
 

 

MOÇÃO 
 

   Pela defesa do Poder Local Democrático  

Contra a extinção de Freguesias no Conselho de Santiago do Cacém 
 

O governo, PSD/CDS, está a levar a cabo mais um feroz ataque ao Poder Local 

Democrático visando a sua destruição, mesmo sabendo que está a agir contra a vontade 

das populações, e contra a Constituição da República. 

 

A proposta da Unidade Técnica para a Reorganização do Território, agora apresentada 

pelo PSD e pelo CDS como Projeto-lei 320/XII, para a extinção de Freguesias, não 

possui qualquer critério técnico,  jurídico,  administrativo ou de organização territorial.  

Impõe para o concelho de Santiago do Cacém, Município qualificado como Município 

de Nível 3 uma redução de 25% das Freguesias, deve ter-se em conta que a maioria das 

freguesias se situa em área Rural (alias só duas são urbanas), e as características do 

território do concelho levam a que as populações fiquem afastadas nalguns casos a mais 

de oito quilómetros sendo a maioria da população idosa e os transportes públicos são em 

número insuficiente. 

 

Ou seja, impõe a extinção de três Freguesias em todo o Concelho de Santiago do Cacém, 

e a criação de duas novas Freguesias que junta os territórios das Freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e ainda outra freguesia São Domingos 

e Vale de Água. 
 

 

Assim considerando: 
 

Que as Freguesias possuem um importante valor histórico, patrimonial e cultural, 

constituindo-se como um fator decisivo para o desenvolvimento da atividade económica, 

social e cultural essencial para a vida e bem-estar das suas populações; 

 

Que a extinção de freguesias no concelho de Santiago do Cacém contrariando as 

decisões dos órgãos autárquicos e a vontade das populações, constitui um severo ataque 

à base da representação democrática e afastará os cidadãos dos seus representantes mais 

próximos, eleitos democraticamente por sufrágio livre e universal.  

 

Que no pós 25 de Abril foi feita a reorganização territorial do concelho de Santiago do 

Cacém com a criação de 1 nova freguesia (Freguesia de Vale de Água), o que foi à 

época, um importante fator da melhoria das condições de vida da população, quer pela 

proximidade entre a população e os seus representantes, quer pelo aumento da 

capacidade de intervenção no território, tendo esse processo resultado da vontade das 

populações. 

Que a, existência de 11 Freguesias é, num concelho como Santiago do Cacém, um dos 

últimos elementos de combate à crescente desertificação territorial, assim como o 



garante na prestação de serviços apoio às populações mais desfavorecidas mantendo a 

dinâmica de funcionamento do Poder Local Democrático consagrado na Constituição da 

República Portuguesa. 

 

Que as Freguesias, não constituem um peso financeiro significativo, representando 

menos de 0,1% do Orçamento do Estado, em nada contribuindo quer para a despesa 

pública, ou para a divida nacional, devem ser, tal como os municípios, entidades a 

preservar e proteger; de acordo com a Constituição ao contrário daquilo que nos está a 

ser imposto pelas TROIKAS nacional e estrangeira; 

 

Que a eliminação de freguesias não constava do programa eleitoral de nenhuma das 

forças politicas candidatas aos órgãos de poder local, não tendo por isso sido sufragada 

pelo voto popular. 

 

Que, no chamado período em que os diversos órgãos autárquicos se deviam pronunciar, 

foram aprovados por unanimidade em todas as assembleias de freguesia do concelho, e 

por maioria na Câmara Municipal e com larga maioria também na Assembleia Municipal 

com vinte e cinco votos a favor e um contra, demonstrando as posições bem vincadas 

contra a proposta. 

 

As freguesias do concelho de Santiago do Cacém, promotoras desta moção, decidem: 
 

- Manifestar a sua oposição à extinção das freguesias de São Bartolomeu da 

Serra, Santa Cruz e Vale de Água, por aquilo que representam para as populações, 

recusando participar no processo que visa a extinção de Freguesias e a destruição do 

Poder Local Democrático;  
 

- Apelar aos eleitos dos órgãos autárquicos do concelho, aos trabalhadores da 

Administração Local, aos dirigentes do movimento associativo e à população em geral, 

que participem nas ações que venham a ser promovidas, nomeadamente, e desde já na 

ação de luta agendada pela ANAFRE para o dia 22 de dezembro, junto à Presidência da 

República; 
 

- Exigir à Assembleia da República e ao Presidente da República a imediata 

revogação do processo de extinção de Freguesias e da Lei 22/2012 de 30 de maio, 

seguido da não promulgação do projeto-lei 320/XII, por violação dos mais profundos 

princípios constitucionais; 
 

- Reafirmar o apoio a todas as formas de luta Democráticas e constitucionais que 

permitam continuar a exigir a não extinção de Freguesias no concelho, dando assim 

cumprimento à vontade das Populações. 

 

A ser aprovada esta moção será enviada para, ANAFRE, ANMP, Grupos Parlamentares 

com assento na Assembleia da República, Srª Presidente da Assembleia da República, Sr. 

Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da República, Sr. Ministro-adjunto e dos Assuntos 

Parlamentares e comunicação social. 

 

Santiago do Cacém, 21 de dezembro de 2012 

 



Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com vinte e sete 

votos a favor, sendo vinte dos eleitos da CDU, cinco dos eleitos do PS, um do eleito 

do BE, um de um eleito do PSD e duas abstenção de eleitos do PSD. 

 


