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Resumo 
 

 

As freguesias estão intimamente associadas a um desempenho de 
proximidade. Aos seus órgãos é-lhes reconhecida uma atitude decisiva na 
resolução de um significativo número de problemas locais, que afetam, 
individualmente, cada comunidade de vizinhos. 
Apesar disso, o Governo português, sustentado num memorando de 
entendimento assinado com a Troika, promoveu uma reforma do Poder Local, 
no âmbito da qual, ocorreu a reorganização administrativa do território 
autárquico. Esta reorganização, que acabou por recair só no território das 
freguesias, resultou numa drástica redução destas unidades inframunicipais.  
Esta iniciativa de reforma do poder local, aparentemente motivada pela 
obtenção da redução de custos, criação de economias de escala e aumento da 
qualidade dos serviços prestados às populações, fez com que as novas 
freguesias, que resultaram da agregação, passassem a enfrentar diferentes 
desafios inerentes ao facto de gerirem um território mais abrangente e, por 
conseguinte, mais diversificado, com prováveis consequências ao nível da sua 
governação. 
Volvidos, precisamente seis anos desde a implementação desta reforma, da 
qual resultou o atual mapa territorial autárquico, entendeu-se oportuno 
desenvolver um estudo que permitisse percecionar se a reorganização 
administrativa do território teve algum impacto na governação das novas 
freguesias resultantes de agregação.  
Tendo por base o problema central da pesquisa, fez-se uma intensa revisão da 
literatura que recaiu, essencialmente, sobre dois grandes temas: o poder local 
em Portugal e a reforma da reorganização administrativa territorial autárquica. 
Estes foram os temas que estruturaram a I parte deste trabalho. 
No âmbito do primeiro tema, abordou-se a evolução do poder local em Portugal, 
atendendo à sua organização ao longo dos tempos. Seguidamente, afunilou-se 
o assunto em função da nossa questão de investigação, incidindo, de forma 
mais específica, nas freguesias, designadamente na sua origem e na sua 
evolução até à atualidade, nas suas competências, nos seus órgãos e 
respetivas atribuições, e na sua importância no contexto da governação local.  
Relativamente ao segundo tema, aflorou-se o contexto que motivou a 
reorganização administrativa do território das freguesias, bem como os regimes 
jurídicos pelos quais foi concretizada. Fez-se, ainda, uma breve referência aos 
resultados visíveis mais imediatos desta reforma.  
Este quadro concetual constituiu a primeira parte desta tese. A segunda, e 
última parte – Parte II -, foi dedicada ao estudo empírico, apresentando-se a 
metodologia do processo de investigação, o estudo de caso, que teve como 
unidade de análise o concelho de Chaves, a análise e discussão dos resultados 
e por último, as conclusões. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Keywords 

 
Reorganisation of territory, aggregation of parishes, local government. 

Abstract 

 
Parishes are closely associated with proximity performance. Their bodies are 
given a decisive stance in solving a significant number of local problems, which 
individually affect each neighborhood association. 
Nevertheless, the Portuguese Government, supported by a memorandum of 
understanding signed with the Troika, promoted a reform of the Local 
Government under which the administrative reorganisation of the municipal 
territory took place. This reorganisation, which ultimately fell only in the territory 
of the parishes, resulted in a drastic reduction of these infra-municipal units.  
This initiative of local government reform apparently motivated by the reduction 
of costs, the creation of economies of scale and the increase in the quality of 
services provided to the population, made the new parishes which resulted from 
this aggregation, face different inherent challenges. They manage a wider and 
therefore more diverse territory, with likely implications for their governance. 
Exactly six years after the implementation of this reform, from which the current 
local territorial map stemmed, it was considered appropriate to develop a study 
that would allow us to ascertain whether the administrative reorganization of the 
territory had any impact on the governance of the new parishes resulting from 
aggregation.  
An intense literature review took place, based on the main issue of the research 
which essentially fell on two major topics: local government in Portugal and the 
reform of the municipal territorial administrative reorganisation. These were the 
topics that structured the first part of this work.  
The evolution of local power in Portugal was addressed in the scope of the first 
topic, considering its organisation over time. Subsequently, and according to our 
research question, the issue was funneled into a more specific focus on the 
parishes, namely their origin and evolution to date, their competences, their 
bodies and respective attributions, and their importance in the context of local 
government.  
The context that motivated the administrative reorganization of the parishes' 
territory as well as the legal regimes by which it was implemented emerged in 
regard to the second topic. A brief reference was also made to the most 
immediate visible results of this reform.  
This conceptual framework constituted the first part of this thesis. The second 
and last part - Part II - was devoted to the empirical study, presenting the 
methodology of the research process, the case study, which had as its unit of 
analysis the municipality of Chaves, the analysis and discussion of the results 
and finally the conclusions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em Portugal existe “um sistema bem articulado de municípios e freguesias, tendo ambas 

estas entidades locais o seu lugar e razão de ser” (Oliveira, 2011: 8). 

Os municípios fazem parte da nossa administração local autónoma há muitos séculos. Já 

as freguesias, assentes nas paróquias eclesiásticas, só consolidaram, a título definitivo, o 

seu estatuto de entidades administrativas, em 1878, feito que tinha sido alcançado, pela 

primeira vez, em 1830. Até à instauração do regime democrático resultante da revolução 

de 1974, as freguesias vivenciaram períodos de maior ou menor pendor, consoante o perfil, 

mais ou menos, centralizador do regime político instalado. Foi com a publicação da primeira 

Constituição da República Portuguesa, em 1976, que as freguesias, a par dos municípios, 

passaram a formar a estrutura do poder local português, constituindo-se como autarquias 

locais independentes, entre elas, e perante o Estado.   

Apesar das várias tentativas de reforma das instituições locais, que surgiram desde o início 

do período constitucional, a única bem sucedida, foi a “visionária reforma territorial de 1836” 

que antecipou um processo de fusão de municípios, que veio a ser reproduzido, no norte 

da Europa, um século e meio mais tarde (Alexandrino, 2018: 9). 

Esta reforma, que suprimiu mais de metade dos municípios, restando de um universo de 

quase 800, apenas 351, teve o cuidado de conciliar a população e o território de forma a 

ter municípios, mais ou menos equilibrados, capazes de melhor desenvolver as tarefas que 

lhe incumbiam. Esta “divisão municipal do território obedeceu a critérios de eficiência 

administrativa e não à preocupação de delimitar comunidades naturais ligadas por laços 

de vizinhança (…)” (Oliveira, 1993: 22). 

Em resultado desta reforma, os municípios adquiriram uma dimensão bastante maior, 

abrindo-se, assim, espaço às freguesias para se assumirem, cada vez mais, como núcleos 

de uma administração próxima dos cidadãos, capazes de resolver um conjunto de 

necessidades públicas, que embora mais básicas, se revestiam de grande importância 

para as populações. 

Em Portugal, foi esta estrutura do poder local que perdurou ao longo dos tempos, composta 

por um número mais reduzido de municípios, com escala suficientemente adequada ao 

desempenho de uma administração mais complexa e mais exigente em recursos técnicos 

e financeiros, e um elevado número de freguesias, com escala mais diminuta, cumpridoras 
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de um papel preponderante no desempenho de proximidade. Foi, atendendo a este 

elevado número de freguesias, que o Conselho da Europa1 considerou aceitável a 

proeminência dos municípios portugueses, relativamente aos dos países vizinhos da 

Europa. 

A crise económico-financeira que se fez sentir em Portugal, no início desta década, foi 

encarada pelo Governo português como a oportunidade para levar a efeito uma reforma 

do Poder Local. E, apesar de ao longo dos tempos ter predominado o reconhecimento de 

que as freguesias, pela sua proximidade com os cidadãos, têm um papel muito importante 

na resolução de um significativo número de problemas locais, um dos áxis desta reforma 

acabou por recair sobre o seu território, tendo daí resultado uma drástica redução destas 

unidades inframunicipais. 

Esta iniciativa de reforma do poder local, aparentemente motivada pela obtenção da 

redução de custos, criação de economias de escala e aumento da qualidade dos serviços 

prestados às populações, fez com que as novas freguesias, que resultaram da agregação, 

tivessem de enfrentar diferentes desafios inerentes ao facto de gerirem um território mais 

abrangente e, por conseguinte, mais diversificado, com consequências ao nível do 

desempenho da sua governação. 

Várias razões têm sido apontadas para justificar a necessidade de uma reforma do poder 

local, designadamente as mudanças sociodemográficas verificadas ao longo dos tempos 

e que, tendencialmente, refletem um aumento da população em certas zonas do país, 

desencadeando o aumento de pressão por maior eficácia, e o declínio da população 

noutras zonas, que origina a redução da procura de certos serviços, dificultando a 

manutenção de um nível adequado desses serviços, a um custo razoável (Teles, 2016: 

456). 

Mas a reforma pretendida exigia, entre outras coisas, reflexão, ponderação, auscultação. 

Exigia o desenvolvimento de um amplo processo que não se coadunava com os prazos 

impostos2. Teria que “atender a uma multidimensionalidade de factores”, especialmente 

aqueles “que respeitam a questões de identidade, justiça territorial e relação custo-

benefício”, fatores que, ao que parece, não tiveram a devida ponderação no âmbito da 

reforma efetuada (Alexandrino, 2018: 61).  

                                                           
1 Relatório sobre a democracia local e regional, em Portugal. 2003. 
2 Como constava do memorando de entendimento, assinado em 17 de maio de 2011 “Até julho de 2012, o 
Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número 
destas entidades”. 
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Desta problemática nasceu a escolha do tema deste trabalho. O facto de a reforma da 

administração local autárquica, particularmente a reforma da reorganização administrativa 

do território das freguesias ter incendiado, tão prontamente, o debate, tanto a nível 

nacional, como a nível local, ainda antes da referida reorganização estar implementada e 

a até antes de estar, definitivamente, delineada, suscitou-nos uma grande curiosidade pelo 

assunto.  

Procurou-se, com este trabalho de investigação, olhar para a reforma da reorganização 

territorial autárquica, de maneira a conseguir obter algumas respostas às múltiplas dúvidas 

que giram em torno das consequências desta medida de governo.  

Neste contexto, o trabalho de pesquisa desenvolvido teve como principal objetivo de 

investigação avaliar o impacto da reorganização administrativa do território das freguesias 

na governação das novas freguesias, resultantes da agregação.  

Para além deste objetivo, pretendeu-se, ainda, com este trabalho: 

 Aprofundar o conhecimento no que diz respeito às origens, ao percurso e à importância 

das freguesias na administração pública portuguesa;  

 Analisar a reforma da reorganização administrativa do território das freguesias e 

algumas das suas consequências mais imediatas.  

 

Face ao exposto, procurou-se responder à seguinte questão de investigação:  

A reorganização administrativa do território teve algum impacto ao nível da governação das 

novas freguesias que resultaram da agregação?  

Nesta investigação, adotamos o estudo de caso como abordagem metodológica, por 

considerarmos ser a mais adequada para analisar fenómenos que, por serem recentes, 

existe sobre eles um conhecimento muito reduzido. Assim, atendendo ao objetivo desta 

investigação, o estudo de caso permitiu-nos explorar, no âmbito da recolha de dados, 

várias fontes distintas de informação, o que nos possibilitou aprofundar a análise e obter 

conhecimento mais detalhado sobre o nosso problema. 

Este estudo de caso teve como unidade de análise o concelho de Chaves, o qual não 

representa qualquer excecionalidade uma vez que, de um universo de 278 municípios, foi 

um dos 229 que, nos termos do regime jurídico aplicável à aludida reorganização territorial, 

foi obrigado a reduzir o seu número de freguesias, que passou de 51, para as atuais 39.   
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A procura de respostas que fossem de encontro à questão de investigação apresentada, 

levou a que se fizesse uma revisão da literatura que recaiu, essencialmente sobre os 

seguintes temas: o poder local em Portugal e a reforma da reorganização administrativa 

territorial autárquica.  

No âmbito do primeiro tema, começou por se fazer uma abordagem genérica em torno da 

evolução do poder local no nosso país e da sua organização. Seguidamente, atendendo à 

nossa questão de investigação, afunilou-se a conveniência, que passou a recair, 

especificamente, sobre as freguesias, designadamente a sua origem e evolução até à 

atualidade, as suas competências, os seus órgãos e respetivas atribuições e, a sua 

importância no contexto da governação local.  

Relativamente ao segundo tema, aflorou-se o contexto que motivou a reorganização 

administrativa do território das freguesias e os regimes jurídicos pelos quais foi 

concretizada. Por último, fez-se uma breve referência a alguns resultados mais imediatos 

desta reforma.  

Este quadro conceptual constituiu a primeira parte da tese que, para além desta introdução, 

é composta pelos capítulos 1 e 2, dedicados, cada um deles, aos dois temas acima 

identificados. A segunda parte da tese é dedicada ao estudo empírico, e está subdividida 

pelos capítulos 3, 4, 5 e 6, referindo-se cada um deles, respetivamente, à metodologia, ao 

estudo de caso, à análise e discussão dos resultados e, por último, às conclusões. 
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PARTE I - REVISÃO DA LITERATURA 
 

CAPÍTULO 1 - O PODER LOCAL EM PORTUGAL 
 

 

1.1. O Início do Municipalismo 

O conceito de municipalismo faz referência ao lugar e ao papel dos municípios na estrutura 

governativa de um determinado país. E foi em defesa do município, como protagonista 

central da organização e vida interna das nações, que surgiram os primeiros movimentos 

municipalistas.  

A fundação do Estado Liberal e com ele, a aplicação de novos princípios políticos, 

desencadeou especial interesse pela problemática da organização dos poderes a nível 

local. Os princípios fundamentais proclamados pelo liberalismo, traziam subjacentes a 

afirmação da supremacia do Estado sobre os poderes e autonomias municipais. É nesta 

circunstância que a historiografia sobre os municípios emerge verdadeiramente, como 

reação aos ideais centralizadores transmitidos pela Revolução Francesa. 

A historiografia municipalista iniciada em meados do século XIX centrava-se, 

essencialmente, na procura das origens da instituição concelhia. Vários foram os autores 

que aportaram ideias em torno das duas principais teses que alicerçaram este debate: uma 

defensora da origem romana dos municípios, e outra, defensora da sua origem germânica.  

A primeira destas doutrinas identifica a origem do concelho medieval na continuidade do 

município romano. De acordo com os seguidores desta tese, as bases da organização 

municipal romana resistiram, embora de forma praticamente impercetível, às invasões 

visigótica e sarracena, tendo-se disseminado, por toda a Península, após a reconquista 

cristã (Saraiva, 1956: 21; Reis, 2002: 18). 

Esta teoria teve como um dos maiores defensores Alexandre Herculano considerado, por 

muitos, o fundador da historiografia municipal. Este autor, não descartando a dimensão 

natural do município ao referir que este era uma “instituição tão antiga, tão permanente 

como as sociedades”, defendia, no entanto, que as suas estruturas administrativas eram 

um legado do império romano (Herculano citado por Catroga, 2004: 410).  

Segundo aquele autor (1875: 26), a organização municipal instituída pelos romanos na 

Península, embora tivesse sofrido algumas transformações devido à sua ocupação pelos 
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povos oriundos do Norte, conseguiu resistir ao longo dos séculos, servindo assim de base 

ao concelho medieval.  

As semelhanças reconhecidas entre o município romano e o concelho medieval, 

essencialmente no âmbito das instituições que vigoravam num e noutro, contribuíram para 

que, de forma geral, a historiografia oitocentista, enquadrasse a organização municipal 

nesta dinâmica de continuidade relativamente ao antigo município romano. 

A segunda teoria defende a proveniência germânica dos municípios, filiando os concelhos 

medievais nas tradições visigóticas e nos vínculos de solidariedade que se estabeleciam 

nas comunidades rurais. Segundo esta teoria, os concelhos medievais procediam dos 

conventus publicus vicinorum, “assembleias de vizinhos com atribuições de 

regulamentação agro-pecuária e de distribuição dos bosques e prados comuns” 

(Hespanha, 1982: 115). 

Um dos principais defensores da origem germânica dos municípios foi Teófilo Braga, o qual 

identificava as marcas do direito germânico nos nossos forais. Para este, o “espírito de 

concórdia e de igualdade” que só o povo germânico possuía, disseminou-se no seio da 

comunidade submetida durante a ocupação muçulmana, estimulando o nascimento dos 

nossos municípios (Reis, 2002: 22). 

A corrente mais atual concorda que, apesar dos muitos contributos deixados pelos povos 

que passaram pelo espaço que hoje é Portugal, a origem do município medieval não se 

pode atribuir, em exclusivo, à presença de nenhum deles. Procura-se a sua base no remoto 

“viver concelhio em civilizações castrejas, em solidariedades parentais, em vivências de 

um espírito de comunidade, a que o isolamento dos tempos de Reconquista obrigou” 

(Coelho, 2008: 159). O município medieval terá sido o resultado de um processo de 

emancipação, motivado pela capacidade de as comunidades locais se organizarem em 

função das necessidades de sobrevivência sentidas, que o período da reconquista cristã 

se encarregou de consolidar.  

Segundo José Marques (1993: 71), no período anterior à reconquista houve necessidades 

de várias ordens que “estimularam as famílias e pequenos grupos dispersos a associarem-

se dentro dos vários padrões normativos mínimos, estabelecidos por cada uma destas 

comunidades”, que lhes permitiam sociabilizar e resolver diferendos que iam surgindo entre 

elas. Para o autor, estas comunidades foram “mais tarde elevadas à condição de 

municípios”. 

José Mattoso (1993: 216) recua ao período de dominação romana, lembrando que “as 

comunidades vicinais diretamente derivadas de grupos gentílicos” que sobreviveram a este 
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domínio e outras que foram surgindo à posteriori, conseguiram manter ou restaurar, de 

modo espontâneo, “formas primitivas de organização e de solidariedade”.  

Assim, ao longo do período de reconquista, à medida que os territórios iam sendo 

recuperados e se fazia sentir a presença, cada vez mais progressiva, da autoridade régia 

ou senhorial, as estruturas locais aí existentes sentiram crescente necessidade de 

salvaguardar as suas liberdades e as práticas desenvolvidas durante o período de 

isolamento definindo, de forma estável e justa, as suas obrigações para com os senhores 

e para com o Rei. Por sua vez, também a necessidade de acautelar a defesa do território, 

principalmente fronteiriço, aliada à necessidade de garantir a subsistência das populações, 

estimularam os soberanos a “pactuar e reconhecer uma efetiva autonomia” às 

comunidades locais primitivas que, pela ausência prolongada de uma qualquer autoridade 

superior, se tinham organizado em torno de si próprias (Mattoso, 1993: 217). A recuperação 

e manutenção da estabilidade dos territórios reconquistados foram, então, salvaguardadas 

pela outorga de documentos através dos quais os municípios obtiveram existência oficial: 

os forais. A atribuição de forais foi a forma encontrada de legitimar a existência das 

comunidades há muito constituídas e organizadas.  

Portanto, dir-se-á, em síntese, que na procura das origens dos municípios é necessário ter 

em linha de conta a dimensão espontânea das comunidades primitivas que, ao longo dos 

tempos e perante a dinâmica dos diferentes períodos, alcançaram formas de se auto-

organizarem e autorregularem, garantindo a sua independência. Como bem recorda José 

Mattoso (1993: 217) “houve concelhos porque antes deles existiram comunidades 

autónomas que conseguiram sobreviver à implantação do regime senhorial e da autoridade 

monárquica”.  

 

 

1.2. A Evolução do Poder Local 

De acordo com o anteriormente exposto, as comunidades que encontram expressão nos 

primeiros municípios medievais, eram assembleias de homens, com autoridade própria. 

Dentro de um determinado espaço geográfico, instituía-se o concelho (de moradores), 

cujos membros (homens livres e maiores de idade) pertenciam à comunidade de vizinhos 

(Reis, 2002: 224, Hespanha, 1982: 244), e no âmbito do qual, eram resolvidos todos os 

problemas internos, de acordo com as normas emanadas por essa mesma comunidade.  

