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MOÇÃO 
 

PELA REPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS 
 

 
A chamada reorganização administrativa do território das freguesias aprovada pela Lei 11-
A/2013, de 28/11, levou à extinção de centenas de freguesias em todo o País. 
 
A pretexto da redução da despesa do Estado a extinção/agregação das freguesias – à 
semelhança do que sucedeu com outros serviços públicos – inseriu-se num processo mais 
amplo de reconfiguração do Estado, redução do número de trabalhadores, concentração e 
centralização de serviços. 
 
No nosso concelho, da aplicação dessa Lei, resultou uma União de Freguesias – Casével e 
Castro Verde. 
 
Após decorrido algum tempo desde a aplicação da Lei nº.11-A/2013, de 28/11, este já foi 
suficiente para demonstrar os prejuízos que daí advieram para as populações: - o interior do país 
ficou cada vez mais isolado, o despovoamento acentuou-se, a coesão social e territorial ficou 
mais afetada. As reuniões dos órgãos dessas “uniões” obrigaram, a maiores deslocações dos 
respetivos membros – ao contrário do que apontava o anterior governo, a despesa pública não 
diminuiu. 
 
Não restam dúvidas – foi um erro essa pretensa reorganização administrativa do território. E, 
confirmado que está o erro, há que corrigi-lo. 
 
Tal medida significou a eliminação de milhares de eleitos autárquicos, maior afastamento entre 
eleitos e eleitores, maiores dificuldades na resposta aos problemas e anseios das populações, 
desvirtuamento do papel e função das freguesias na organização do poder local, entre outras 
perdas. 
 
Ao contrário do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa territorial autárquica não 
trouxe poupança ao Estado, resultando mesmo em muitas situações em encargos acrescidos 
para as freguesias. 
 
O funcionamento de mais freguesias significa uma maior participação cívica de mais cidadãos, 
que por natureza é aquele que está mais próximo das populações. 
 
O fim das freguesias, tal como foi feito, significa, excluir e deixar cada vez mais ao abandono 
quem vive no interior, nos meios rurais. 



A reforma administrativa imposta pelo anterior governo, sem consideração da opinião das 
freguesias e das populações, em nada resolveu – antes agravou – os principais problemas com 
que se confrontam as freguesias. 
 
Uma verdadeira reforma administrativa só pode ser concretizada com a real participação e 
envolvimento dos eleitos locais e das populações, atendendo à relevância da matéria, no que 
concerne à reorganização territorial é que as autarquias e populações devem ser auscultadas 
neste processo. 
 
A reposição das freguesias é urgente, por várias razões, de natureza económica, social e 
histórica. Estamos assim, cada vez mais, perante o abandono, o fim da renovação das aldeias e 
das pequenas localidades. 
 
Vem os eleitos da CDU de Castro Verde propor a esta Assembleia que delibere no sentido de: 
 
1.- Reafirmar a exigência de reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações 
e dos respetivos órgãos autárquicos (Castro Verde e Casével). 
 
2. - Apelar à intervenção dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República no sentido de 
tomarem as medidas legislativas necessárias à reposição das mesmas. 
 
A presente moção foi aprovada por unanimidade da Assembleia Municipal de Castro Verde, na 
sessão ordinária realizada no dia 21 de Dezembro de 2017. 
 
Castro Verde, 29 de Dezembro de 2017. 
 

 
 

A Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 
 

- Dr.ª Ana Paula Gomes Baltazar -  
 
 
 
 


