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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÃO 
Nº 52/2011 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 17 de Dezembro de 2011 
 
 

Moção  
 

“XIII Congresso Nacional da ANAFRE- as Freguesias na Reforma do Estado” 
 

Com o pretexto da grave situação económica do País, o Governo PSD/CDS pretende 
aproveitar a oportunidade e, escudando-se naquilo que diz ser imposto pelo acordo com 
a “troika” (também assinado pelo PS, há que lembrar!), “dispara” em todas as direcções - 
agravamento profundo das dificuldades para o Povo, no roubo dos seus rendimentos, no 
aumento dos preços e custo de vida, no aumento de impostos, no aumento brutal da 
electricidade, transportes, energia, taxas moderadoras, nos processo de espoliação do 
património público com privatizações a preço de saldo, nas propostas de alteração a 
legislação laboral, que são reflexos de um caminho que pretende fazer pagar o Povo a 
crise que o capital criou. Mas querem ir mais além, acreditando que esta é também a 
oportunidade, para dizimar uma das mais importantes conquistas de Abril – o Poder 
Local, com o seu “Livro Verde” para a reforma administrativa. Com ele, procede-se a um 
ataque vigoroso ao poder local, aos órgãos de poder mais próximos das populações e, a 
reboque, aos serviços públicos de proximidade. No fundo, o que pretendem, é calar as 
populações, ainda que em nenhum momento assumam, de forma nítida e clara, a 
oposição ao processo de extinção das freguesias. 

Com a realização do XIII CONGRESSO NACIONAL da ANAFRE, sob o lema: «AS FREGUESIAS 
NA REFORMA DO ESTADO» ficou claro o repúdio de todas as Freguesias do País pela 
proposta do Governo. As Freguesias mostraram bem a sua forte capacidade de 
resistência e de luta, conscientes que lutar, hoje, é garantir o presente e o futuro deste 
país, das gerações actuais e das gerações futuras. 

É, pois, neste contexto, que a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 17 de 
Dezembro de 2011, decide: 

- Manifestar a sua solidariedade para com Anafre e as Freguesias de todo o País, 
identificando-se com as conclusões aprovadas no congresso de Portimão; 
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- Apoiar as Freguesias do nosso Concelho do Barreiro nas iniciativas que entendam levar a 
efeito, no sentido de pôr a claro os prejuízos trazidos paras as populações com a 
concretização desta reforma administrativa, pois perder-se-iam todos os serviços que as 
Juntas de Freguesia prestam, a sua identidade, bem como inúmeros serviços públicos que 
são organizados e distribuídos numa lógica de freguesia. 

 

Enviar a todos os Grupos Parlamentares da AR, à comunicação Social, ao 1º Ministro e ao 
Presidente da República, 

 

Aprovada por maioria, com 21 votos a favor da CDU e do BE e 13 votos contra do PS e 
do PSD. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

   

     Frederico Pereira 
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