O município medieval era um espaço de liberdade onde, supostamente, todos os homens 

eram iguais e contribuíam de igual forma para a estruturação da vontade coletiva. Ao 
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concelho competia superintender a vida da coletividade, nomeadamente quanto à gestão 

de tarefas relacionadas com os pastos e águas comuns, gestão dos mercados, aplicação 

da justiça e controlo da atividade económica, “estabelecendo preços, pesos e medidas em 

uso na coletividade e também salários, quando a moeda se tornou um instrumento ativo 

de troca” (Pereira, 1997: 137).  

Mas o município medieval era um espaço de liberdade dentro de um mundo controlado por 

classes que, na senda da reconquista, promoveu o ressurgimento e aparecimento de novos 

detentores do poder económico e militar que, por esse facto, se apropriavam de poderes 

públicos e se arrogavam capazes de garantir a paz e a ordem tão necessárias à 

reconquista e consequente repovoamento do território. A ânsia de mais poder destas 

classes superiores, por um lado, e a situação social, económica e política de incerteza que 

fustigava os mais frágeis, por outro, levava estes “a procurar ingressar na órbita dos mais 

fortes, apoiando-os socialmente, canalizando através deles as suas reivindicações socias 

e obtendo a sua proteção” (Hespanha, 1982: 115). Por sua vez, a promoção social com 

que o rei agraciava a classe nobre, como recompensa pelos serviços prestados nas lutas 

da reconquista, transformava-a numa classe social privilegiada.  

Mas, como a guerra requeria cavaleiros e peões, “os senhores tiveram que aceitar os 

concelhos e conceder-lhes significativos privilégios” (Pereira, 1997: 136). A adoção da 

concessão de forais que, numa primeira fase, serviu para reconhecer as comunidades 

autónomas preexistentes, cujas populações se regiam segundo usos e costumes próprios, 

passou a ser utilizada pelo rei e pelos senhores, para instituir novas comunidades, em 

função das necessidades que, em cada momento e em cada lugar, se pretendiam superar.  

Assim, até ao início do século XII, para além do apoio da nobreza e da igreja, os monarcas 

tiveram que recorrer, continuamente, ao apoio do povo, a fim de garantir a defesa e 

povoamento do território conquistado, face aos muçulmanos. Este apoio exigiu uma 

“concertação social” que passou pela concessão de imunidade e autoridade sobre 

determinados territórios, em troca da colaboração pretendida (Coelho, 2001: 28).  

Durante o período que medeia entre a outorga do foral de Guimarães, em 1096, e a 

assinatura do foral de Bragança, em 1187, “surgem os vários paradigmas de cartas de foro 

municipal, ajustadas às contingências e necessidades dos homens e dos espaços 

geográficos, aos objetivos circunstanciais e às realidades históricas” (Reis, 2002: 229). É 

neste contexto, que ao longo dos séculos de reconquista, lado a lado com os coutos e as 

honras, se assiste, com diferente intensidade, mas por todo o território, ao desenvolvimento 

de múltiplos e diferentes concelhos. 
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Os forais, para além de instrumentos de confirmação de comunidades existentes foram 

também, como já foi referido, o meio de atrair populações para os concelhos devido aos 

privilégios que, através destes, eram concedidos. As cartas de foral garantiam um elevado 

grau de autonomia interior, pois “traduziam a perdurável anuência senhorial a dadas formas 

de viver colectivas, o respeito pela comunidade organizada em concelho, o reconhecimento 

público, formal, do poder local e dos seus órgãos” (Conde, 1996: 194).  

Inicialmente, o município medieval era, pois, uma assembleia de homens livres, com 

autoridade própria, em cujo espaço geográfico - comunidade de vizinhos -, nenhum 

homem, individualmente, estava dependente de um senhor. Estava-o a comunidade como 

um todo. Os concelhos formavam “autênticos senhorios coletivos com atribuições de 

poderes públicos equivalentes aos dos nobres (Hespanha, 1982: 153). 

Contudo, “o concelho não constituía uma área exterior ao domínio senhorial, mas apenas 

diferentemente dependente” (Vilar & Mattoso, 1989: 31). Se por um lado, a partir da fixação 

dos direitos pelas cartas de foral, estas assembleias de homens livres, passaram a garantir 

um elevado grau de autonomia interna, por outro lado, passaram a ter determinadas 

obrigações, designadamente tributárias, para com o seu senhor, ao qual respondiam 

solidariamente.  

Findo o período de guerra constante, os monarcas vão, progressivamente, tentando captar 

para si o domínio do reino, limitando não só a autonomia dos grupos privilegiados, nobreza 

e clero, mas também dos municípios que estavam diretamente dependentes da sua 

autoridade, uma vez que “o próprio reconhecimento da independência administrativa de 

cada concelho por meio do respetivo foral implicava, como contrapartida, a sujeição e a 

obediência” (Mattoso, 1993: 286). 

Os municípios, que até então tinham conseguido manter as suas liberdades, preservando 

os seus costumes e prerrogativas, independentemente da presença da autoridade real, 

representada, genericamente, pelo juiz ou, no caso dos concelhos de cariz militar, pelo 

alcaide, viram, a partir de dado momento, a sua autonomia ameaçada, pela gradual 

ingerência do poder real na sua vida interna.   

D. Afonso III instituiu a figura dos meirinhos-mores, os quais, em nome do rei, percorriam 

os concelhos, numa ação fiscalizadora e de correção da aplicação da justiça (Saraiva, 

1956:56). “Desta época data também a primeira notícia de os representantes do rei 

tentarem escolher os alvazis e a organização do tribunal régio como instância de apelo” 

(Mattoso, 1993: 239).  
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Já no reinado de D. Dinis, surgem os corregedores régios e a nomeação dos juízes de fora, 

passando a Coroa a “supervisionar a justiça municipal e a atividade dos seus funcionários” 

(Coelho & Magalhães, 2008: 24, 25).  

Simultaneamente, as normas locais, originárias do costume e tradição de cada concelho, 

foram sendo substituídas pelas normas gerais do reino, que revogavam, 

consideravelmente, as diretrizes plasmadas nos diversos forais. Por sua vez, as 

Ordenações Afonsinas, que compilaram as anteriores leis gerais, nomeadamente a 

ordenação dos pelouros, de 1391, dispunham de matéria da maior pertinência sobre a 

organização local, designadamente o modo de tirar à sorte os magistrados dos concelhos: 

juízes, vereadores e o procurador do concelho (Magalhães, 1993: 176).  

Estávamos, sem dúvida, na presença de um município bem diferente daquele que sugere 

a expressão «concelho medieval». As interposições apontadas, cujo principal fim era 

uniformizar e controlar, acabaram por resultar numa diminuição da autonomia que 

caracterizava os primeiros tempos dos municípios. Estes passaram a ser utilizados como 

uma espécie de administração indireta da coroa, cuja manifestação de vontade se fazia 

sentir através dos delegados régios que presidiam e fiscalizavam as câmaras e a atuação 

dos funcionários escolhidos localmente. Também devido à própria dinâmica interna dos 

concelhos, o poder vai-se concentrando no grupo mais restrito que compõe as elites da 

governação municipal, ficando os vizinhos impedidos de participar, de forma igualitária, na 

definição dos interesses locais. Pelo alvará de 12 de novembro de 1611, que aprovou o 

regimento para a eleição dos vereadores, foi instituído um método eleitoral mais cuidado, 

que impunha determinadas condições à escolha dos eleitores e eleitos. “A organização das 

eleições passou a ser da responsabilidade dos corregedores e ouvidores, que escolhiam 

como informantes, duas ou três pessoas “das mais antigas e honradas” para elaborarem 

os róis dos elegíveis. Os eleitores deviam ser selecionados de entre “os mais nobres e da 

governança de terra...” (Monteiro, 1993: 324). 

Todavia, embora seja percetível que o poder régio, desde o reinado de D. Dinis, se vinha 

tentando alicerçar, não se identifica como um processo de rutura nem de anulação dos 

outros poderes coexistentes. Como refere Maria Helena Coelho (1990: 239), “assistimos a 

um fortalecimento simultâneo de uma ideologia e órgãos centralizados e entidades 

descentralizadas. Materializadas estas em senhorios e concelhos”.  

De acordo com a historiografia mais atual, a forma como a sociedade se organizava, social 

e economicamente, para além do período medieval, põe em causa esta ideia, quase que 

cristalizada, da fulgurosa predisposição centralizadora, com a concentração de todos os 

poderes num único polo - o rei. Mas, segundo Hespanha (1982: 200, 220) é, 
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manifestamente, percetível a predominância do modelo corporativo durante o período 

moderno, uma vez que a estrutura política era “dominada por uma muito sensível 

pulverização do poder político por uma série de corpos inferiores, quase todos eles de 

expressão territorial (concelhos, coutos, honras...) e outros de natureza profissional, 

espiritual e ética, a cada qual correspondendo um estatuto jurídico diferente e uma ampla 

capacidade de auto-regulamentação”. Se durante o período da reconquista, os monarcas 

se aperceberam do benefício de legalizar, oficialmente, os municípios, também no período 

moderno, reconheceram a necessidade de partilhar poderes com esses mesmos 

municípios, transferindo-lhes competências, nomeadamente no âmbito da cobrança de 

receitas relativas às sisas e, posteriormente à décima. A constituição de forças armadas 

dependentes do rei, bem como a defesa sanitária do reino, também lhes foram delegadas 

a partir de dado momento. Este acréscimo de funções concedidas aos municípios que, 

comumente é reconhecido como centralização, trata-se, na opinião de Romero Magalhães 

(2008: 201), de uma “partilha social entre o rei e os concelhos”. Denota uma relação de 

compromisso entre o poder central e os poderes municipais. Compromisso que nos remete, 

não tanto para uma relação de subordinação, mas acima de tudo para uma relação de 

responsabilização com base na confiança e no reconhecimento da vitalidade demonstrada 

pelos municípios desde o seu advento, e até aos finais do Antigo Regime. 

Também a carência de meios e as distâncias difíceis de ultrapassar, entre o centro e a 

periferia, contribuíram para que os monarcas, impedidos de exercer, com êxito, a sua 

supremacia, mantivessem a autonomia dos concelhos. Como refere António M. Hespanha 

(2001: 51), contrariando o que até ele próprio já sugeriu, nem mesmo a reforma manuelina 

dos forais teve qualquer intuito de esvaziar a autonomia local, pois esta tinha como intuito 

exclusivo “certificar a natureza e montante dos direitos reais”, integrando-se mais na 

“habitual política régia de garantir situações adquiridas do que numa política de construção 

do Estado”. 

Assim, embora muitos autores tenham alvitrado a existência de um forte movimento 

centralizador iniciado ainda durante a idade média, com a consequente perda de 

autonomia dos municípios, este processo fica longe de conquistar a sua plenitude, 

principiando unicamente no século XIX, aquando da completa edificação do Estado 

moderno (Mattoso, 1993: 280). 

O eclodir de novas ideias de rutura com o passado, que são visíveis por toda a Europa a 

partir do século XVIII, não deixaram Portugal indiferente. Como se referiu no início deste 

capítulo, os princípios fundamentais proclamados pelo liberalismo traziam subjacente a 

afirmação da supremacia do Estado sobre os poderes e autonomias municipais. 
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Reivindicava-se um Estado soberano, fortemente centralizado, mas cuja legitimidade 

proviesse do povo. Assim, ao longo o século XIX, na busca deste novo quadro político-

administrativo, promoveram-se diversas reformas, sucedendo-lhes vários códigos 

administrativos, cujas alterações propostas, com visíveis reflexos ao nível do poder local, 

deixavam transparecer uma alternância entre tendências mais ou menos centralizadoras.  

O Novo Regime iniciou-se com a Constituição de 1822, primeiro texto constitucional da 

nação portuguesa, o qual consagrava vários artigos à administração local. O capítulo II, do 

título VI, sob a epígrafe «Do Governo Administrativo e Económico», previa a existência de 

«Câmaras em todos os povos, onde assim convier ao bem público» com competências no 

âmbito do «governo económico e municipal dos concelhos».  

Mas a primeira grande reforma no municipalismo português, a qual demarcou a moderna 

administração local portuguesa, surgiu pelo Decreto n.º 23, de 16 de maio de 1832, de 

Mouzinho da Silveira, e estabelecia uma administração de carácter, fortemente, 

centralizador. Este diploma, que consagrava a separação dos poderes de julgar e 

administrar, dividia o país em autoridades estruturadas hierarquicamente, pela seguinte 

ordem descendente: províncias, administradas por prefeitos; comarcas, administradas por 

subprefeitos; e concelhos, administrados por provedores. Junto destas autoridades 

existiam “corpos administrativos”, eleitos localmente, que detinham funções muito 

limitadas, como era o caso das câmaras municipais nos concelhos, nos quais a execução 

das respetivas deliberações cabia ao provedor, nomeado pelo poder central, à semelhança 

das restantes autoridades existentes em cada divisão político-administrativa (Oliveira, 

1993: 17). 

A centralização preconizada por Mouzinho da Silveira foi alvo de muitas censuras, 

designadamente quanto ao excesso de autoridade detida pelos provedores, que em nada 

contribuía para o bom desempenho das funções camarárias. Como reação, é publicado 

em 1836, de índole bem mais descentralizadora, o primeiro Código Administrativo 

português, no âmbito do qual a organização administrativa do território passava pela 

existência de distritos, subdivididos em concelhos, os quais eram constituídos por 

freguesias. 

A câmara municipal, eleita por sufrágio não universal, mantinha-se como corpo 

administrativo do concelho, e passa a deter um conjunto muito mais alargado de 

atribuições, cabendo ao seu presidente a execução das deliberações aprovadas por esta. 

“Em cada concelho, havia um magistrado administrativo, representante do Governo, por 

este escolhido, mas de entre uma lista de cinco elementos saídos de eleição direta ocorrida 

na mesma ocasião da eleição da Câmara” (Oliveira, 1993: 23).  
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Este código virá a ser substituído em 1842, por um outro de cariz bem mais centralizador, 

que pôs termo ao período em que, verdadeiramente, “o poder executivo municipal esteve 

fora da alçada dos funcionários da coroa, aproximando-se do modelo democrático que hoje 

conhecemos” (Felizes, 2012: 73). As freguesias, no âmbito deste diploma, perdem a sua 

importância em termos administrativos, abrindo lugar à manutenção das juntas da 

paróquia, com a mera função de administrar os bens paroquiais. O território fica, portanto, 

dividido em distritos administrativos, os quais se subdividem em concelhos. Continuam a 

constituir o corpo administrativo dos concelhos as câmaras, eleitas por sufrágio direto e 

censitário, mas relativamente ao administrador do concelho, este passa a ser nomeado 

pelo Rei. No que diz respeito às atribuições das câmaras, eram amplas, mas como recorda 

Cândido de Oliveira (1993: 28), “faltava liberdade de acção porque quase nenhuma das 

suas deliberações se podia levar à execução sem a prévia aprovação do Conselho de 

Distrito e, em alguns casos, da Junta Geral, do poder legislativo ou do Governo”. 

Ao Código Administrativo de 1842, que vigorou durante 36 anos, sucedeu uma nova 

reforma consubstanciada no Código Administrativo de 1878, de temperamento bem mais 

descentralizador. No âmbito desde diploma, a divisão administrativa de todo o território 

português, assentava em distritos, concelhos e paróquias, cujos corpos administrativos 

ganhavam um novo ímpeto, uma vez que passavam a ser eleitos diretamente pelos 

cidadãos.  

Os códigos Administrativos que sucederam ao de 1878, designadamente, o de 1886, 1895 

e 1896 retomaram, todos eles, uma tendência mais centralizadora motivada, 

essencialmente pela complexidade financeira a que se assistia, fruto da capacidade de 

atuação que tinha sido facultada aos municípios. O Código de 1886 “contém já disposições 

principalmente no que toca à «fazenda local» que anunciam a intenção de limitar as 

possibilidades de atuação das autarquias locais pela restrição da autonomia financeira” 

(Oliveira, 1993: 31). Desta forma, as decisões das câmaras municipais que tivessem 

implicações financeiras, passaram a carecer da aprovação dos governadores civis ou, em 

alguns casos, das juntas gerais (Rocha & Silva, 2017: 175). Também os códigos de 1895 

e 1896, deram continuidade aos padrões de conduta do código anterior, com repercussões 

na gestão financeira dos municípios.   

Embora ao longo de todo o período liberal, tenha ocorrido uma alternância de medidas 

tendentes a uma maior ou menor centralização, prevaleceu, no entanto, a vocação 

centralista, caracterizada pelo reforço da subordinação do poder local ao governo central.  

Em contrapartida, chegada a 1.ª República com a Revolução de 5 de outubro de 1910, 

assiste-se a uma inflexão da tendência centralizadora predominante no período anterior, 
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que deixava antever o renascimento da autonomia municipal. Retoma-se o Código de 1878 

em detrimento do, em vigor, Código de 1896, que continua a valer em simultâneo, em 

determinadas matérias estruturais, e inicia-se a preparação de uma nova reforma 

administrativa que vá de encontro aos ideais do novo regime.   

Foi, sem dúvida, no plano da administração local que a Lei n.º 88, de 7 de agosto de 1913, 

a qual promulgou parte do Código Administrativo que tinha vindo a ser preparado, mais 

inovou em face dos ideais descentralizadores proclamados.  

Seguindo as recomendações da Constituição de 1911, que preconizava a não ingerência 

do poder central na administração concelhia, excluindo qualquer tipo de tutela dos órgãos 

centrais, a Lei n.º 88, estabelecia que a dissolução dos corpos administrativos poderia 

acontecer por decisão dos tribunais, mas só em casos muito estritos, como situações de 

faltas muito graves ou procedimentos de má administração3. Como corpos administrativos, 

mantinham-se no distrito a junta geral, no concelho a câmara municipal e na paróquia civil 

a junta da paróquia, cujos membros eram eleitos pela população recenseada.  

A República foi o regime que implementou reformas de maior expressão no âmbito da 

administração autárquica, quer concelhia, quer das freguesias. “Atente-se na designação 

«paróquias civis» que refletia a separação do Estado das Igrejas, decretada em 20 de Abril 

de 1911, deixando as Juntas de Paróquia de ter atribuições no domínio da administração 

da fábrica da Igreja, como até então” (Oliveira, 1993: 44). As paróquias civis, que em 1916, 

por força da Lei n.º 621, de 23 de junho, assumiram a designação de freguesias e o 

respetivo órgão, de junta de freguesia, eram eleitas diretamente, para mandatos de três 

anos. Estavam, agora, apenas sujeitas à tutela legal e só em casos muito restritos podiam 

ser dissolvidas pelos Tribunais Administrativos, único órgão com competência para o efeito. 

As freguesias, que viram o seu corpo administrativo, à data junta da paróquia, extinto pelo 

Decreto de Mouzinho da Silveira e, posteriormente, embora reabilitadas, viram as suas 

atribuições reduzidas à administração da fábrica da Igreja e dos bens paroquiais, não 

deixaram, afinal, de continuar a ter lugar na administração local. A este propósito, António 

Cândido de Oliveira (1993: 41), ressalvando que não só os Códigos Administrativos 

mencionavam as atribuições das autarquias locais, refere um Decreto de 20 de setembro 

de 1844 no qual constam, embora sujeitas à apertada tutela das câmaras ou do conselho 

de distrito, várias atribuições da competência das juntas das paróquias. Poder-se-á dizer 

que as freguesias, pese embora o passado inconstante, reflexo de tendências mais ou 

menos centralizadoras, mantiveram, a partir do Código Administrativo de 1878, o seu lugar 

                                                           
3 Ver art.º 16, da Lei n.º 88, de 7 de agosto de 1913. 
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na divisão administrativa do território português tendo, com a República, adquirido um 

conjunto alargado de competências próprias que lhes conferia um elevado grau de 

autonomia. O mesmo autor refere, ainda, o facto de, no regime sucedâneo ao regime 

republicano, a junta de freguesia ser o “único órgão da administração autárquica” eleito 

exclusivamente pelos habitantes ficando, no entanto, acautelada a proibição de não 

disseminar «doutrinas tendentes à subversão das instituições e princípios fundamentais da 

ordem social» (1993: 46). 

