comunicação, tendo já por diversas vezes transmitido na 

Assembleia da República os seus anseios e reivindicações. 

Os impactos desta reforma, para muitas das freguesias agregadas, tais como perda de 

identidade; perda de governo de proximidade; falta de representatividade e participação 

cívica e dificuldade ou menor eficiência na gestão dos recursos, já foram por nós 

devidamente expostos e comprovados por diversos estudos, no entanto nunca excluímos a 

possibilidade de existirem agregações onde as populações se encontram manifestamente 

satisfeitas e a consideram um efetivo beneficio, devendo estas serem preservadas.   

É com base nestes argumentos que sentimos o dever de nos pronunciar sobre o anteprojeto 

que define os critérios para a criação ou fusão de Freguesias apresentado pelo governo em 

abril de 2020. 

Assim a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, após análise atenta à Proposta de Lei para 

definição de critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias elaborada 

pelo Governo em abril de 2020, em consequência da Lei 11-A, de 28 de janeiro de 2013, que 

obrigou à agregação de freguesias sem critérios bem definidos e sem consulta vinculativa à 

população, considera o seguinte: 

- O anteprojeto, agora apresentado, mostra-se mais flexível em alguns aspetos relativamente 

á versão anterior de 2019, no entanto, não responde aos problemas criados pela lei 11-A de 

2013, para os quais entendemos ser necessária uma lei que enquadre os problemas criados 

às populações nas suas especificidades e que permita uma solução apaziguadora, justa e 

democrática.  
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- No critério “População e território” o número de eleitores foi reduzido 

de 1150 para 900 por freguesia, tendo em consideração um regime próprio para os territórios 

de baixa densidade populacional, com um número de eleitores não inferior a 300 por 

freguesia, mantendo a obrigatoriedade da área da freguesia não ser inferior a 2% nem 

superior a 20% da área do respetivo Município, o que constitui um critério de pouca 

idoneidade, pois exclui quer freguesias grande densidade populacional mas com área inferior 

a 2% do respetivo Município quer freguesias com menos de 900 eleitores mas com muita área 

territorial. 

- A supressão da obrigatoriedade de agregação das freguesias existentes que em 10 anos não 

cumpram os critérios estabelecidos na lei, revela-se um ponto positivo, todavia a lei tem de 

respeitar o principio da igualdade, ou seja, se freguesias existentes que não cumprem os 

critérios estabelecidos na lei não tem a obrigatoriedade de os cumprir, também a lei não deve 

impedir que freguesias com as mesmas características possam recuperar a sua identidade e 

autonomia.  

- Relativamente aos critérios de “Prestação de Serviços”, continuamos a considerar que alguns 

tais como a existência de um Centro de Saúde, Serviço de Apoio a Idosos, Mercado ou Feira 

são demasiado exigentes. Até porque a sua sustentabilidade em cada freguesia do país é 

utópica e contraditória à rentabilização de recursos tão defendida pelo Estado. Bastará apenas 

que estas sejam servidas por uma rede que suporte eficazmente o território. 

- Ao critério “História e identidade cultural” continua-se a dar pouca importância à identidade 

de um povo e das suas raízes; 

- O critério “vontade política da população” é aferido através dos órgãos representativos 

eleitos, sendo estes a base inicial para desencadear o processo que prevê várias etapas a 

percorrer até que possa ser aprovado pela Assembleia da República, importa salvaguardar a 

existência de mecanismos que permita às populações solicitar o desencadeamento deste 

processo, caso o órgão representativo não o faça. 
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Posição da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias 

A Plataforma considera que após os ajustamentos dos pressupostos 

apresentados no novo anteprojeto permitirá a elaboração de um regime jurídico mais 

equitativo  para a criação de novas freguesias, no entanto continua a defender a existência de 

um regime especifico que permita a  reposição das freguesias que em 2013 foram agregadas 

contra a vontade da população e continuam a não identificar-se, após 7 anos, ao regime a que 

foram “obrigadas a submeter-se” devendo priorizar e respeitar a manifestação da sua 

vontade. 

Considera de máxima urgência, que a Associação Nacional de Freguesias (Anafre) se  

pronuncie sobre o assunto, respeitando as moções aprovadas nos seus Congressos de Viseu 

em 2018 e Portimão em 2020, no sentido de agilizar e repor/criar freguesias, assim como se 

considere o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendo 

também um regime especifico de reversão das freguesias agregadas em 2013.  

No parecer da ANMP - “Continua a não ser estabelecido qualquer regime específico de 

“reversão” das freguesias agregadas em 2013, limitando-se a proposta de lei a referir que a 

agregação de freguesias pode ser corrigida, por manifestação de vontade dos órgãos da 

freguesia e a não oposição da assembleia municipal, devendo para o efeito respeitar-se os 

critérios de criação de freguesias previstos na lei. A previsão normativa impossibilitará que 

muitas das freguesias agregadas em 2013 possam ser autonomizadas, pois não cumprirão, 

certamente, os novos critérios estabelecidos nesta lei para a criação de freguesias.” 

Relembramos, a necessidade da celeridade deste processo, que deve estar concluído, a tempo 

das eleições autárquicas de 2021 e assim por termo a um processo que se arrasta no tempo 

acautelando a eleição do poder local de proximidade.    

Queremos as nossas freguesias até 2021! 

Braga, 10 de Junho de 2020 

O Coordenador Nacional 

 

_____________________________________ 

(Filipe Gonçalves 
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