O regime ditatorial consagrado subsequentemente à Revolução de 1926, cujo modelo se 

impunha através de “um Estado interventor e dirigista, entidade pretensamente acima de 

quaisquer interesses particulares, privados, de classes ou de grupo...” veio impor limitações 

às atribuições das autarquias e ao exercício das mesmas (Oliveira, 1996: 306). A índole 

antidemocrática predominante na época, adversa à manutenção de condições favoráveis 

ao desenvolvimento de corpos antagónicos que pudessem por em causa a supremacia do 

poder central, refletiu-se ao nível do governo local, como é dado ver pelo teor da 

Constituição Política de 1933 e do Código Administrativo de 1936-1940. De acordo com o 

artigo 1.º do referido Código, o território do continente dividia-se em concelhos que se 

formavam de freguesias e se agrupavam em distritos e províncias. Depreende-se deste 

alinhamento que o concelho, definido no artigo 13.º como «agregado de pessoas 

residentes na circunscrição municipal, com interesses comuns», era tido como a principal 

autarquia local. Os seus órgãos administrativos, responsáveis pela prossecução dos 

interesses comuns dos seus habitantes, eram o conselho municipal, a câmara municipal e 

o presidente da câmara (artigo 15.º). E é na escolha dos referidos órgãos que reside uma 

das mais significativas mudanças relativamente ao período anterior, e que reflete a política, 

fortemente, centralizadora do Estado Novo. A câmara municipal deixa de ser eleita pela 

população. O presidente e o vice-presidente passam a ser de nomeação governamental e 

os vereadores são eleitos pelo conselho municipal. O presidente de câmara, no âmbito dos 

poderes de direção e coordenação da ação municipal, bem como de execução das 

deliberações das reuniões de câmara, dispunha de um vasto leque de competências (artigo 

77.º). A estas juntavam-se, ainda, as conferidas pelo estatuto de magistrado administrativo 

do concelho (artigo 79.º), ou seja, as de representante local do Governo. Desta forma, 

refere César Oliveira (1996: 307) que “toda a estrutura administrativa municipal repousava 

num órgão, o presidente da câmara, nomeado pelo governo que além de coordenar, 

orientar e superintender à execução das deliberações camarárias, era o representante 

corporativo no território municipal do poder central”.  
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Poder-se-á dizer que, ao longo do Estado Novo, os municípios passaram a ser uma 

extensão da administração central ficando, por isso, em causa a prossecução dos 

interesses locais. Recorda João Bilhim (2004: 9) que “o município foi então o local de 

cruzamento da Administração Autárquica com a administração periférica do Estado, 

corporizado no presidente de câmara, em que o centro, procurando controlar a periferia, 

lhe impunha as suas concepções”.  

No que concerne às freguesias, como já foi, anteriormente, referido, era a única estrutura 

que possuía um órgão da administração autárquica - junta de freguesia - eleito pelos chefes 

de família, em representação das famílias (artigo 181.º). Mas junto dos órgãos da freguesia 

existia a figura do regedor, nomeado pelo presidente da câmara, e que assumia a 

representação do poder municipal junto das juntas de freguesia. Segundo César Oliveira 

(1996: 306) “a influência e o peso do centralismo político-administrativo do Estado 

corporativo manifestavam-se nas freguesias, por intermédio do regedor que era entendido 

como o representante do presidente da Câmara...”.   

Foi esta tendência centralista e autocrata, caraterizadora da filosofia do Estado Novo, que 

vigorou ao longo de mais de 40 anos, até à Revolução de Abril de 1974. 

O espírito revolucionário que se corporizou com o 25 de Abril apontava, convictamente, 

para a descentralização e a autonomia do poder local. E foi com base nestes ideais que se 

assistiu à suspensão do corporativismo nas autarquias locais, substituindo-se, numa 

primeira fase, os seus corpos administrativos por comissões administrativas, incumbidas 

de gerir os interesses locais (Bilhim, 2004: 10), enquanto se procedia à elaboração de uma 

nova Constituição, que atenta a princípios de democraticidade, abrisse caminho a uma 

renovada estrutura administrativa do Estado. Eis, que a 2 de abril de 1976, é promulgada 

a Constituição da República Portuguesa4 e com ela proclamada a efetivação do Poder 

Local, ao qual é dedicado um título próprio - Título VIII da Parte III. As autarquias locais, 

que até então, não passavam de meras extensões do Estado, surgem aí definidas como 

«pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas» (artigo 237.º). Passam a 

integrar-se na organização do Estado como um poder independente, como “formas 

autónomas de administração” (Oliveira, 1996: 354). 

Estamos, por isso, na presença de um novo poder - o Poder Local -, cuja garantia de 

manutenção da sua presença para além do plano formal, aparece expressa ao longo do 

                                                           
4 Neste trabalho, em todas as referências à Constituição de República Portuguesa, será tido em consideração 
o texto original, assinalando-se os casos de excecionalidade. 
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texto da Constituição, como nos é dado ver logo nos «Princípios Fundamentais», onde está 

previsto o respeito do Estado pela «autonomia das autarquias locais e da descentralização 

democrática da administração pública» (n.º 1, artigo 6.º).  

O poder local aparece na Constituição de 1976 enformado por princípios fundamentais que 

estão na origem de diversas modificações em termos de organização e de 

responsabilidades.  

O princípio da descentralização aparece expresso no artigo 239.º, do qual decorre que as 

atribuições e a organização das autarquias locais, assim como as competências dos seus 

órgãos, serão objeto de regulamentação jurídica, atenta ao princípio da descentralização 

administrativa. A concretização deste princípio passa pela transferência de atribuições que, 

por corresponderem a interesses estritamente locais, deverão sair da esfera de atuação do 

Estado, sob pena de não serem resolvidos com a mesma eficácia e eficiência com que 

serão resolvidos pelas autarquias locais, consagrando, por isso, “a ideia de devolução de 

atribuições” (Neves, 2004: 12). Trata-se de uma transferência de poderes entre um ente 

público de nível superior para um ente público de nível inferior, e não de uma simples 

repartição de poderes, supervisionada pelo ente superior. Este princípio, na ótica de 

Gomes Canotilho e Vital Moreira (1993: 886) “é a espinha dorsal da concepção 

constitucional da autonomia local porque postula a difusão das tarefas públicas, mediante 

a devolução das atribuições e de poderes a entidades públicas autónomas situadas abaixo 

do Estado”.  

Decorrente do princípio da descentralização administrativa, surge o princípio da 

subsidiariedade, o qual teve consagração constitucional, de forma explícita, por aditamento 

ao n.º 1 do artigo 6.º, com a Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro (4.ª Revisão). 

Se o princípio da descentralização atende, unicamente, à natureza dos interesses em 

causa, o princípio da subsidiariedade considera, especialmente, fundamentos de eficácia, 

recomendando que as decisões devam ser tomadas pelo nível mais próximo dos cidadãos. 

O propósito subjacente a este princípio é que “a transferência de atribuições e 

competências se efetue para a autarquia local melhor colocada para as prosseguir, tendo 

em conta a amplitude, a natureza da tarefa e as exigências de eficácia e de economia” 

(Neves, 2004: 13). 

Por último, mas o mais importante dos princípios que enformam o poder local, é o da 

autonomia local. Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira a autonomia local “é um dos 

princípios fundamentais em matéria de organização descentralizada do Estado” (1993: 

881). É pela consagração da autonomia local que os princípios da descentralização e da 

subsidiariedade encontram concretização, pois só é exequível falar-se em 
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descentralização quando se está perante uma transferência de competências para 

pessoas coletivas, com personalidade jurídica própria, que gozam de autonomia 

relativamente ao Estado.  

E embora a Constituição de 1976 surja como um manifesto de incentivo à crescente 

autonomia do poder local, o antagonismo verificado entre a teoria e a prática criou, 

continuamente, constrangimentos à sua implementação. O processo de descentralização 

ocorreu, desde o início, de forma descontinuada, como se confirma pela publicação 

legislativa relativa às atribuições e competências das autarquias locais5, a qual acabou por 

ocorrer só em 1977, e ao regime das finanças locais6, que aconteceu em 1979. Desde 

então, a tendência legislativa tem passado pelo alargamento do leque de atribuições e 

competências dos municípios e das freguesias, o que tem contribuído para uma maior 

possibilidade de intervenção, embora sempre limitada pela escassez de recursos 

financeiros suficientes.  

 

 

1.3. As Freguesias na Organização do Poder Local Democrático 

As freguesias são oriundas das paróquias eclesiásticas e datam do remoto século V. No 

período compreendido entre a ocupação romana e o final da Idade Moderna, “as paróquias 

representam estruturas de organização da Igreja Católica, em muitos casos de grande 

solidez e com acentuado espírito comunitário, nas quais se estabeleceram mecanismos, 

simples, mas eficazes, de resolução dos problemas de gestão da economia rural” (Sousa, 

1999: 335). Foram estes pequenos aglomerados populacionais que se organizavam em 

torno da igreja, que deram origem às freguesias criadas pelo Código Administrativo, 

elaborado por António Rodrigues Sampaio, que veio a ser publicado a 8 de maio de 1878. 

A heterogeneidade espacial dos municípios pressupunha que muitas das suas funções, 

fossem desempenhadas, nos concelhos de maior dimensão, por unidades espaciais mais 

próximas das populações, nomeadamente ao nível das freguesias, através dos respetivos 

párocos. Assim, a freguesia, mesmo sendo uma unidade espacial exclusivamente do 

domínio eclesiástico, foi durante o Antigo Regime, determinante no enquadramento político 

do espaço, “pela finura da sua malha territorial, pela centralidade das suas funções e pela 

qualidade do seu equipamento administrativo” (Silva & Hespanha, 1993: 43). A sua razão 

de ser saiu reforçada aquando da reforma territorial ocorrida em 1836, que aboliu mais de 

                                                           
5 Lei 79/77, de 25 de Outubro. 
6 Lei nº 1/79 de 2 de Janeiro. 
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metade dos municípios, e que se prolongou ao longo de todo o século XIX. O consequente 

aumento da dimensão territorial e populacional dos municípios que foram preservados, 

alavancou condições para a manutenção desta autarquia inframunicipal.  

Apesar do exposto, a freguesia padeceu, ao longo de quase meio século, de grande 

instabilidade, tanto no referente ao seu estatuto, como no tocante ao seu papel na 

organização política do Estado (Araújo & Rodrigues, 2016: 28). A sua subsistência foi, no 

entanto, garantida, a titulo definitivo, pelo Código Administrativo de 1878. 

Com a publicação da Constituição da República Portuguesa de 1976 é proclamada a 

efetivação do Poder Local, e bem assim, também das freguesias. Esta lei suprema do país 

institucionalizou três categorias de poder político-administrativo, juridicamente distintas e 

independentes: O Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais. 

No que se refere às autarquias locais do continente, consagrou três níveis de poder: os 

municípios, as freguesias e as regiões administrativas. Quanto aos municípios e às 

freguesias, ambos tiveram concretização. Relativamente às regiões administrativas, 

realizou-se a 8 de novembro de 1998 um referendo tendente à sua criação, cujos 

resultados desfavoráveis à sua implementação, contribuíram para deixar cair por terra o 

processo, usualmente designado por regionalização, continuando estas, até aos nossos 

dias, no plano teórico. Regista-se, da análise ao texto da Constituição, que entre estas três 

categorias de autarquias não existe nenhuma relação de dependência, tratando-se “de 

estruturas sobrepostas independentes, embora a circunscrição territorial das regiões seja 

naturalmente composta por circunscrições territoriais municipais e a dos municípios por 

circunscrições territoriais de freguesia” (Canotilho G. & Moreira V., 1993: 885). 

A freguesia, praticamente inexistente no resto dos países da Europa é, em Portugal, a 

autarquia local de base. É, na definição da Marcelo R. Sousa (1999: 335), “a autarquia local 

que visa a prossecução dos interesses próprios da população residente na circunscrição 

paroquial”. O seu desempenho, comparado com o dos municípios, fica bastante aquém, 

devido ao, incomparável, leque de atribuições e competências de que cada um destes 

níveis e os seus órgãos, dispõem. Mas, por outro lado, são estas autarquias de nível 

primário, mas em número avultado, que beneficiam de condições de proximidade, que lhes 

permitem melhor identificar os interesses das populações residentes nas suas 

circunscrições e, mais eficazmente, resolver os seus problemas.  
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1.3.1. Das paróquias às freguesias da atualidade 

Qualquer abordagem à origem das freguesias é indissociável da história das paróquias 

religiosas, uma vez que as freguesias são entidades que se constituíram a partir de núcleos 

de cristãos, unidos por laços de vizinhança, sob a orientação de um pároco.  

Não é plausível, no entanto, admitir-se que as primeiras são uma originalidade que surge 

para substituir as segundas, em resultado da separação do poder político da hierarquia da 

igreja. A freguesia é uma realidade civil de longa data, na qual se fundaram os aspetos civil 

e religioso e, desta fusão resultou “que, no decorrer dos tempos, devido à importância de 

que disfrutava na sociedade civil, o poder religioso se impusesse como poder dominante, 

dentro da freguesia ou paróquia” (Reis, 2013: 298). 

Desde finais do século IV, época em que a religião católica foi instituída como religião oficial 

do Estado, que se verificaram grandes avanços da cristianização. O declínio económico a 

que se assistia e a consequente fragmentação dos municípios romanos, associado às 

preocupações evangelizadoras da época, abriram caminho à proeminência do poder 

eclesiástico (Santos, 1995: 10). A Igreja exerce, a partir desta época e durante toda a Idade 

Média, um papel decisivo na organização dos territórios, assumindo-se como sucessora 

da administração romana, instituindo-se não só, como unidade religiosa, mas também, 

político-administrativa. 

Segundo José António Santos (1995: 10 e ss.) o povoamento organizava-se localmente 

“em fortificações (castros), povoações (vicus) e explorações agrícolas (villas rústicas)” e, 

foram estes núcleos populacionais que serviram de base à expansão da rede eclesiástica. 

Nos vicus foram edificadas igrejas públicas, e nas villas, em número muito superior, foram 

edificadas igrejas particulares. Segundo este autor, o aumento exponencial de paróquias 

deve-se, principalmente, à “passagem de oratórios e basílicas a igrejas baptismais”, mas 

também, à “expressa vontade das comunidades já municipalmente organizadas”, em 

construir igrejas e instituir freguesias (1995: 22). Recorda, ainda, José Mattoso (2015: 323) 

que o aumento demográfico ocorrido entre os séculos XI e XIII contribuiu, em grande 

medida, para que as comunidades sentissem necessidade de se estruturarem 

paroquialmente. É, pois, provável que esta simbiose de vontades e necessidades 

contribuísse para que os tempos da reconquista fossem pródigos na multiplicação do 

número de paróquias, umas sob a jurisdição eclesiástica, e outras subordinadas a patronos 

particulares.  

Ao longo dos séculos, é no âmbito das paróquias que, para além dos assuntos da esfera 

religiosa, são tratados todos os assuntos civis, relativos à vida coletiva dos moradores. 
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Perante a incapacidade governativa dos municípios, devido à amplitude dos seus 

territórios, surgia espaço para uma intervenção de proximidade, que só estas podiam 

proporcionar.  

Os princípios absolutistas que deram expressão à política centralizadora do Antigo Regime, 

originaram algumas animosidades entre o poder régio e o poder espiritual7. Mas, se por 

um lado, esta supremacia do poder régio instigou algum recuo da ação religiosa, por outro 

lado, beneficiou as paróquias em termos do desenvolvimento da sua autonomia, face ao 

poder eclesiástico.  

A respeito deste período, há autores que recusam o sentido rígido com que a historiografia 

corrente emprega o conceito de «absolutismo», argumentando que a manutenção da 

unidade, não implica a neutralização da periferia pelo centro, “mas apenas o 

reconhecimento de uma preeminência simbólica, ligada a uma função reguladora da esfera 

de autonomia das partes…” e, como tal, o sistema de poder da época, visava, sobretudo, 

“a unidade e a harmonia (amor unitatis, amor ordinis), que compatibilizou com uma 

cuidadosa reserva da autonomia das partes” (Hespanha, 1993: 466). Também Nuno G. 

Monteiro (1996: 29; 45) caracteriza a sociedade da época como “um conjunto articulado e 

diversificado de corpos dotados de autonomia”, todos eles imprescindíveis à vida do reino. 

Prova disso, recorda este autor, é a constância com que o poder real recorria às estruturas 

paroquias, principalmente a partir dos finais do Antigo Regime, para executar diversas 

funções, nomeadamente, e a título de exemplo, a realização de inquéritos e a introdução 

de novos impostos. 

Mas é no âmbito das profundas alterações do modelo de organização do país, motivadas 

pelo Regime Liberal, que a paróquia acaba por alcançar o estatuto de entidade 

administrativa. Este estatuto, de consecução descontinuada, foi atingido, pela primeira vez, 

em 18308, mas só em 18789 se consolidou definitivamente. O Decreto de 26 de novembro 

de 1830, no seu 1.º artigo, instituiu, em cada circunscrição paroquial, “uma junta nomeada 

pelos vizinhos da paróquia, e encarregada de promover e administrar todos os negócios 

que forem de interesse puramente local” (Santos, 1995: 42). Este decreto, que confere vida 

administrativa à paróquia, reconhece às suas juntas, presididas por regedores, um 

conjunto, significativamente, amplo de funções. Para além das competências no foro 

religioso, como a recolha e administração dos bens das igrejas e a conservação destas, 

eram-lhes atribuídas, entre outras, funções no âmbito da saúde pública, das escolas 

                                                           
7 A título de exemplo refira-se a instituição da lei do beneplácito régio. De acordo com esta prerrogativa, as 
determinações da Igreja, tinham que receber a aprovação expressa do rei, para terem validade.  
8 Decreto de 26 de novembro de 1830, assinado em Angra do Heroísmo. 
9 Código Administrativo de 1878, elaborado por António Rodrigues Sampaio. 
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primárias e dos espaços comuns, designadamente a conservação de caminhos, baldios, 

poços, etc. 

Decorridos menos de dois anos, pelo Decreto n.º 23, de 16 de maio de 1832, de Mouzinho 

da Silveira, concretizou-se a primeira grande reforma do sistema administrativo português, 

no âmbito da qual o país foi dividido em províncias, comarcas e concelhos, não havendo, 

neste decreto, qualquer referência à paróquia como entidade administrativa. Com esta 

reforma foram “inclusive suprimidos os regedores e as juntas de paróquia”, passando, 

desde então, os municípios a desempenhar muitas das tarefas que, até à época, eram 

desempenhadas pelas paróquias, como por exemplo, o registo civil, e mais tarde, a 

administração dos cemitérios (Santos, 1995: 43).  

A Carta de Lei de 25 de abril de 1835, que definia as bases orientadoras da próxima divisão 

administrativa do país, permitia a instituição, em cada freguesia, de «uma Junta da 

Paróquia eleita pelos seus habitantes para administrar os intêresses particulares dela»10. 

Sancionado pela referida Carta de Lei, surge o Decreto de 18 de julho do mesmo ano, o 

qual, seguindo as bases preconizadas nesta, procedeu à divisão administrativa do país em 

distritos, concelhos e paróquias. Em cada paróquia havia um magistrado administrativo 

denominado comissário da paróquia, junto do qual funcionava o órgão coletivo – junta da 

paróquia -, constituído por cidadãos eleitos pelo povo11.    

Volvidos alguns anos, sob vários pretextos, principalmente o facto de a legislação em vigor 

conceber demasiados cargos eletivos, com graves consequências, ao nível das freguesias, 

por não disporem de pessoas capazes, em número bastante, para ocupar tais cargos 

públicos (Oliveira, 1993: 27), começa a preparar-se a sua reforma. Em 1840 é publicada a 

Lei de 29 de outubro que preconiza, no seu artigo 45.º, a elaboração de um novo Código 

Administrativo, «no qual fiquem suprimidas tôdas as disposições, derrogadas por esta 

mesma lei…». No âmbito desta, deixam as juntas de paróquia “de formar parte da 

organização administrativa” do país12, passando as suas atribuições a estar limitadas, 

praticamente, ao foro da administração eclesiástica. “O regedor de freguesia (ou paróquia) 

passa a ser um simples delegado do administrador do concelho…” (Oliveira, 1996: 210). 

Desde então, e até à publicação do Código Administrativo de 1878, as juntas da paróquia 

perdem a categoria de corpos administrativos, ficando as freguesias excluídas da 

organização da administração pública. No entanto, e embora o Código Administrativo de 

1842, confirme no artigo 306.º que «As Juntas de Parochia não formam parte da 

                                                           
10 Ver art.º 6.º, da Carta de Lei de 25 de abril de 1835.  
11 Ver art.º 5.º e 6.º do Decreto de 18 de julho de 1835. 
12 Ver art.º 2.º, da Carta de Lei de 29 de outubro de 1840. 
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organização pública», foi notório que “as freguesias subsistiram tão regulamentadas como 

antes e depois da vigência desta legislação, do mesmo modo que permaneceram com 

idêntico perfil nas atribuições e competências” (Santos, 1995: 48).  

Com a reforma operada pelo Código Administrativo de 1878, as freguesias “adquirem um 

estatuto administrativo mais elevado”, dada a limitada tutela a que estão sujeitas e, por 

outro lado, ao amplo leque de atribuições que passam a deter, que para além das 

tradicionais, abrangia matérias relativas a caminhos vicinais, utilidade pública de 

expropriações e cemitérios paroquiais (Oliveira, 1993: 41 e ss.). O corpo administrativo da 

freguesia recuperou a designação de junta de paróquia e foi atribuída a denominação de 

regedor de paróquia, ao magistrado administrativo. A partir da publicação deste Código, as 

freguesias, ora com mais, ora com menos competências, umas vezes mais de índole 

administrativa, outras mais de natureza religiosa, passaram, definitivamente, a integrar a 

esfera autárquica. 

Foi já com a primeira República, pela publicação da Lei n.º 88, de 7 de agosto de 1913, 

que a freguesia passou a designar-se paróquia civil, denominação que reflete a separação 

entre o Estado e a Igreja, deixando, a partir de então, de ter quaisquer atribuições de 

superintendência da fábrica da Igreja (Oliveira, 1993: 44). Esta “tinha por corpo 

administrativo, colegial e com cinco membros eleitos trienalmente, a junta da paróquia, e 

por executivo singular, o presidente, oriundo desta por eleição orgânica entre os seus 

membros” (Santos, 1995: 65). Em consequência da readoção do Código Administrativo de 

1878, pelo período de elaboração de um novo, a figura do regedor manteve a posição de 

magistrado.  

O caráter descentralizador da aludida Lei n.º 88 teve reflexos positivos no desenvolvimento 

das freguesias, cujos corpos administrativos passaram a gozar de maior independência no 

âmbito das suas atribuições, sendo que, quase todas as suas deliberações, passaram a 

ser executórias sem necessidade de sanção, e “somente poderão ser modificadas ou 

anuladas pelos tribunais” (Santos, 1995: 64). 

Três anos após a entrada em vigor desta lei, é publicada a Lei n.º 621, de 23 de junho de 

1916, pela qual passam as paróquias civis a adotar a designação oficial de freguesias, 

assumindo o seu corpo administrativo, até então denominado junta de paróquia, a 

designação de «Junta da Freguesia»13, quadro que se mantem na atualidade. 

Com a instauração do Estado Novo, regime que perdurou ao longo de 48 anos, assistiu-se 

a um período de recessão da vida das freguesias, “salientando-se a perda de 

                                                           
13 Ver art.º 2.º, da Lei n.º 621, de 23 de junho de 1916. 
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independência e autonomia” (Pauleta, 1997: 147). Estas mantiveram o seu corpo 

administrativo – junta de freguesia –, o qual passou, no entanto, a ser eleito pelos chefes 

de família, podendo ser destituído pelo presidente da câmara14 (Felizes, 2012: 74), que 

detinha poderes de tutela sobre as freguesias. Como dá nota António C. Oliveira (1993: 

46), observadas algumas reservas, “a Junta de Freguesia era o único órgão da 

administração autárquica que, no regime corporativo, era eleito diretamente e por inteiro”.  

Após a instauração do regime democrático, resultante da revolução de 25 de abril de 1974, 

com a publicação da primeira Constituição da República Portuguesa, em 1976, as 

freguesias, a par dos municípios, passam a formar a estrutura do poder local português, 

constituindo-se como autarquias locais, independentes entre elas e perante o Estado, 

podendo dizer-se que ambas possuem a mesma “dignidade constitucional” (Sousa, 2013: 

93).  

Sumarizando o percurso das freguesias, tendo por base a opinião, praticamente, unânime 

de que estas são “fruto da revolução liberal” (Pauleta, 1997: 446), sobressai a ideia que, 

desde então, e até à implantação da democracia em Portugal, elas viveram períodos, ora 

de maior, ora de menor centralização, e sempre, de alguma forma, sob a supremacia dos 

municípios. Só fruto da apelidada “revolução dos cravos” é que estas conseguiram 

conquistar “um papel de importante relevo na organização político-administrativa do nosso 

país” (Oliveira & Neiva, 2013: 7). 

 

 

1.4. A Importância das Freguesias na Governação Local  

A Constituição da República Portuguesa de 1976, no n.º 1, do seu artigo 238.º, acolheu as 

freguesias como uma das autarquias locais que, ao lado dos municípios e regiões 

administrativas, compõem a organização democrática do Estado português. A freguesia é, 

então, na organização da administração local portuguesa, a estrutura de base da 

concretização dos princípios constitucionais da autonomia local, da descentralização 

administrativa e, ainda, da aproximação da administração às populações. Como recorda 

António M. Reis (2013: 307), “é o primeiro órgão de que dispõe o cidadão para participar 

na vida pública e zelar desse modo pelos interesses da comunidade a que pertence”. 

                                                           
14 No caso de Lisboa e Porto eram os governadores civis que dispunham desta legitimidade. 
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Pode ler-se no preâmbulo da Carta Europeia de Autonomia Local15, assinada pelo Estado 

Português, em 15 de outubro de 1985 (Oliveira, 2005: 7), que «as autarquias locais são 

um dos princípios fundamentais de todo o regime democrático». Mas, como refere António 

C. Oliveira (1993: 348), mais do que o município, é a freguesia que reúne “as características 

adequadas para ser a primeira escola da democracia pela proximidade entre os cidadãos 

e as autoridades de poder público”. 

Atendendo à dimensão incomparável dos municípios portugueses relativamente aos dos 

países vizinhos da Europa, as nossas freguesias assumem-se como polos singulares de 

uma administração próxima dos cidadãos. A este propósito, o Conselho da Europa, num 

relatório elaborado em 2003, sobre a democracia local e regional, no nosso país, 

reconheceu as freguesias como sendo uma das “contribuições mais originais de Portugal 

à tradição da autonomia das autarquias locais na Europa”, sendo, em razão do seu grande 

número, aceitável a proeminência dos municípios (Oliveira, 2005: 20).  

Pela proximidade que tem com as populações, a freguesia é, espontaneamente, a 

autarquia local que melhor conhece os seus problemas e as suas pretensões e, por sua 

vez, a mais bem posicionada para resolver, com prontidão e eficácia, as suas dificuldades. 

Ser um núcleo de vizinhança faz dela “uma comunidade com valor afetivo muito forte” 

(Oliveira, 1993: 361), que lhe permite ser reconhecida como um importante “espaço de 

construção, definição e preservação de identidades” (Reis, 2013: 307). 

Há uma inclinação, no meio académico, em considerar que as freguesias rurais têm um 

grau de importância superior às freguesias urbanas (Santos, 1995: 100; Sousa, 2013: 95), 

uma vez que hoje, como outrora, se torna difícil distinguir o que é interesse da freguesia e 

o que é interesse do município (Neves, 2004: 124; Tavares & Teles, 2018: 4), 

questionando-se, por isso, a necessidade da sua manutenção a nível urbano. No entanto, 

alguns autores, apesar de aconselharem a redefinição do seu papel e das suas relações 

com os municípios (Oliveira, 1993: 361), defendem a sua manutenção, sejam elas urbanas 

ou rurais. Freitas do Amaral, que chegou a admitir a sua extinção como autarquia local, 

alguns anos mais tarde defendeu que, quer as freguesias urbanas, quer as rurais, têm 

tantas potencialidades e desempenham tarefas tão importantes, que seria necessário 

reforçar o seu papel, através da “transferência de algumas competências do Município para 

a Freguesia e uma correspondente transferência de recursos” (1990: 39 e ss.).  

 
 

                                                           
15A Carta Europeia da Autonomia Local de 1985, ratificada em 18 de dezembro de 1991, entrou em vigor na 
ordem jurídica portuguesa em 1 de abril de 1991. 
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1.4.1. As suas atribuições e competências 

A diferenciação entre os conceitos “atribuições (interesses a realizar pela pessoa coletiva) 

e competências (poderes jurídicos conferidos aos órgãos para desempenho das 

atribuições)”, surge por iniciativa de Marcelo Caetano, no âmbito do projeto do Código 

Administrativo, que apresentou em 1934 (Alexandrino, 2018: 183 e ss.).  

Atualmente, as atribuições das autarquias locais encontram-se consagradas na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ao passo que as suas competências se encontram 

estabelecidas, para além desta, também na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro16, na sua 

redação atual. Mas à semelhança dos anteriores diplomas concretizadores de 

transferências de atribuições e competências das autarquias locais, o artigo 7.º, do anexo 

I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não esclarece, verdadeiramente, as atribuições 

das freguesias. Este define, apenas, um quadro de campos de ação das freguesias 

(Oliveira, 1993: 298 e ss.). Se se comparar o referido artigo 7.º - atribuições da freguesia - 

com o artigo 23.º - atribuições do município -, constata-se que existem vários campos de 

ação comuns a estas duas autarquias locais.  

A este respeito, esclarece José M. Alexandrino (2018: 195), que não existe uma lei 

específica que mencione as atribuições das autarquias locais, sendo possível identifica-

las, “de forma dispersa”, nas “normas e princípios enunciados na Constituição e na Carta 

Europeia da Autonomia Local”, “nas normas costumeiras sobre atribuições”, num 

significativo “conjunto de normas de competência” e, por último, em “algumas normas 

enunciadas nos atos legislativos concretizadores das transferências legais de atribuições”. 

E, é a partir de alguns preceitos contantes em diferentes normas legais, que é possível 

esclarecer, se matérias que cabem no domínio de uma atribuição comum a ambas as 

autarquias, é competência dos órgãos de uma ou de outra. Neste pressuposto, o campo 

de atuação das freguesias relativamente ao dos municípios é muito mais diminuto, pois 

existe um número muito avultado de diplomas legais que, “dando cumprimento ao art. 239.º 

da CRP17, conferem aos municípios – e não às freguesias – um amplo campo de atuação” 

(Oliveira, 1993: 346). 

Os domínios das atribuições das freguesias, no âmbito da dita Lei n.º 75/2013, são: 

equipamento rural e urbano; abastecimento público; educação; cultura, tempos livres e 

desporto; cuidados primários de saúde; ação social; proteção civil; ambiente e salubridade, 

desenvolvimento; ordenamento urbano e rural e proteção da comunidade. São também 

                                                           
16 Ver alíneas a), b) e p), do artigo 17.º. 
17 O artigo citado na obra, corresponde, atualmente, no âmbito da última revisão constitucional, ao n.º 1, do 
artigo 237.º - Descentralização Administrativa.  
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domínios de atribuições destas, o planeamento e a realização de investimentos nos casos 

previstos na lei.  

Destaca-se na referida lei, relativamente ao anterior diploma que estabelecia o quadro de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais18, que o legislador 

optou, no que respeita à forma de definição das atribuições das freguesias, por (i) uma 

cláusula geral, que identifica como foco das atribuições das freguesias, a prossecução dos 

interesses próprios das respetivas populações, (ii) com enumeração exemplificativa, 

deixando em aberto a possibilidade de atuação destas, ao nível de outras matérias que 

vão também de encontro aos seus interesses próprios, mesmo que sem especificação legal 

(Sousa, 1999: 355). Note-se que o legislador, além de uma cláusula geral, optou por 

acrescentar de forma expressa, aquando da identificação dos domínios de atribuições das 

freguesias19, o advérbio «designadamente», que põe em aberto a atuação das freguesias 

noutros campos de atuação, que ali não foram evidenciados. Como refere António C. 

Oliveira (1993: 347), “nada impede, pelo menos em teoria, que as freguesias desenvolvam 

uma interessante actividade ligada aos interesses das populações respectivas e no mais 

variado âmbito”, desde que tais atividades não estejam, legalmente, atribuídas, a outras 

entidades públicas.  

No que diz respeito às competências das freguesias dir-se-á que são o conjunto de poderes 

funcionais que a lei atribui aos seus órgãos, para a prossecução das suas atribuições. No 

âmbito da aludida Lei n.º 75/2013, os órgãos das autarquias locais prosseguem as 

atribuições destas, através do exercício das competências, legalmente, previstas, 

designadamente nos domínios de consulta, de planeamento, de investimento, de gestão, 

de licenciamento e controlo prévio, e de fiscalização.  

As competências próprias das freguesias estão repartidas pelos seus órgãos, cabendo ao 

órgão deliberativo – assembleia de freguesia – um conjunto de competências de 

apreciação e fiscalização (artigo 9.º) e, ainda, de funcionamento (artigo 10.º), e ao seu 

órgão executivo – junta de freguesia – um conjunto de competências materiais (artigo 16.º), 

bem como de funcionamento (artigo 19.º). 

As competências próprias das freguesias são os poderes que lhes são atribuídos a fim de 

darem sequência às suas atribuições próprias, ou seja, àquelas que reportam às “áreas de 

interesses exclusivos ou predominantemente locais” (Alexandrino, 2018: 212).  

                                                           
18 Lei n.º 159/99, de 14 de setembro. 
19 Ver ponto 2, do artigo 7.º, do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Para além das competências próprias, aos órgãos das freguesias podem ser transferidas 

ou delegadas, um conjunto de competências que, cabendo no campo de ação destas e, 

simultaneamente no de outros entes públicos, são confiadas, por lei, a título definitivo ou 

transitório, às freguesias. A figura da transferência de competências regulada nos artigos 

111.º a 115.º, do anexo I, à retro mencionada Lei n.º 75/2013 prevê que, pela via legislativa, 

sejam transferidas competências de órgãos do Estado para os órgãos das autarquias 

locais, a título definitivo e com caráter universal, ou seja, no caso das freguesias, serão 

todas abrangidas pela transferência das mesmas competências. 

Já a figura da delegação de competências, conjeturada no artigo 116.º, da mesma lei, prevê 

que aos órgãos das freguesias venham a ser delegadas competências de órgãos do 

Estado, bem como dos órgãos dos municípios. A delegação de competências de órgãos 

do município para os órgãos das freguesias, assume dois regimes distintos. Um deles 

processa-se através de contratos interadministrativos20 mediante os quais os órgãos 

municipais transferem, de forma voluntária e com total discricionariedade, algumas 

competências para os órgãos das freguesias. O segundo regime compreende a previsão, 

na lei, de um conjunto de competências a delegar pelos órgãos dos municípios, nos órgãos 

das freguesias. A delegação legal de competências dos órgãos dos municípios, nos órgãos 

das freguesias, é “particularmente complexa e sensível” (Alexandrino, 2018: 88), dado que 

fica sujeita à celebração de acordos de execução21, nos quais ficam definidos os recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros a transferir para as freguesias, com vista ao exercício 

de algumas das competências transferidas. O período de vigência dos contratos 

interadministrativos e dos acordos de execução é coincidente com o mandato dos órgãos 

deliberativos dos municípios.   

 

1.4.2. Para além das suas atribuições e das competências dos seus órgãos 

Desde que foi anunciada a reorganização administrativa do território das freguesias, muito 

se tem dito e escrito, sobre este nível inferior da nossa organização administrativa. Embora 

muitas vezes colocada em causa a sua continuidade como autarquia local, António C. 

Oliveira (2011: 7), aludindo ao preâmbulo do decreto de José Dias Ferreira, de 6 de agosto 

de 189322, refere que as freguesias, agora, como outrora, devem ser encaradas como uma 

«verdadeira necessidade pública». 

                                                           
20 Ver artigo n.º 120, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
21 Ver artigo n.º 133, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
22 Decreto de 6 de agosto de 1893, que aprovou a nova organização dos serviços administrativos alterando, 
profundamente, o Código Administrativo de 1886. 
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As freguesias executam todo um conjunto de tarefas que, embora ligeiras e pouco 

dispendiosas, são conformes com a proximidade que têm com as populações. Proximidade 

essa que, se por um lado, permite aos membros dos órgãos das freguesias melhor 

identificar as preocupações e necessidades da comunidade que os elegeu, por outro lado, 

facilita aos cidadãos uma persistente exigência na resolução dos problemas que as afetam. 

E, embora muitas vezes, os problemas recaiam sobre questões que não se conformam, 

nos termos legais, com as competências dos órgãos das freguesias, são estes o porto de 

abrigo mais próximo dos cidadãos e o mais sensível às suas preocupações, 

independentemente da índole destas.  

Por sua vez, as juntas de freguesia, zelosas por cuidar do seu espaço identitário e dos 

seus concidadãos, tentam resolver aquilo que esteja ao seu alcance, quer lhes incumba ou 

não. Basta refletir no imenso património23 disperso pelas freguesias, de norte a sul do país, 

que fazendo parte, algum do domínio do Estado e outro do dos municípios, goza, 

unicamente, dos olhares atentos das gentes das freguesias onde se insere. E, na grande 

maioria das vezes, o único que evita um estado mais avançado de degradação, com 

consequências para a população, são as intervenções, embora leves, mas rotineiras, que 

as juntas de freguesia vão assumindo.  

Freitas do Amaral (1990: 39) após um contacto mais direto com múltiplas freguesias do 

país, alertou para o facto de, muitas vezes, a realidade ter mais força do que é dado ver 

nas leis e nos livros. Pois, só quem vive nas freguesias, principalmente nas rurais, é capaz 

de entender a intervenção ímpar e multifacetada dos seus presidentes, nos quais, 

tendencialmente, se personifica o governo da freguesia (Oliveira, 2014: 50).  

É um facto, facilmente, constatável que não há nenhuma lei que diga que o presidente da 

junta tem de estar sete dias por semana24 disponível para ajudar a resolver problemas das 

populações da sua freguesia. Também não está determinado em nenhum diploma legal 

que os elementos que compõem os órgãos da freguesia têm, no âmbito das suas 

atribuições ou competências, de visitar doentes25, ou de executar tarefas operacionais pro 

                                                           
23 A título de exemplo, citam-se as escolas primárias, estações dos caminhos de ferro, apeadeiros, castros, 
castelos, vias rodoviárias municipais, etc. 
24 Ver publicação em “O Observador”, de 08/10/2017. https://observador.pt/2017/10/08/candidatou-se-a-
revelia-do-pai-presidente-e-ganhou-isabel-21-anos-e-a-nova-presidente-da-junta/. 
25 Ver entrevista em “Expresso de Fafe”. http://www.expressodefafe.pt/entrevista-foi-o-amor-a-esta-terra-
que-me-fez-entrar-nesta-aventura-politica/. 
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bono26 ou, mesmo, substituir-se a um familiar ausente27, em situações de temperamento 

mais pessoal dos seus concidadãos.  

Mas nas freguesias, sobretudo nas mais pequenas e longínquas dos centros urbanos, mais 

do que a responsabilidade legal, pratica-se responsabilidade moral. E praticar 

responsabilidade moral implica, muitas vezes, que um presidente de junta coloque os 

problemas dos seus “vizinhos” à frente das obrigações familiares, implica utilizar meios 

pessoais em favor da comunidade, implica uma dedicação constante e intensa, que não é 

exigida ao presidente de qualquer outro nível de poder, nomeadamente a um presidente 

de Câmara. 

Como referiu António R. Preto (2011: 563), “a Freguesia presta relevante serviço social às 

populações que se reúnem em torno dos mesmos interesses e neles participam 

abnegadamente como se de um interesse próprio se tratasse”. Esta consagração, na 

grande maioria das freguesias gratuita28, vai muito para além de qualquer competência 

determinada por lei. 

 

 

1.5. Os Órgãos das Freguesias: Modo de Formação e Composição 

As freguesias têm dois órgãos representativos: um órgão deliberativo, que se designa 

assembleia de freguesia, e um órgão executivo, que se designa junta de freguesia.29 

Os órgãos das freguesias são eleitos para prosseguirem os interesses específicos das 

populações respetivas. A assembleia de freguesia é, diretamente, eleita pelos cidadãos 

nela recenseados, enquanto que a junta de freguesia é eleita, “em parte, pelos cidadãos 

nela residentes (presidente da junta) e, noutra parte, pela assembleia de freguesia (vogais)” 

(Oliveira, 2005: 125). 

O número de elementos30 que compõe a assembleia de freguesia varia consoante o 

número de eleitores recenseados na área territorial da respetiva freguesia, sendo que, nas 

                                                           
26 Ver publicação em “Diário de Notícias”. https://www.dn.pt/portugal/interior/presidentes-de-junta-um--
poder-que-e-tu-ca-tu-la-8795332.html. 
27 Ver “Discurso do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Salsas durante a Cerimónia de Comemoração 
dos 549 anos de Bragança Cidade. 20 de fevereiro de 2013”. https://www.cm-
braganca.pt/uploads/writer_file/document/2658/2013022510563773862.pdf. 
28 O número de eleitos locais que exercem funções remuneradas é muito pequeno. Ver António Cândido de 
Oliveira, Debate sobre a reforma da administração local em Portugal: um breve contributo, Revista de Direito 
Regional e Local, 16, 2011, p. 9. 
29 Ver art.os 5 e 6, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
30 Ver artigo 5.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 
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que têm entre 1.000 e 14931 eleitores, compõem a sua assembleia 7 membros; nas que 

têm entre 1.001 e 5.000 eleitores, compõem a sua assembleia 9 membros; nas que têm 

entre 5.001 e 20.000 eleitores, compõem a sua assembleia 13 membros; e nas que têm 

entre 20.001 e 30.000 eleitores, compõem a sua assembleia 19 membros. Nas freguesias 

cujo número de eleitores seja superior a 30.000, aumenta um membro por cada mais 

10.000 eleitores.  

As juntas de freguesia são constituídas por um presidente, que será o cidadão que 

encabeça a lista mais votada para a assembleia de freguesia, e por vogais eleitos pela 

respetiva assembleia, mediante proposta do presidente da junta. De entre os vogais eleitos 

pela assembleia, o presidente da junta, ao abrigo de competência própria conferida 32 por 

lei, nomeará um secretário e um tesoureiro.  

Quanto ao número de elementos que compõe a junta de freguesia33, à semelhança da 

assembleia de freguesia, este varia em função do número de eleitores recenseados na 

respetiva área territorial. Assim, nas freguesias que têm até 5.000 eleitores, as juntas são 

constituídas, para além do presidente, por mais 2 membros; nas freguesias entre 5.001 e 

20.000 eleitores, as juntas são constituídas por mais 4 membros; e nas freguesias que 

tenham mais de 20.000 eleitores, as juntas são constituídas por mais 6 membros. 

Cada órgão e respetivos presidentes têm as suas competências estabelecidas por lei, 

sendo que, à junta de freguesia, enquanto órgão executivo responsável perante a 

assembleia, cabe-lhe, entre outras tarefas, executar as deliberações da assembleia, 

enquanto que a assembleia de freguesia tem a importante função de acompanhamento e 

fiscalização da atividade da junta de freguesia.    

Por último, só referir que, relativamente à natureza jurídica da “figura” do presidente da 

junta, se coloca uma questão que é também comum relativamente à “figura” do presidente 

da câmara, e que tem recolhido algumas opiniões divergentes. A Constituição da República 

e, consequentemente a legislação ordinária, não atribuem aos presidentes dos órgãos 

executivos o estatuto de órgãos das autarquias, apesar dos importantes poderes próprios 

que a lei ordinária lhes atribui (Oliveira, 2005: 129). 

No entanto, como expõe Marcelo R. Sousa (1999:367), aludindo ao município, “a Lei das 

Autarquias Locais confere-lhe competência própria, o que explica que a doutrina seja 

pacífica no entendimento de que se trata de órgão autárquico diverso dos demais”. Embora 

                                                           
31Ver artigo 21º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que alude à substituição da assembleia de freguesia 
pelo plenário de cidadãos, quando o número de eleitores for igual ou inferior a 150. 
32 Ver alínea b) do n.º 2, do artigo 18.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
33 Ver artigo 24.º, da Lei n.º 169/99, de 18 se setembro, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 
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esta questão continue em aberto, a verdade é que o reforço de competências, próprias e 

delegadas, prosseguido com os sucessivos diplomas publicados, fortalece a posição dos 

que consideram que os presidentes dos órgãos executivos autárquicos são, por si só, 

órgãos das autarquias.   
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CAPÍTULO 2 – A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL 

AUTÁRQUICA 

 

 

2.1. O Contexto da Reorganização Territorial Autárquica: Uma Reforma Vinculada a 

um Memorandum 

O principal impulso da reorganização administrativa territorial autárquica esteve longe de 

ser o ideal para se promover uma reforma de tal envergadura. Este processo não teve 

como máxima, a firme convicção do governo, de ser chagada a hora de avançar com uma 

reforma da administração local, que fosse de encontro à atual realidade portuguesa. 

Embora já reconhecida, há mais de uma década, como necessária, como se constata a 

partir da análise de alguns Programas de Governo34, a resolução acabou por emergir de 

uma imposição externa, devido à crise financeira que o país atravessava (Tavares & 

Rodrigues, 2015: 966).  

Em 17 de maio de 2011 foi assinado, entre o governo português35 e, a Comissão Europeia 

(CE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Central Europeu (BCE), um 

memorando de entendimento relativo à concessão de assistência financeira da União 

Europeia a Portugal. No âmbito deste memorando, que estabelecia um conjunto de 

medidas de política pública a adotar pelo governo em contrapartida da assistência 

financeira internacional prestada, Portugal foi impelido a promover uma reforma da 

administração local (Teles, 2016: 455).  

Como se pode ler no referido memorando, o capítulo consagrado à Administração Pública 

previa, no ponto 3.44, «Reorganizar a estrutura da administração local. Existem 

actualmente 308 municípios e 4.259 freguesias. Até Julho 2012, o Governo desenvolverá 

um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas 

entidades. O Governo implementará estes planos baseado num acordo com a CE e o FMI. 

                                                           
34 Ver Programa do XVII Governo Constitucional (2005-2009), pág. 127: «O Governo proporá, também, um 
novo regime legal de criação, fusão e extinção das autarquias locais.», 
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos 
constitucionais/gc17/programa-do-governo/programa-do-xvii-governo-constitucional.aspx, e Programa do 
XVIII Governo constitucional (2009-2011), pág. 97: «As novas escalas de intervenção local, a nível regional, 
intermunicipal e de freguesia, justificam igualmente a adopção de um novo regime legal de criação, fusão e 
extinção de autarquias locais.», https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-
historico/governos-constitucionais/gc18/programa-do-governo/programa-do-governo-constitucional-
18.aspx. 
35 XIX Governo Constitucional. 
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Estas alterações, que deverão entrar em vigor no próximo ciclo eleitoral local, reforçarão a 

prestação do serviço público, aumentarão a eficiência e reduzirão custos». 

O texto do memorando, como destaca António C. Oliveira (2011: 6) “é muito claro quanto 

à data limite para a reforma do mapa, mas só aparentemente é claro quanto ao objecto da 

redução”. Embora determinasse, nitidamente, a reorganização e redução do número de 

entidades que compõem a estrutura da administração local, não especificava quais eram 

as entidades que deviam ser reduzidas – se só as freguesias, se só os municípios ou se 

ambas. 

Em setembro de 2011, na sequência do compromisso político assumido aquando da 

assinatura do dito memorando, o governo português apresentou, publicamente, o 

Documento Verde da Reforma da Administração Local36, através do qual pretendia abrir 

um debate alargado à sociedade portuguesa37, sobre a necessidade de se promover uma 

mudança estrutural no atual modelo de administração local autárquica, que potenciasse 

«uma reforma de gestão, do território e uma reforma política», alinhavando um novo 

modelo, mais benéfico a «uma administração mais eficaz e eficiente, com a consequente 

racionalização dos recursos públicos»38.  

O desenvolvimento da dita reforma da administração local autárquica, que atentaria a um 

conjunto de princípios orientadores39, compreendia quatro eixos de atuação, a saber: (i) 

setor empresarial local; (ii) organização do território; (iii) gestão municipal,  intermunicipal 

e financiamento e (iv) democracia local. 

Pode ler-se no Documento Verde da Reforma da Administração Local que estes quatro 

centros de atuação, «têm um tronco estrutural único que tem como objetivo a 

sustentabilidade financeira, a regulação do perímetro de atuação das autarquias e a 

mudança do paradigma de gestão autárquica»40. Seria, pois, este (ou estes) objetivo(s) 

que estaria(m) na base das remodelações a efetuar no âmbito da dita reforma da 

administração local. 

Pode ler-se, também, no mencionado Documento Verde que, relativamente ao eixo 

organização do território, o objetivo geral seria «realizar uma análise do atual mapa 

                                                           
36 Contempla os princípios orientadores e os eixos estruturantes da reforma da administração local, 
aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011, de 22 de setembro. 
37 Sociedade Civil, Partidos Políticos, Associações e Sindicatos. Ver página 6, do Documento Verde da Reforma 
da Administração Local. 
38 Ver preâmbulo da resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011, de 22 de setembro (pág. 4530). 
39 Ver ponto 3, da resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011, de 22 de setembro. 
40 Pág. 6, do Documento Verde da Reforma da Administração Local. 
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administrativo, promovendo a redução do atual número de Freguesias (4.259), pela sua 

aglomeração, dando origem à criação de novas Freguesias, com maior dimensão e escala, 

de acordo com as suas tipologias e salvaguardando as especificidades territoriais41». 

Nesta conformidade, de acordo com o preconizado no ponto 5, da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 40/2011, de 22 de setembro, vão surgindo algumas iniciativas legislativas 

concernentes às matérias a observar no âmbito dos referidos eixos. No que se refere ao 

eixo organização do território, foi publicada a Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que aprovou 

o regime jurídico da reorganização territorial autárquica.  

Como nos é dado ver pelo n.º 2, do artigo 1.º, da dita lei, a obrigatoriedade de se promover 

a reorganização territorial autárquica passaria, tão simplesmente, pela reorganização do 

território das freguesias, deixando, um mero incentivo, à reorganização do território dos 

municípios. Não há muito a estranhar, até porque, já o mencionado Documento Verde, de 

acordo com o parágrafo transcrito anteriormente, identificava como objetivo geral, no 

âmbito da organização do território, a promoção da «…redução do atual número de 

Freguesias…», sem qualquer referência aos municípios.  

Do exposto se depreende que a opção do governo, aquando da determinação das medidas 

apresentadas à Troika42, que acabaram por ser assumidas com a assinatura do 

Memorando de Entendimento (Alexandrino, 2018: 22), aquela que se referia à redução das 

estruturas da administração local era uma medida arquitetada, especificamente, para as 

freguesias. 

 

 

2.2. A Reorganização Administrativa do Território das Freguesias 

O processo de reorganização administrativa do território das freguesias, conforme já 

referido, teve como norma enquadradora a Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que aprovou o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica.  

Segundo José M. Alexandrino (2018: 82), esta lei surgiu “diretamente vinculada ao 

Memorando de Entendimento e ao Livro Verde sobre a Reforma do Poder Local (…), tendo 

em vista a redução de um número significativo de freguesias (urbanas e rurais) em todo o 

território português”. 

                                                           
41 Pág. 10, Documento Verde da Reforma da Administração Local. 
42 Designação adotada para identificar o conjunto das seguintes entidades da União Europeia: Comissão 
Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. 
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A dita lei, no sentido de dar cumprimento à inevitável reorganização, previu a classificação 

dos municípios em três níveis, diferenciados em função da conjugação de dois critérios - a 

densidade populacional e o número de habitantes, de cada município (artigo 4.º): 

 O nível 1 correspondia aos municípios com densidade populacional superior a 1.000 

habitantes por Km2 e com população igual ou superior a 40.000 habitantes. 

Enquadravam-se neste nível 18 municípios portugueses.  

 O nível 2 correspondia aos municípios com densidade populacional entre 100 e 1.000 

habitantes por Km2 e população igual ou superior a 25.000 habitantes, e ainda aos 

municípios com densidade populacional superior a 1.000 habitantes, mas população 

inferior a 40.000 habitantes. Enquadravam-se neste nível 67 municípios portugueses. 

 O nível 3 correspondia aos municípios com densidade populacional inferior a 100 

habitantes por Km2 ou que, embora tivessem uma densidade populacional entre 100 e 

1.000 habitantes por Km2, tivessem população inferior a 25.000 habitantes. 

Enquadravam-se neste nível 223 municípios portugueses. 

 

Em função desta classificação, cada município deveria proceder à redução de uma 

percentagem do número global de freguesias, cujo território se situasse, total ou 

parcialmente, no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos, 

e de uma percentagem do número das restantes freguesias. 

Assim, nos termos do artigo 6.º, da referida lei, os municípios de nível 1 teriam que reduzir, 

no mínimo, 55% do número de freguesias cujo território se situasse, total ou parcialmente, 

no mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e, 35% do 

número das restantes freguesias. Os municípios de nível 2 teriam que reduzir, no mínimo, 

50% do número de freguesias cujo território se situasse, total ou parcialmente, no mesmo 

lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e, 30% do número das 

restantes freguesias. Os municípios de nível 3 teriam que reduzir, no mínimo, 50% do 

número de freguesias cujo território se situasse, total ou parcialmente, no mesmo lugar 

urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e, 25% do número das restantes 

freguesias. 

Também decorre, do mencionado artigo, a proibição de resultarem da reorganização 

territorial, freguesias com menos de 150 habitantes e a não obrigatoriedade de 

reorganização, nos municípios com quatro ou menos freguesias, desde que nenhuma 
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delas tivesse menos de 150 habitantes ou quando, da aplicação dos parâmetros 

estabelecidos, resultasse um número de freguesias inferior a quatro. 

A opção de adotar o critério de “redução do número de freguesias de cada município por 

cortes percentuais” (Oliveira & Neiva, 2013: 16) leva-nos a considerar que a intenção de 

mérito desta reforma era reduzir o número de freguesias de cada município, sem qualquer 

preocupação com as especificidades de cada uma delas ou com a sua dimensão. A este 

respeito, António C. Oliveira (2013: 122), refere que o legislador deveria ter centrado a sua 

preocupação “na capacidade de cada freguesia em concreto para levar a cabo as tarefas 

que a lei põe a seu cargo” ao invés de se preocupar com o número de freguesias que 

compõe cada município. 

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º, da aludida lei, cada assembleia municipal 

delibera43 «sobre a reorganização administrativa do território das freguesias, respeitando 

os parâmetros de agregação e considerando os princípios e as orientações estratégicas 

definidas naquela lei, sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4, do artigo 6.º e no artigo 7.º», 

onde se encontram refletidas as exceções relativas à não obrigatoriedade de agregação, 

nos municípios onde só existam quatro ou menos freguesias, bem como a proibição de 

resultarem da agregação ou subsistirem depois dela, freguesias com menos de 150 

habitantes. 

A regra prescrita para o processo de reorganização estabelecia que a câmara municipal 

despoletasse o processo deliberativo, apresentando um modelo de reorganização. Por sua 

vez, as assembleias de freguesia formulariam pareceres sobre o referido modelo. 

Seguidamente, tendo por base o protótipo proposto pela câmara municipal e ponderados 

os pareceres das assembleias de freguesia, a assembleia municipal preparava a sua 

pronúncia, a fim de ser entregue à Assembleia da República, no prazo máximo de 90 dias, 

contados a partir da entrada em vigor da aludida lei44.  

Este diploma foi generoso com as assembleias municipais uma vez que, no âmbito do 

processo, era o órgão autárquico que, «respeitando os parâmetros de agregação e 

considerando os princípios e as orientações estratégicas» aí determinados, deliberava 

sobre a reorganização do território das freguesias da sua circunscrição assumindo, assim, 

o papel de maior destaque. Como salienta Nuno Vasconcelos Sousa (2013: 91), o artigo 

                                                           
43 Nos termos do n.º 3, do artigo 11.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, a “deliberação” da assembleia 
municipal, designa-se “pronúncia” . 
44 A Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, entrou em vigor no dia 31 de maio de 2012, nos termos do seu artigo 
22.º. 
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11.º desta lei “evidencia o papel de referência principal que tem o município face às 

freguesias». 

Atendendo à importância de obter a cooperação das assembleias municipais neste 

processo, a lei previu, que no exercício da respetiva pronúncia, as assembleias que 

colaborassem, gozavam de uma margem de flexibilidade no âmbito da qual os municípios 

podiam propor, em determinados casos, «uma redução do número de freguesias do 

respetivo município até 20% inferior ao número global» que resultasse da aplicação estrita 

dos critérios de redução previstos. Esta determinação, que não obedece a “critérios de 

racionalidade administrativa” foi, nada mais que um “prémio” de incentivo às assembleias 

municipais colaborantes (Oliveira & Neiva, 2013: 17).  

Um outro incentivo à colaboração das assembleias municipais foi a previsão do incremento 

de 10% para 15%, na participação no Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)45, 

para cada freguesia criada por agregação voluntária, ou seja, cuja agregação resultasse 

de pronúncia da assembleia municipal, em conformidade com os princípios e parâmetros 

legalmente estabelecidos. 

Para acompanhar a Assembleia da República neste processo, foi constituída, nos termos 

do artigo 13.º da aludida lei, a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do 

Território (UTRAT)46, à qual caberia analisar as pronúncias das assembleias municipais, 

competindo-lhe, em caso de ausência de pronúncia, apresentar «propostas concretas de 

reorganização administrativa do território das freguesias», elaborar parecer e apresenta-lo 

à Assembleia da República, «sobre a conformidade ou desconformidade das pronúncias 

das assembleias municipais com o disposto nos artigos 6.º e 7.º da presente lei», e propor 

projetos de reorganização às assembleias municipais, «no caso de desconformidade da 

respetiva pronúncia».  

Esta metodologia foi um dos focos de contestação pública, principalmente, devido ao facto 

de as pronúncias dos órgãos deliberativos das autarquias locais, não terem um peso 

decisivo no processo de reorganização. Como é percetível, esta estrutura de apoio à 

Assembleia da República, em cuja composição o poder local está em minoria, teve «um 

papel decisivo no andamento da reforma» (Sousa, 2013: 91). 

                                                           
45 Já nos termos do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 2/2007, de 31 de janeiro, estava previsto o aumento de 
10% na participação no FFF, às freguesias que resultassem de fusão voluntária. 
46 Ver ponto 2, artigo 13.º: A UTRAT é formada por 5 técnicos designados pela AR; 1 técnico designado pela 
DGAL; 1 técnico designado pela DGT; 5 técnicos designados por cada uma das CCDR`s; 2 representantes 
designados pela ANMP e 2 representantes designados pela ANF. 
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Da dita lei constam, ainda, diversas orientações para a reorganização territorial, 

nomeadamente o número indicativo de habitantes a observar pelas entidades competentes 

para emitir pronúncia ou parecer sobre a reestruturação em causa. Dispunha, então, na 

alínea c), do artigo 8.º, que «as freguesias devem ter escala e dimensão demográfica 

adequadas, que correspondam indicativamente ao máximo de 50 000 habitantes e aos 

mínimos de:» (i) 20 000 habitantes por freguesia no lugar urbano e 5 000 nas restantes 

freguesias, quando se trate de municípios de nível 1; (ii) 15 000 habitantes por freguesia 

no lugar urbano e 3 000 nas restantes freguesias, quando se trate de municípios de nível 

2; e (iii) 2 500 habitantes por freguesia no lugar urbano e 500 habitantes nas restantes 

freguesias, quando se trata de municípios de nível 3. 

No sentido de dar execução às determinações estabelecidas pela aludida Lei n.º 22/2012, 

a UTRAT iniciou o seu trabalho em 11 de junho de 2012, tendo apresentado à Assembleia 

da República, em resultado deste, um mapa global da reorganização administrativa das 

freguesias de Portugal, com exceção das pertencentes ao município de Lisboa e às regiões 

autónomas. No primeiro caso, devido à publicação da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro47 

“ao arrepio” do disposto no n.º 1, do artigo 18.º, da Lei n.º 22/2012 e, no segundo caso, 

quanto à Região Autónoma dos Açores, alegou em sua defesa, o facto de as eleições 

regionais decorrerem no período de concretização da lei, quanto à “Região Autónoma da 

Madeira deliberou ostensivamente não participar na reforma48” (Oliveira & Neiva, 2013: 18). 

De acordo com o referido mapa, atentas estas exceções, a reforma abrangia 277, do total 

de 308 municípios portugueses. Conforme consta do Relatório Síntese apresentado pela 

UTRAT, de entre os municípios atingidos pela reforma, havia 48 em que era facultativa49 e 

229 em que era obrigatória50. Dos municípios sujeitos a pronúncia, 58 emitiram pronúncia 

conforme, 20 emitiram pronúncia desconforme e em 151, houve ausência de pronúncia51. 

 

 

                                                           
47 Lei que aprova a Reorganização Administrativa de Lisboa. 
48 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 22/2012/M, in Diário da 
República, 1.ª série – N.º 113 – 12 de junho de 2012: Contra a extinção das freguesias – Em defesa do poder 
local democrático. 
49 Município com 4 ou menos freguesias e nenhuma com menos de 150 habitantes. 
50 Municípios com mais de 4 freguesias e/ou alguma com menos de 150 habitantes. 
51 Municípios que não se pronunciaram, ou que, tendo emitido pronúncia, não promoveram a agregação de 
quaisquer freguesias, estando sujeitos a essa obrigação legal. 
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2.3. Dois Regimes Jurídicos Concretizadores da Reorganização Administrativa do 

Território das Freguesias 

Em consequência da obrigatoriedade determinada na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, de 

se proceder à reorganização do território das freguesias, foi publicada a Lei n.º 11-A/2013, 

de 28 de janeiro, pela qual se concretizou a extinção de um significativo número de 

freguesias e a criação de algumas novas, resultantes das freguesias agregadas.  

A referida Lei n.º 11-A/2013 para além de só disciplinar a reorganização administrativa do 

território das freguesias, nada prevendo quanto aos municípios que, por ventura, se 

sentissem estimulados a enveredar por um processo de fusão52, também não teria 

aplicação a todo o território nacional, como previamente determinado53. 

Como já referido no ponto anterior, foram excluídas do âmbito de aplicação da aludida Lei 

n.º 11-A/2013, as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e o concelho de Lisboa. O 

que se veio a verificar foi que, em contraponto ao caráter obrigatório da reorganização do 

território da maior parte do continente português, realizada à revelia da maioria dos 

municípios, decorreu, ao abrigo da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, a reorganização 

administrativa do território do concelho de Lisboa que, como recorda José M. Alexandrino 

(2014: 23) “foi, antes de mais, um processo político essencialmente conduzido pelo 

Município de Lisboa, com ampla participação da população”. 

Assim, para um mesmo país, foram estabelecidas duas formas distintas de se reorganizar 

o território, “com diferentes procedimentos e técnicas legislativas, e sobretudo com regras 

e fundamentos discrepantes, até nos mais básicos» (Batalhão, 2016: 135). 

A Lei n.º 11-A/2013, que preconizou a reorganização administrativa da generalidade do 

continente português, abrangeu 3.997 freguesias, que deram lugar a 2.858. Este diploma 

promoveu “a agregação obrigatória das freguesias sem audição prévia das populações” 

(Sousa, 2013: 96), gerando bastante controvérsia e oposição, em particular, dos autarcas 

das freguesias. Tal descontentamento fez-se notar de forma bastante difusa e, em 

particular por parte dos autarcas, uma vez que o processo de agregação, acabou por 

                                                           
52 Cfr. artigo 16, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, caso se verificasse a reorganização administrativa do 
território dos municípios, esta concretizar-se-ia por fusão e não por agregação como no caso das freguesias, 
com exceção das do município de Lisboa. 
53 Ver ponto 1, artigo 18.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 
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resultar, maioritariamente, de propostas impostas pela UTRAT, devido a ausência de 

pronúncia ou a pronúncia desconforme das assembleias municipais54. 

Esta reorganização processou-se «através da criação de freguesias por agregação ou por 

alteração dos limites territoriais»55. O número de freguesias a reduzir em cada concelho 

obedeceu a cortes percentuais a efetuar, unicamente, com base em critérios demográficos. 

Foram, por isso, tratados de igual forma os concelhos “que tinham literalmente meia dúzia 

de freguesias (…) e aqueles com várias dezenas” (Oliveira, 2013: 120). As freguesias que, 

por via da sua agregação, deram lugar a uma nova freguesia, cessaram juridicamente 

«sem prejuízo da manutenção da sua identidade histórica, cultural e social»56, tendo as 

freguesias instituídas configurado novas pessoas coletivas territoriais, que assumiram a 

transmissão global de todos os direitos e deveres57 das freguesias agregadas, absorvendo, 

os seus órgãos, “todas as actividades administrativas que estas prosseguiam” (Montalvo, 

2011: 565). Quanto ao reforço de competências e recursos financeiros58, referenciado na 

Lei n.º 22/2012, este diploma foi totalmente omisso. 

A reorganização administrativa materializada pela Lei n.º 56/2012, não estando sujeita aos 

critérios estabelecidos na Lei n.º 22/2012, à qual “ficou imune” (Alexandrino, 2014: 24), 

promoveu a reconfiguração do mapa de freguesias do concelho de Lisboa «de acordo com 

um princípio de racionalização e de ajustamentos da organização territorial»59, com objetivo 

de instituir freguesias de maior dimensão, mas também de dimensão mais equilibrada.  

A reorganização deste território, constituído por 53 freguesias, processou-se através de 

fusão60, da qual resultou um total de 24 novas freguesias.  

Foi, como já se disse, um processo com grande participação da população, não tendo 

gerado objeções significativas. Sustentado nos princípios constitucionais da 

descentralização administrativa e da subsidiariedade, o diploma concretizou a 

transferência de um conjunto de competências para as juntas de freguesia (artigo 12.º), 

previu a transição de recursos humanos (artigo 16.º) e a afetação de recursos financeiros 

ajustados às novas competências próprias, tendo definido o montante desses recursos, a 

                                                           
54 De acordo com o relatório síntese da UTRAD, 171 municípios não apresentaram pronúncia ou 
apresentaram pronúncia desconforme. 
55 Ver n.º 2, do artigo 1.º, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
56 Ver artigo 4.º, da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
57 Ver artigo 6.º, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
58 Ver artigo 10.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 
59 Ver artigo 5.º, da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro. 
60 Ver artigo 6.º, da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro. 
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transferir para cada uma das freguesias, no primeiro mandato após a sua entrada em vigor 

(artigo 17.º).  

Mas as disparidades entre estes dois modelos de reorganização territorial vão mais além. 

Na Lei n.º 56/2012, elaborada “com o devido rigor técnico” (Oliveira, 2013: 120), foi prevista 

a nomeação de comissões instaladoras (artigo 10.º), que funcionariam nos seis meses que 

antecediam o fim do mandato em curso, para prepararem as eleições autárquicas a ter 

lugar no ano seguinte e para «executar todos os demais atos preparatórios estritamente 

necessários ao funcionamento da discriminação dos bens, universalidades, direitos e 

obrigações da freguesia ou freguesias de origem a transferir para a nova freguesia».  

Por sua vez, na Lei n.º 11-A/2013, foi prevista a instituição de comissões instaladoras, mas 

somente nos quatro meses que antecediam o fim do mandato em curso e, curiosamente, 

só para as freguesias criadas por alteração dos limites territoriais (artigo 7.º). Ou seja, no 

tocante às freguesias criadas por agregação não foi previsto nenhum regime de instalação 

competindo, nestes casos, aos futuros titulares dos seus órgãos61 proceder, após a tomada 

de posse, à instalação das novas freguesias. Uma situação inaceitável em termos legais, 

uma vez que não é admissível que se vote para uma freguesia “que não existe 

efetivamente, pois não só não está instalada como tem no mesmo território freguesias a 

funcionar em pleno” (Oliveira & Neiva, 2013: 19 e ss.). 

No referente ao alargamento das atribuições e competências, prognosticado na Lei n.º 

22/2012, verificou-se que, no caso de Lisboa, cujo processo, afinal, se realizou à margem 

desta, se concretizou a transferência de um conjunto de competências para as juntas de 

freguesia, cujo exercício passou a ser efetivamente autónomo. Já no resto do país, a Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, introduziu, como regra geral, a figura da “delegação legal” 

de competências a concretizar através da celebração de contratos de execução (Batalhão, 

2016: 136).  

Esta posição diferenciada, no referente à ampliação de competências, leva-nos a 

questionar a observância do principio constitucional da autonomia local, cuja “espinha 

dorsal” é o princípio da descentralização administrativa (Canotilho & Moreira, 1993: 886). 

Foram utilizadas duas figuras jurídicas distintas que, no direito administrativo, embora 

próximas, não se confundem. Como recorda Marcelo R. Sousa (1999: 194) a transferência 

legal de competências resulta diretamente da lei e é definitiva, “enquanto que a delegação 

de poderes é precária, sendo livremente revogável pelo delegante”. O regime regra 

                                                           
61 Cidadãos eleitos na sequência do ato eleitoral de 29 de setembro de 2013. 
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utilizado para a esmagadora maioria do território continental português foi, assim, muito 

mais restritivo do que o utilizado para o território da capital onde, pelo acatamento do 

princípio da descentralização, as freguesias passaram a deter um conjunto mais alargado 

de competências próprias. 

Pelo que nos é dado ver, os diplomas concretizadores da reorganização administrativa do 

território continental português foram, manifestamente, diferentes e até mesmo 

ambivalentes no tocante a certas regras e procedimentos. Pese embora todas as 

heterogeneidades que caracterizam as freguesias do nosso país, repleto de contrastes 

físicos, sociais e económicos, o único território que mereceu ser diferenciado com um 

regime próprio, foi o concelho de Lisboa. Contrariamente ao recomendável criou-se uma 

exceção que anulou a regra, em vez de se criarem regras que se harmonizassem com as 

“circunstâncias particulares de algumas freguesias e de certas regiões do país” (Montalvo, 

2011: 566). 

 

 

2.4. O Panorama, no Período Imediato à Reorganização do Território das Freguesias  

Como tivemos oportunidade de recordar, em resultado das obrigações assumidas com a 

Troika, o Estado português enveredou por uma reforma da Administração Local, no âmbito 

da qual ocorreu a reorganização administrativa territorial autárquica. 

Embora, nos termos desse acordo, se assumisse a obrigação de proceder a uma 

significativa alteração do mapa territorial local, a opção acabou por recair, unicamente, 

sobre as freguesias.  

Assim, Portugal continua a ter 308 municípios, dos quais, 278 se situam no continente, 11 

na região autónoma da Madeira e 19 na região autónoma dos Açores. Já quanto ao número 

de freguesias, este diminuiu expressivamente, como se pode verificar pelo quadro infra 

(Quadro 1): 
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Quadro 1 | Reorganização administrativa do território das freguesias 

Distrito/Região autónoma N.º de freguesias  
antes da reforma 

N.º de freguesias  
depois da reforma 

Aveiro 208 147 

Beja 100 75 

Braga 515 347 

Bragança 299 226 

Castelo Branco 160 120 

Coimbra 209 155 

Évora 91 69 

Faro 84 67 

Guarda 336 242 

Leiria 148 110 

Lisboa 226 134 

Portalegre 86 69 

Porto 383 243 

Santarém 193 141 

Setúbal 82 55 

Viana do Castelo 290 208 

Vila Real 268 197 

Viseu 372 277 

Total do Continente 4.050 2.882 

Região Autónoma da Madeira 54 54 

Região Autónoma dos Açores 155 155 

Total do País62 4.259 3.091 

Fonte: adaptado da DGAI 
 

Em 2013 desapareceram do panorama autárquico nacional 1.168 freguesias, existindo, 

atualmente, 3.091 em contraponto com as 4.259 que havia antes da reforma.  

Depreende-se, do teor do aludido memorando, que a principal justificação para reduzir 

estas entidades “foi que a fragmentação territorial excessiva mina a eficiência e impede 

economias de escala (Tavares & Rodrigues, 2015: 957).  

                                                           
62 Os totais apresentados têm em conta o facto de o concelho do Corvo não ter nenhuma freguesia, embora 
muitas vezes apareça contabilizada 1 freguesia. Artigo 136.º do Estatuto Político Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores. António Cândido de Oliveira e Mateus Arezes Neiva, As freguesias na Organização 
Administrativa Portuguesa, p. 167.  
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Nesta sequência, surgiu como medida prioritária no Documento Verde, «a redução do 

número de Freguesias» com o propósito de dar «escala e valor adicional às novas 

Freguesias, (…) reforçando a sua actuação e as suas competências»63.  

É um facto incontestável que as freguesias portuguesas, em termos de escala territorial, 

apresentam um grande desequilíbrio, uma vez que existem freguesias que têm menos de 

1 Km2 e outras com mais de 400 Km2. Mas, segundo um estudo feito por António F. Tavares 

e Filipe Teles (2018), apesar de atualmente só haver 380 freguesias com áreas até 5 Km2, 

representando 12,3% do total das freguesias, em contraponto com os 23,8% que existiam 

antes da reforma, continua a haver freguesias, embora em número mais reduzido, com 

menos de 1 km2(64). Já relativamente às freguesias territorialmente mais extensas havia, 

antes da reforma, 30 com área superior a 200 Km2 e agora existem 46. Esta constatação 

alerta-nos para a tão apontada inadequabilidade dos critérios adotados para a redução do 

número de freguesias, uma vez que freguesias grandes põem em causa a peculiaridade 

desta entidade, reconhecida desde sempre como “um nível de administração pública muito 

próximo dos cidadãos, propícia a manter relações de vizinhança que tanto enriquecem as 

comunidades locais” (Oliveira, 2011: 9). 

No que diz respeito à escala populacional, o panorama dos desequilíbrios é idêntico. O 

número de eleitores recenseados por freguesia antes da reforma, variava entre 39 e 57.000 

(Teles, 2016: 462). Embora, com esta reorganização, se tenha verificado uma redução de 

quase 6% do número de freguesias com menos de 1.000 eleitores recenseados, ainda se 

mantiveram, neste patamar, 45% das freguesias (Tavares & Teles, 2018: 199).  

Mas, se é verdade que existe um grande desequilíbrio em termos de escala, quer territorial, 

quer populacional, entre as freguesias, também não deixa de ser verdade que ao nível dos 

municípios é igualmente percetível. Embora mais de 50% municípios possuam área 

superior a 200 Km2, existem 4,87% com menos de 50 Km2, sendo que, 1 tem menos de 10 

Km2. Em termos de eleitores recenseados, 13,63% dos municípios têm menos de 5.000.  

Neste pressuposto, e considerando que não se verificou reorganização do território dos 

municípios, constata-se, como se pode ver pela análise dos Quadros 1 e 2, que houve uma 

tendência convergente relativamente à escala, territorial e populacional, das freguesias 

com a dos municípios.  

                                                           
63 Ver Documento Verde da Reforma da Administração Local, pag.19. 
64 Atualmente existem 2 freguesias com menos de 1 Km2: Borba (São Bartolomeu) e Jardim do Mar. António 
Cândido de Oliveira e Mateus Arezes Neiva, As freguesias na Organização Administrativa Portuguesa. 
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Em termos territoriais, o número de freguesias com área inferior a 10 Km2 diminuiu, 

enquanto que o número de freguesias com área superior a 10 Km2 aumentou. E, embora o 

incremento mais significativo se tenha verificado no escalão das freguesias com área entre 

10 e 50 km2, não deixa de ser verdade que todos os escalões imediatos aumentaram. Em 

termos populacionais verificou-se semelhante tendência. O número de freguesias, a partir 

dos 1.000 eleitores, aumentou em todos os escalões. Mais de 50% das freguesias têm 

entre 1.000 e 20.000 eleitores, patamar que ocupam também 61,04% dos municípios.  

 

Quadro 2 | Freguesias e municípios por área territorial 

 
Fonte: adaptado de Tavares & Teles (2018) e Oliveira & Neiva (2013) 

 

 

Quadro 3 | Freguesias e municípios por número de eleitores 

 
Fonte: adaptado de Tavares & Teles (2018) e Oliveira & Neiva (2013) 

 

Não restam dúvidas que deste processo de agregação resultou um aumento do número de 

grandes freguesias e que, muitas delas, têm uma população superior à de muitos 

municípios, emergindo, assim, “novas disfuncionalidades no ecossistema do poder local” 

(Araújo & Rodrigues, 2016: 35).   

Freguesias % Municípios % Freguesias % Municípios %

Menos de 1 70 1,65 0 0,00 2 0,06 0 0,00

Entre 1 e 5 943 22,18 0 0,00 378 12,23 0 0,00

Entre 5 e 10 931 21,90 1 0,32 581 18,79 1 0,32

Entre 10 e 50 1928 45,35 14 4,55 1719 55,60 14 4,55

Entre 50 e 100 226 5,32 44 14,29 248 8,02 44 14,29

Entre 100 e 200 123 2,89 88 28,57 118 3,82 88 28,57

Entre 200 e 400 29 0,68 91 29,55 42 1,36 91 29,55

Mais de 400 1 0,02 70 22,73 4 0,13 70 22,73

Km2
Antes de 2013 Depois de 2013

Freguesias % Municípios % Freguesias % Municípios %

Menos de 150 177 4,16 0 0,00 7 0,23 0 0,00

Entre 150 e 1.000 1989 46,79 1 0,32 1405 45,44 1 0,32

Entre 1.000 e 5.000 1637 38,51 40 12,99 1288 41,66 41 13,31
Entre 5.000 e 20.000 375 8,82 148 48,05 299 9,67 147 47,73

Mais de 20.000 73 1,72 119 38,64 93 3,01 119 38,64

Antes de 2013 Depois de 2013
Eleitores
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Esta reforma, como tem sido, recorrentemente, apontado, enfermou por vários motivos, 

designadamente pela ausência de diagnóstico, pela falta de audição obrigatória das 

autarquias locais abrangidas, pela adoção de um regime distinto para o concelho de Lisboa 

e pela revogação das leis de enquadramento do regime de criação, modificação e extinção 

das freguesias, até então em vigor65. E se os contornos da implementação do processo 

geraram tanta contestação, também o resultado final não deixou de ser alvo de 

preocupações. José M. Alexandrino (2018: 114) chama a atenção para o facto de 

materialmente, quer no caso de Lisboa, onde as novas freguesias “são na realidade 

bairros”, quer nas restantes freguesias objeto de agregação, estarmos “mais próximos de 

quase-municípios do que das clássicas freguesias, por ausência do específico vínculo de 

proximidade (dado pela comunidade dos fregueses)”. Pois, como vem sendo defendido, é 

especialmente a proximidade com os vizinhos que transforma a freguesia numa estrutura 

de governo ímpar no nosso país.  

Como atrás se referiu, a medida de redução das freguesias mencionada como prioritária 

no Documento Verde, tendente a dar escala às novas freguesias aportaria, a estas, o 

reforço da sua atuação e das suas competências, as quais, simultaneamente com as dos 

municípios, seriam redefinidas. Surge, assim, no âmbito da reforma da administração local 

e conforme preceituado no artigo 10.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, a já citada Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que consubstanciou, entre outras coisas, o novo regime 

de atribuições e competências das freguesias que seria aplicado ao mapa administrativo 

saído da reforma territorial. 

Na sequência da publicação deste diploma, os órgãos das freguesias viram o seu quadro 

de competências próprias alargado, passando a estar sob a sua alçada, nomeadamente 

(i) a promoção e execução de projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação 

social, cultura e desporto; (ii) a participação, em colaboração com instituições particulares 

de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social; (iii) a colocação e 

manutenção de placas toponímicas; (iv) a emissão de pareceres sobre a denominação das 

ruas e praças das localidades e das povoações; (v) a conservação e reparação da 

sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais; (vi) a manutenção e 

conservação de pavimentos pedonais; (vii) a construção de abrigos de passageiros, 

balneários, lavadouros e sanitários públicos, chafarizes e fontanários públicos, parques 

infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local, quando os mesmos se 

                                                           
65 Ver artigo 21.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 
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destinem a integrar o património da freguesia66; e (viii) o licenciamento das atividades de 

venda ambulante de lotarias, arrumador de automóveis, atividades ruidosas de caráter 

temporário, designadamente festas populares, romarias e feiras, arraiais e bailes.  

Estas novas competências próprias são genéricas a todas as freguesias, 

independentemente da sua dimensão ou da capacidade, técnica e financeira, que cada 

freguesia detenha para as cumprir.   

Para além destas novas competências próprias, o diploma prevê a concretização do 

princípio da descentralização administrativa, através da transferência legal67, isto é, por via 

legislativa, de competências dos órgãos do Estado para os órgãos das autarquias e das 

entidades intermunicipais. As competências a transferir por meio desta figura jurídica, terão 

carácter definitivo e universal e serão acompanhadas da transferência dos respetivos 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros, necessários ao seu exercício68.  

Ainda, nos termos da aludida lei, podem vir a ser exercidas por delegação legal69, isto é 

condicionadas à obrigação da celebração de acordos de execução com as respetivas 

câmaras municipais, um conjunto de outras competências, nomeadamente (i) a gestão e 

manutenção de espaços verdes; (ii) a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros; (iii) a manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no 

espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão; (iv) a gestão e 

manutenção corrente de feiras e mercados; (v) a realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; (vi) a 

manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos escolares referidos; (vii) a 

utilização e ocupação da via pública; (viii) o licenciamento da afixação de publicidade de 

natureza comercial; (ix) a autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 

(x) a autorização para colocação de recintos improvisados; (xi) a autorização da realização 

de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares públicos 

                                                           
66 No âmbito da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, competia, unicamente, a gestão, conservação e 
manutenção dos equipamentos mencionados, mas não a construção. 
67 Ver artigos 111.º a 115.º, do anexo I, à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
68 Foi publicado no DR, I série, de 29.11.2018, o Decreto-Lei n.º 104/2018, que concretizou a transferência de 
competências para os órgãos das freguesias, no domínio da instalação e da gestão de Espaços Cidadão, de 
acordo com as disposições combinadas, previstas no n.º 2, do artigo 1.º, deste diploma e nas alíneas a) e b), 
do n.º 1, do artigo 38.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto -Lei-Quadro da transferência de competências 
para as autarquias locais e entidades intermunicipais. 
69 Ver artigos 131.º a 136.º, do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 



 

59 

ao ar livre; (xii) a autorização da realização de acampamentos ocasionais; e (xiii) a 

autorização da realização de fogueiras e queimadas70. 

Diga-se, ainda, que os órgãos das freguesias podem vir a exercer competências, em todos 

os domínios dos interesses próprios das populações, delegadas voluntariamente, pelos 

órgãos dos municípios71. A delegação de tais competências efetua-se através da 

celebração de contrato interadministrativo, que tem a duração do mandato autárquico, 

sempre que, não se verifique um aumento da despesa pública global prevista no ano da 

concretização. 

Em suma, verifica-se que as freguesias, no período imediato à reorganização territorial, 

ganharam um conjunto de novas competências próprias que, sendo comuns a todas, 

independentemente das suas caraterísticas individuais, na maioria dos casos, “continuam 

a ser exercidas pelas câmaras, por falta de suporte financeiro, material e humano 

daquelas” (Fonseca, 2014: 49).  

Por sua vez, embora previsto o exercício de outras competências, a ser delegadas por via 

legislativa ou por contrato a celebrar com os municípios, “existe a dependência, para a sua 

efetivação, de obtenção de consensos de ambas as partes, que, como sabemos, está por 

vezes sujeita a pré-juízos e condicionantes de caráter político-partidário” (Gomes, 2016: 

84). 

Feita esta breve abordagem às alterações mais imediatas após a implementação da 

reforma em análise, é necessário estar atento, aos resultados dos desígnios que se 

pretendiam atingir, entre os quais a redução de custos. Pois, embora conste da exposição 

de motivos da Proposta de Lei n.º 44/XII 72, que «a racionalização do número de autarquias 

locais” não visava a redução da despesa pública que lhes era afeta, tal pretensão fez-se 

notar no Memorando de Entendimento. Como salientou José M. Alexandrino (2018: 57), o 

                                                           
70 No âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da transferência de competências para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais, estas competências, que de acordo com o anexo I, à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, podiam ser assumidas pelas freguesias, por delegação, irão ser assumidas, como 
novas competências próprias, por transferência. O efeito revisionista desta Lei-quadro, procedeu à revogação 
dos artigos 132.º a 136.º, do anexo I, à Lei n.º 75/2013, e ulteriores alterações, revogação essa, que não 
prejudica a manutenção dos acordos de execução celebrados entre os municípios e as freguesias, à luz do 
regime legal, ora revogado, desde que os mesmos tenham sido celebrados antes da entrada em vigor da dita 
lei-quadro. Resulta, ainda, da referida revogação, a substituição do “acordo de execução”, pelo “contrato 
interadministrativo de competências”, a celebrar entre os municípios e as freguesias, de acordo com o regime 
financeiro e de capacitação quanto à sua execução, previsto nos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 38.º. 
71 Ver artigo 119.º da do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
72 Proposta de Lei apresentada à Assembleia da República, que visava aprovar os princípios e parâmetros da 
reorganização administrativa territorial autárquica, e os termos da participação das autarquias locais na 
concretização do processo. 
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ponto 3.44 do aludido memorando, teve enquadramento na rubrica das «medidas 

orçamentais estruturais», onde se impõe “expressamente como finalidade do processo de 

reorganização e redução dos entes locais”, o reforço da prestação do serviço público, o 

aumento da eficiência e a “redução de custos.”  

E, pese embora, tais objetivos venham a ser, no todo ou em parte, alcançados, dever-se-

á ter em consideração que outras consequências poderão daí advir.  

Um trabalho recente, realizado no contexto português, mostrou que um concelho com 

elevado número de freguesias tem gastos acrescidos (Tavares & Rodrigues, 2015). Neste 

pressuposto, em termos económicos, a agregação será, aparentemente, benéfica. No 

entanto, as agregações terão implicações em termos de relacionamento entre o poder 

político e os cidadãos abrangidos, envolvendo, por isso, questões fundamentais de 

democracia e proximidade (Teles, 2016: 464). E neste ponto, segundo os resultados do 

mesmo trabalho, a fragmentação é positiva, dado que favorece a participação cívica e 

política dos cidadãos, o que contribui para o aumento da qualidade da democracia (Tavares 

& Rodrigues, 2015: 971).  
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 
 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 

 

3.1. Introdução 

Investigação social é muito mais do que identificar um problema e testar as respostas 

encontradas. Trata-se de um “processo que, utilizando o método científico, permite obter 

novos conhecimentos no campo da realidade social” (Ander-Egg, 2000: 26). Poder-se-á 

descrever como um processo complexo, que obriga a operacionalizar e executar um 

conjunto de tarefas sucessivas com vista a obter respostas aos problemas identificados. 

Neste sentido, a realização de uma investigação no âmbito das ciências sociais, para ser 

bem-sucedida, tem que obedecer a uma metodologia, isto é, a um conjunto de atuações 

planeadas antecipadamente, que irão facultar a obtenção de conhecimentos. Segundo 

Tuckman (1994: 22) “o processo de investigação segue o método científico, ou seja, propõe 

um problema a resolver, constrói uma hipótese ou solução potencial para o problema, 

formula a hipótese, de forma operacional (testável) e, então, tenta verificar esta hipótese 

por meio da experimentação e da observação”. 

Neste sentido, poder-se-á dizer que uma investigação pressupõe a planificação de um 

processo que, com base num objetivo, adequa os métodos, as técnicas e os procedimentos 

ao propósito que deseja atingir.  

Como já referido na parte introdutória deste trabalho, o objetivo principal desta investigação 

é avaliar o impacto da reorganização administrativa do território na governação nas novas 

freguesias, resultantes da agregação.  

Assim, seguindo o modelo de procedimento proposto por Quivy e Campenhoudt (1998: 

154), operaram-se, de forma articulada, as etapas a seguir identificadas, que segundo os 

mesmos autores, devem ser observadas no âmbito de todo e qualquer processo de 

investigação.     
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3.2. O Processo de Investigação 

 

Fig. 1 | Processo de investigação 

 

 

Fonte: adaptado de Quivy & Campenhoudt (1998:154) 
 

O que determina a realização de uma investigação é depararmo-nos com um problema 

que, pelas mais variadas razões, nos interessa estudar. Surge assim o argumento do 

estudo. Mas esse argumento, inicialmente, aparece de forma vaga, tornando-se, por essa 

razão, necessário expressá-lo “de uma maneira clara e precisa”, através da formulação de 

uma pergunta de partida, que delimite o objeto da investigação (Ander-Egg, 2000: 57). 

A primeira etapa deste projeto foi, portanto, formular uma pergunta de partida que 

circunscrevesse o foco de interesse existente. Procurou-se formular uma pergunta que 

servisse de fio condutor de todo o processo de investigação, simultaneamente clara, 

concisa, pertinente e realista. Os predicados de uma pergunta de partida devem “permitir 

trabalhar-se a partir dela e, em particular, deve ser possível fornecer elementos para lhe 

responder” (Quivy & Campenhoudt, 2013: 34).  

A pergunta de partida formulada no âmbito desta investigação foi:  

A reorganização administrativa do território teve algum impacto ao nível da governação das 

novas freguesias que resultaram da agregação?  

CONCLUSÕES

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE

PROBLEMÁTICA

EXPLORAÇÃO

PERGUNTA DE PARTIDA
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A segunda etapa do processo consiste na fase exploratória. É a etapa na qual, através de 

diferentes métodos, se consegue obter informações relevantes e de qualidade, a partir das 

quais é possível conceber uma problemática de investigação. Qualquer que seja o assunto 

que se pretende investigar não será, no todo, completamente desconhecido. Por isso, 

quando se inicia um trabalho de investigação, o investigador deve informar-se sobre o que 

já se sabe a respeito do tema.    

Esta etapa, no âmbito deste trabalho, reduziu-se às leituras, seleção de textos, resumos e 

comparações, o que permitiu clarificar determinados conceitos associados à investigação, 

identificando algumas dimensões com eles associadas. 

A terceira etapa, segundo o modelo proposto, é a problemática. Esta consiste na 

abordagem ou na perspetiva teórica “que se decide adotar para tratar o problema colocado 

pela pergunta de partida” (Quivy & Campenhoudt, 1998: 104). 

Esta etapa é constituída por dois momentos diferentes. O primeiro, consiste em ponderar 

diferentes perspetivas do problema que se vai investigar e, através de um trabalho teórico, 

explicitar os elementos relevantes e pontos de referência a fim de, num segundo momento, 

se construir a problemática em torno da qual se vai organizar a reflexão. Conforme refere 

Ander-Egg (2000: 87), trata-se de fracionar o problema em várias perguntas.  

As diferentes leituras exploratórias realizadas evidenciaram diversos aspetos do problema 

objeto de investigação. Foram estes aspetos diferenciados que originaram a fragmentação 

do nosso problema em várias questões tendo sido, então, estabelecida toda uma 

problemática em torno da reforma territorial autárquica e das suas implicações na 

governação das freguesias.  

A quarta etapa proposta consiste na construção do modelo de análise. A propósito do 

modelo de análise, referem Quivy e Campenhout (1998: 150) que “é o prolongamento 

natural da problemática, articulando de forma operacional os marcos e as pistas que serão 

finalmente retidos para orientar o trabalho de observação e de análise”. Como tal, construir 

o modelo de análise consiste em organizar, de forma articulada, todo o conjunto de ações 

indispensáveis à prossecução da investigação.  

Segundo os mesmos autores “a organização de uma investigação em torno de hipóteses 

de trabalho constitui a melhor forma de a conduzir com ordem e rigor, sem por isso 

sacrificar o espírito de descoberta e de curiosidade que caracteriza qualquer esforço 

intelectual digno deste nome” (1998: 119). Se por um lado, uma hipótese de trabalho 

permite ao investigador encaminhar a sua investigação, por outro lado, permite-lhe 
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selecionar, de entre os dados recolhidos ao longo da sua reflexão teórica, os que são 

deveras importantes para a sua investigação. 

Na opinião de Pardal e Lopes (2011: 121) a construção de hipóteses deve obedecer a 

determinadas regras, designadamente ser passível de comprobabilidade ou de 

refutabilidade e ser operacionalizável. Para que uma hipótese seja passível de 

comprobabilidade (confirmação) é necessário que seja construída de uma forma clara, que 

permita identificar o tipo de informações que o investigador necessita obter e as relações 

existentes entre essas informações. Para que uma hipótese seja operacionalizável é 

necessário definir e precisar os conceitos que lhe estão subjacentes, determinar as 

dimensões que compõem esses conceitos e por fim, precisar os indicadores capazes de 

medir essas dimensões. 

A este respeito, referem Quivy e Campenhoudt (1998: 137) que “é através da construção 

dos conceitos e dos seus indicadores que a hipótese se torna observável”, e como tal 

passível de confirmação. Os mesmos autores recordam que “construir um conceito 

consiste primeiro em determinar as dimensões que o constituem, através das quais dá 

conta do real..., e em seguida, precisar os indicadores graças aos quais as dimensões 

poderão ser medidas” (1998: 122). 

Pelo exposto, procuramos desenhar o modelo de análise da nossa investigação, 

construindo um conceito e as hipóteses com vista à elaboração do enquadramento teórico. 

Atendendo ao objetivo principal deste trabalho, que era avaliar o impacto da reorganização 

administrativa do território das freguesias na governação nas novas freguesias resultantes 

da agregação, começamos por concetualizar a noção de governação, circunscrevendo as 

seguintes dimensões: serviços públicos, serviços de proximidade, competências e 

orçamento.  

A escolha das dimensões identificadas teve a ver com o facto de entendermos que, a 

formulação de hipóteses em torno destas, permitir-nos-ia analisar alguns aspetos 

importantes que estão subjacentes ao conceito de governação. Assim, com base em cada 

uma destas dimensões, construímos as seguintes hipóteses de trabalho: 

H1 - A agregação de freguesias contribuiu para aumentar a qualidade dos serviços 
públicos.  

H2 - A agregação de freguesias não criou constrangimentos à prestação de serviços de 
proximidade. 

H3 – A agregação de freguesias contribuiu para o reforço das competências das 
freguesias.  
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H4 – A agregação de freguesias contribuiu para diminuir as despesas das freguesias. 

 

Atendendo a estas hipóteses orientadoras foi construído um quadro de operacionalização 

do conceito de governação, o qual incluiu as dimensões e os respetivos indicadores. 

 

Quadro 4 | Operacionalização do conceito de governação 

Conceito Dimensões Indicadores 

Governação 

Serviços públicos 

Tempo médio de espera para 
emissão de documentos (certidões, 
declarações, etc.) 

Tempo médio de espera para 
obtenção de informações e/ou 
esclarecimentos presenciais 

Serviços de proximidade 

Distância entre os postos de 
atendimento e os centros das 
localidades 
Existência de transporte público 
entre as localidades e a sede da 
freguesia 

Competências 
Competências próprias 
Competências delegadas  

Orçamento 

Despesas com eleitos 
Despesas com combustíveis 
Despesas de material de escritório 
Despesas de eletricidade 
Despesas de comunicações 

Fonte: elaboração própria 

 

Os indicadores, segundo Quivy e Campenhoudt (1998: 122), “são manifestações 

objetivamente observáveis e mensuráveis das dimensões do conceito”. Neste pressuposto, 

pretendeu-se, através destes indicadores, avaliar alguns elementos subjacentes a cada 

uma das dimensões identificadas, tornando-as operacionáveis, por forma a facultar a 

obtenção de resposta para cada uma das hipóteses formuladas.  

Os indicadores serviram como instrumentos de comparação dos períodos pré e pós 

reorganização administrativa do território das freguesias. Estes, permitiram-nos interpretar 

alguns aspetos das referidas dimensões, em cada um destes períodos, de forma a 

possibilitar a realização de uma avaliação das consequências desta reforma, ao nível da 

governação das freguesias, designadamente se resultou, efetivamente, num incremento 
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das suas competências, na redução das suas despesas, na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à população e na garantia de manutenção de serviços públicos 

próximos dos cidadãos. A resposta obtida a cada uma das hipóteses de trabalho 

formuladas, permitiu construir a solução para a totalidade do problema objeto do presente 

estudo. 

Mas, delineado o modelo de análise, é necessário confrontá-lo com dados observáveis. 

Daí advém a importância da quinta etapa, que consiste na observação. Esta etapa permite 

recolher dados e definir quais os mais pertinentes para responder de forma eficaz ao 

problema da pesquisa. Considerando, no entanto, que cada caso reflete uma situação 

específica, é necessário que, para cada um, se defina uma estratégia de investigação que 

englobe, necessariamente, a seleção dos procedimentos metodológicos a utilizar com 

rigor, adequação e pertinência. A estratégia metodológica constitui-se, por isso, como uma 

importante fase no processo de consolidação de uma investigação social. A adequação do 

método a adotar e a seleção dos instrumentos que permitem atingir os objetivos propostos, 

traduzem as condições que irão ditar o rigor da investigação.  

Os objetivos da investigação, na opinião de Pardal e Lopes (2011: 122), “são um dos 

fatores a ter em conta aquando da escolha, entre um ou outro, método ou técnica ou a 

articulação de diversos métodos e técnicas”. Neste pressuposto, atendendo ao modelo 

teórico definido, procedeu-se à seleção dos métodos de pesquisa, optando-se por aqueles 

que dessem mais garantia de se obter uma resposta eficaz ao nosso problema de 

investigação. 

A estratégia metodológica definida para o presente estudo privilegiou procedimentos de 

recolha empírica de natureza qualitativa, designadamente a observação, a aplicação da 

técnica de entrevista semiestruturada e a análise de documentos produzidos no âmbito da 

administração e gestão local.  

Guba e Lincoln, citados por Tuckman (1994: 510), “sublinharam alguns aspetos 

metodológicos associados aos processos de investigação qualitativos, incluindo a 

necessidade de circunscrever limites e encontrar uma linha orientadora para garantir que 

o processo seja credível, apropriado, consistente, confiável e neutral”. 

Assim, tendo em conta o objetivo da investigação, entendemos que o Estudo de Caso era 

a abordagem metodológica de investigação mais adequada, uma vez que permite obter 

um conhecimento pormenorizado de uma situação particular, na qual é necessário ter em 

consideração diversos fatores.  
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Este estudo de caso teve como unidade de análise o concelho de Chaves, que foi um dos 

229 municípios que, nos termos do disposto no regime jurídico aplicável à reorganização 

territorial, foi obrigado a reduzir o seu número de freguesias, tendo passado de 51 para 39.  

Quanto às técnicas de recolha de dados utilizadas - entrevista semiestruturada, 

observação não participante e análise de documentos -, justifica-se a sua preferência pelas 

virtudes que as mesmas aportam à metodologia qualitativa. A entrevista é uma forma 

privilegiada de comunicação, que permite uma recolha direta de informação, num curto 

espaço de tempo. A este respeito, recorda Ander-Egg (2003: 88) que, embora se considere 

que a entrevista é um «pedaço de conversação» ela é bastante mais do que isso, uma vez 

que “o entrevistador observa o entrevistado; as suas reações, gestos, posturas...”, 

apreciações que podem facultar ao investigador informações bastante reveladoras.  

Neste trabalho de investigação, a utilização da técnica de entrevista ocorreu no momento 

da verificação empírica, razão pela qual se julgou adequado optar-se por uma entrevista 

semiestruturada. Por se tratar de um nível intermédio de estruturação, este tipo de 

entrevista caracteriza-se por ter uma natureza flexível, mas oportuna. Quivy e 

Campenhoudt (1998: 192) referem que a entrevista semiestruturada, “tando quanto 

possível, «deixará andar» o entrevistado para que este possa falar abertamente, com as 

palavras que desejar e pela ordem que lhe convier. O investigador esforçar-se-á 

simplesmente por reencaminhar a entrevista para os objetivos, cada vez que o entrevistado 

deles se afastar e por colocar as perguntas às quais o entrevistado não chega por si próprio 

no momento mais apropriado e de forma tão natural quanto possível”. 

No que se refere ao presente estudo investigativo, optou-se por esta técnica pelo facto de 

se entender essencial percecionar as atuações, interpretações e experiências dos atores 

mais diretamente ligados à governação das freguesias - os presidentes de junta -. 

Relativamente ao guião da entrevista, foi estruturado de forma a facilitar a análise das 

dimensões subjacentes ao conceito de governação. Foram entrevistados os presidentes 

de junta das uniões de freguesias, do concelho de Chaves, que exerciam o cargo de 

presidente aquando da concretização da agregação de freguesias e que, continuaram a 

exercê-lo no mandato imediatamente a seguir. 

Como anteriormente referido, para além da realização de entrevistas, a estratégia 

metodológica definida para este estudo, contempla também a observação não participante. 

No campo da investigação, a observação é, indubitavelmente, reconhecida como a técnica 

de recolha de informação com utilização mais remota. Observar é um processo natural que 
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faz parte do nosso quotidiano, mas só quando sistematizamos a nossa observação, em 

função de um objetivo pré-estabelecido, é que esta passa a ter validade científica. 

Quivy e Campenhoudt (1998: 199) referem que uma das principais vantagens deste 

método é a “autenticidade relativa dos acontecimentos em comparação com as palavras e 

com os escritos. É mais fácil mentir com a boca do que com o corpo”. 

A captação de sinais emitidos pelos vários atores, no decurso de contactos informais e no 

decorrer das entrevistas, assume um importante papel na medida em que estes podem 

traduzir significados determinantes para a interpretação da comunicação. 

A observação, como técnica científica, distingue-se quanto ao grau de participação do 

observador. Se o observador permanecer exterior ao campo de análise, como no caso 

desta investigação, considera-se que a observação é não participante.  

No âmbito desta investigação procedeu-se, também, à recolha e consulta de diversos 

documentos, designadamente planos de atividade e orçamento, relatórios de contas, atas 

e variada legislação, com o intuito de obter elementos que permitissem estabelecer 

correspondência com as informações já obtidas. 

A sexta etapa teve como objetivo a verificação empírica. Consistiu em analisar e interpretar 

as informações recolhidas na sequência da observação, a fim de averiguar se os dados 

obtidos iam de encontro aos resultados esperados, ou seja, aos resultados sugeridos pelas 

hipóteses colocadas. 

A sétima e última etapa é a das conclusões. Consistiu na redação do conteúdo da análise 

e na apresentação de algumas considerações finais sobre os resultados obtidos. Por 

último, foram identificadas algumas limitações do presente trabalho, bem como algumas 

sugestões de trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO: O CONCELHO DE CHAVES 

 

 

4.1. Breve Caraterização Sociodemográfica do Concelho 

O concelho de Chaves está implantado no extremo Norte de Portugal. Confina, a Norte 

com Espanha (Galiza) e, do lado português, é limitado, a Este pelos concelhos de Vinhais 

e Valpaços, a Sul pelo concelho de Vila Pouca de Aguiar e a Oeste pelos concelhos de 

Montalegre e Boticas. Administrativamente, Chaves pertence ao distrito de Vila Real, 

insere-se na NUT73 II (Norte) e NUT III (Alto Tâmega), sub-região que abrange, além de 

Chaves, outros cinco74 concelhos. Esta situação geográfica estratégica junto à fronteira, 

associada às suas tradições romanas e suévicas, contribuíram para que esta povoação, 

em tempos passados, atingisse significativa relevância, a qual acabou por ser reconhecida 

por D. Afonso III, como comprova a atribuição do seu primeiro foral, outorgado por este, no 

ano 1252 (Santana, 2014: 20).  

A superfície territorial do concelho é de 591,2 Km2, dividida por 39 freguesias75. Tem como 

núcleos urbanos mais importantes a vila de Vidago e a cidade de Chaves, sede de 

concelho, que engloba 676 freguesias. 

                                                           
73 Nomenclatura de Unidade Territorial. 
74 Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. 
75 Antes da reorganização administrativa do território das freguesias, o concelho de Chaves tinha 51 
freguesias. 
76 Freguesias de Outeiro Seco, Santa Maria Maior, Vale de Anta e Vilar de Nantes, e U.F. Madalena e Samaiões 
e Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.  
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Fig. 2 | Mapa do concelho de Chaves 

 

Fonte: Município de Chaves 

 

Em 2018, como se pode observar pelos dados contantes no Quadro 5, a população 

residente do concelho de Chaves era de 39.345 cidadãos. Verifica-se que, relativamente 

ao ano de 2011, houve uma diminuição da população de 4,6%, seguindo a tendência da 

região Norte e da região do Alto Tâmega, embora não tão acentuada como nesta última. 
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Quadro 5 | Evolução da população residente 

 

Fonte: INE, indicadores demográficos 

 

Quanto à evolução da distribuição da população segundo a sua estrutura etária, 

verificamos, pela informação constante no Quadro 6, que há uma tendência para o 

envelhecimento, mais acentuada no topo da pirâmide etária. Entre 2011 e 2018 verificou-

se um aumento, de quase 3%, da população com idade a partir dos 65 anos. 

 

Quadro 6 | Estrutura etária da população residente entre 2011 e 2018 

 

Fonte: INE, indicadores demográficos 

 

Quanto à natalidade, é-nos dado ver pelo Quadro 7, que assume uma taxa idêntica à da 

região do Alto Tâmega na qual se insere, e é inferior à da região Norte e, mais ainda, à do 

país. Relativamente à mortalidade, a qual regista uma taxa de 12,6% neste concelho, 

verifica-se que é visivelmente inferior à da região do Alto Tâmega que apresenta uma taxa 

de 15,5%. Já comparativamente com a região Norte e com Portugal, apresenta uma taxa 

superior de 2,7% e 1,6%, respetivamente.  

2011 2018

PORTUGAL 10.030.968 10.276.617 2,4

NORTE 3.687.224 3.572.583 -3,1

ALTO TÂMEGA 93.615 86.466 -7,6

CHAVES 41.225 39.345 -4,6

POPULAÇÃO (N.º)
VARIAÇÃO (%)

LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA

ANO TOTAL ATÉ AOS 14 %
ENTRE         
15 E 64

%
A PARTIR 
DOS 65

%

2011 41.225 4.875 11,83 26.278 63,74 10.072 24,43

2018 39.345 4.035 10,26 24.540 62,37 10.770 27,37

VARIAÇÃO -1.880 -840 -1,57 -1.738 -1,37 698 2,94
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Quadro 7 | Taxas brutas da natalidade e mortalidade em 2018 

 

Fonte: INE, indicadores demográficos 

 

Da confrontação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade constata-se a 

ocorrência de um saldo natural negativo, no concelho de Chaves, de 7,1%. Embora, 

relativamente à região do Alto Tâmega, exista uma variação positiva de 3%, no que se 

refere à região Norte e a Portugal, há uma variação negativa, que se aproxima, em ambos 

os casos, dos 5%.  

 

 

4.2. O Processo de Reorganização Administrativa do Território das Freguesias  

Da ordem de trabalhos da sessão da assembleia municipal de Chaves, de 29 de fevereiro 

de 2012, constava um ponto dedicado à proposta de lei do regime jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica, apresentada pelo Governo, à Assembleia da 

República, em 2 de fevereiro de 2012. Atendendo ao facto de a aludida proposta de lei 

prever o exercício de pronúncia das assembleias municipais, no âmbito do processo de 

reorganização administrativa do território das freguesias, a assembleia municipal de 

Chaves propôs a criação de um grupo de trabalho, constituído por elementos dos vários 

partidos que nela tinham assento. A constituição de tal grupo de trabalho, veio a ser 

aprovada na sessão da assembleia municipal que teve lugar no dia 26 de abril de 2012.  

Entretanto, aprovada a lei que definiu o dito regime jurídico, o grupo de trabalho, em sessão 

da assembleia municipal de Chaves, realizada a 27 de junho de 2012, apresentou uma 

proposta de trabalho, da qual constava a elaboração de um projeto de agregação das 

freguesias do concelho. 

LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA

TAXA DE 
NATALIDADE (%)

TAXA DE 
MORTALIDADE (%)

PORTUGAL 8,5 11,0

NORTE 7,7 9,9

ALTO TÂMEGA 5,4 15,5

CHAVES 5,5 12,6
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Da nota justificativa do referido documento, que a seguir se resume, fazia parte o 

enquadramento do concelho de Chaves nos termos da lei, bem como os fundamentos da 

proposta: 

Categorização do município quanto ao nível de enquadramento - Nos termos da alínea c), 

do n.º 2, do artigo 4.º, o município de Chaves situa-se no nível 3, atendendo a que possui 

uma densidade populacional inferior a 100 habitantes por Km2 .  

Identificação de freguesias situadas em lugar urbano77 - O lugar urbano de Chaves é 

constituído pelas freguesias de Bustelo, Curalha, Faiões, Madalena, Outeiro Seco, 

Samaiões, Sanjurge, Santa Cruz/Trindade, Santa Maria Maior, Vale de Anta e Vilar de 

Nantes78. 

Número de freguesias a reduzir nos termos da lei - O concelho de Chaves estava sujeito a 

uma redução de 50% do número de freguesias cujo território se situasse, total ou 

parcialmente no mesmo lugar urbano e 25% das restantes, o que se traduz numa redução 

de 6 freguesias das 11 situadas, total ou parcialmente no lugar urbano de Chaves e 10 das 

40 restantes, totalizando uma redução de 16 freguesias.  

Uso da flexibilidade prevista no artigo 7.º da dita lei - No exercício da sua pronúncia, com 

o fundamento de se tratar de um concelho com território muito extenso e de carácter rural, 

propunha-se que a assembleia municipal usasse a margem de flexibilidade de 20%, 

relativa ao número global de freguesias a reduzir. Assim, em vez de 16 freguesias, reduzir-

se-iam 13. 

Por último, eram identificados os critérios subjacentes aos princípios orientadores a 

observar na reorganização em causa, pela seguinte ordem de precedência: 

1. Agregação das freguesias com menos de 150 habitantes, por imperativo da lei79. 

2. Agregação das freguesias que manifestassem, através de pronúncia da respetiva 

assembleia de freguesia, vontade em agregar. 

3. Agregação de freguesias por razões de planeamento. 

4. Agregação de freguesias por razões de promoção de dinâmicas económicas e sociais. 

                                                           
77 Nos termos do n.º 1, do artigo 5.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, considera-se lugar urbano o lugar 
com população igual ou superior a 2.000 habitantes. O anexo II da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, identifica 
como único lugar urbano do município de Chaves o lugar de Chaves. 
78 Freguesias que constituem o lugar urbano de Chaves (INE - Reorganização administrativa Territorial 
Autárquica – Lugares com população igual ou superior a 2000 habitantes – lugares urbanos). 
79 Ver n.º 2, do artigo 6.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio.  
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5. Agregação de freguesias com menos de 270 habitantes (com base nos dados 

preliminares dos censos 2011), tendo em vista a obtenção de freguesias com escala e 

dimensão demográfica adequadas.  

 

Com base nestes pressupostos, foi elaborado o, anteriormente, referido projeto de 

agregação que integrava a proposta a ser enviada, conforme nela determinado, a todas as 

assembleias de freguesia, a fim de, no prazo máximo de 20 dias, emitirem parecer, nos 

termos do previsto no n.º 4, do artigo 11.º, da Lei n.º 22/2012. Além desta proposta, seria 

enviado um inquérito para auscultar as opiniões das juntas e das assembleias de freguesia, 

nomeadamente quanto à recetividade para agregar voluntariamente a sua freguesia e, em 

caso afirmativo, com que freguesia ou freguesias gostariam de agregar e qual a melhor 

localização para a sede da nova freguesia. O aludido documento seria, também, enviado 

à câmara municipal a fim de, no mesmo prazo, emitir parecer nos termos do previsto no n.º 

2, do artigo 11.º, da mesma lei. Com base nos pareceres da câmara municipal e das 

assembleias de freguesia, bem como nos resultados do inquérito, seria elaborada a 

proposta final, que serviria de suporte à pronúncia da assembleia municipal, conforme 

disposto no artigo 11.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 

Tendo tal proposta sido aprovada com 51 votos a favor, o grupo de trabalho, no sentido de 

executar o aí preconizado, procedeu ao envio da mesma para a câmara municipal e para 

as juntas e assembleias de freguesia, acompanhada do supramencionado inquérito. 

Em resultado dos pareceres emitidos pelas assembleias de freguesia e dos resultados dos 

inquéritos devolvidos, o grupo de trabalho reformulou o projeto de proposta de 

reorganização apresentado na assembleia municipal de 27 de junho, e elaborou uma nova 

proposta para ser discutida na sessão da assembleia municipal que decorreu no dia 26 de 

setembro de 2012. 

Tal proposta previa a alteração dos limites territoriais de duas freguesias e a redução de 

13, de acordo com os motivos a seguir identificados:  

1. Alteração dos limites territoriais, por razões de planeamento, das freguesias de 

Samaiões e de Santa Maria Maior. Esta alteração consistia num reajustamento 

reciproco, dos limites territoriais destas duas freguesias. 

2. Agregação das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

por razões de promoção de dinâmicas económicas e sociais. 

3. Agregação das freguesias com menor população, a seguir identificadas: (i) Tronco, 

Oucidres e Bobadela, (ii) Calvão e Soutelinho da Raia, (iii) São Julião de Montenegro e 
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Cela, (iv) Travancas, São Vicente da Raia e Roriz, (v) Soutelo e Seara Velha, (vi) Loivos 

e Póvoa de Agrações, (vii) Cimo de Vila da Castanheira e Sanfins da Castanheira e, 

(viii) Vilela do Tâmega e Vilas Boas. 

 

Esta proposta veio a ser rejeitada com 34 votos contra, 17 abstenções e 33 votos a favor. 

Das intervenções realizadas por alguns dos elementos presentes na sessão da assembleia 

municipal, constata-se que os votos contra traduziam, por um lado, o voto desfavorável à 

proposta propriamente dita, devido ao facto de conter erros técnicos e de não contemplar 

a agregação de freguesias urbanas, mas, acima de tudo, o voto negativo ao processo de 

agregação imposto por lei. Relativamente aos outros sentidos de voto deveram-se, 

essencialmente, ao facto de se entender que, perante uma reorganização inevitável, seria 

mais favorável às populações, se projetada no local.  

Em face desta rejeição, a proposta apresentada foi objeto de reformulação pelo grupo de 

trabalho o qual, através de requerimento dirigido ao presidente da assembleia municipal, 

solicitou o agendamento de uma sessão extraordinária deste órgão, para análise, 

discussão e deliberação, da nova versão da proposta de reorganização. Tal sessão veio a 

ter lugar no dia 15 de outubro.  

No âmbito da reformulação efetuada, os critérios subjacentes aos princípios a observar na 

proposta de reorganização, sofreram ligeiras alterações, nomeadamente o critério n.º 3, 

que passou a ponderar, para além das razões de planeamento, razões de dinâmicas 

sociais, e o critério n.º 4, que passou, também, a considerar razões históricas. No critério 

n.º 5, relativo à obtenção de escala e dimensão, deixou de constar a agregação de 

freguesias com menos de 270 habitantes, passando a referir a «agregação de freguesias 

de menor dimensão». 

A aludida proposta referia que a agregação, após aplicação destes critérios, deveria ser 

efetuada pela ordem da freguesia que tivesse menor número de habitantes, para a que 

tivesse maior, até perfazer o total de freguesias a reduzir. 

Por sua vez, também na sequência da dita reformulação, a proposta ora submetida, 

recomendava a reclassificação de freguesias situadas em lugar urbano. Assim, ao abrigo 

do disposto no n.º 3, do artigo 5.º, da Lei n.º 22/2012, as freguesias de Bustelo, Curalha e 

Faiões não seriam consideradas como lugar urbano, atendendo à falta de continuidade 

urbana, às suas características, aos estudos de fundamentação do PDM e à definição do 

perímetro urbano da cidade de Chaves representado na planta de ordenamento do PDM.  
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Neste pressuposto, o concelho de Chaves teria que reduzir 1280, e não 13, das 51 

freguesias até então existentes.  

Quanto às freguesias situadas em lugar urbano, a proposta apresentada pelo grupo de 

trabalho recomendava a alteração do limite territorial da freguesia de Santa Maria Maior, 

por razões de planeamento. Esta alteração de limites pressupunha a agregação, pela 

freguesia de Santa Maria Maior, de toda a área territorial da margem direita do rio Tâmega, 

pertencente à freguesia de Samaiões. 

No que diz respeito à agregação, propunha-se que se fizesse uso da possibilidade 

conferida pelo n.º 2, do artigo 7.º, da lei em apreço, de aplicar proporções diferentes das 

consagradas no n.º 1, do artigo 6.º81, para alcançar o número total de freguesias a reduzir. 

Assim, relativamente às freguesias situadas em lugar urbano, sugeria duas agregações, 

uma entre as freguesias da Madalena e de Samaiões (redução de 1 freguesia) e outra, 

entre a freguesia de Santa Cruz/Trindade e de Sanjurge (redução de 1 freguesia) (Quadro 

8). 

Quadro 8 | Agregação das freguesias situadas em lugar urbano 

 

Fonte: pronúncia da Assembleia Municipal de Chaves 

 

No que se refere às freguesias situadas em lugar não urbano, a proposta de reorganização 

recomendava a agregação das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras (redução de 3 freguesias); a agregação das freguesias de Bobadela e 

Oucidres (redução de 1 freguesia); a agregação das freguesias de Soutelinho da Raia e 

                                                           
80 Nos termos da lei, o município de Chaves teria uma redução de 50% das freguesias urbanas (8x0,50=4) e 
25% das freguesias fora do lugar urbano (43x0,25=10,75=11), o que perfaz uma redução 15 freguesias. 
Atendendo ao uso da flexibilidade de 20% (15x0,20=3), obtém-se uma redução de 12 freguesias.  
81 Ver alínea c): «Em cada município de nível 3, uma redução global do respetivo número de freguesias 
correspondente a, no mínimo, 50% do número de freguesias cujo território se situe, total ou parcialmente no 
mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 25% do número das outras 
freguesias».   

DESIGNAÇÃO 
ATUAL

DESIGNAÇÃO PROPOSTA
N.º 

HABITANTES
CRITÉRIOS PARECER

Samaiões 1318 Indefinido

Santa 
Cruz/Trindade

3096 Indefinido

Sanjurge 334 Indefinido

Razões de planeamento
e de dinâmicas sociais

União das Freguesias da 
Madalena e Samaiões

União das Freguesias de 
Santa Cruz/Trindade e 
Sanjurge

Madalena 1582 Indefinido

Razões de planeamento
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Calvão (redução de 1 freguesia); a agregação das freguesias da Cela, Eiras e São Julião 

de Montenegro (redução de 2 freguesias); a agregação das freguesias de Roriz e 

Travancas (redução de 1 freguesia); a agregação das freguesias de Seara Velha e Soutelo 

(redução de 1 freguesia) e a agregação das freguesias de Póvoa de Agrações e Loivos 

(redução de 1 freguesia) (Quadro 9). 

 
Quadro 9 | Agregação das freguesias situadas em lugar não urbano 

 
Fonte: pronúncia da Assembleia Municipal de Chaves 

 

DESIGNAÇÃO 
ATUAL

DESIGNAÇÃO 
PROPOSTA

N.º 
HABITANTES

CRITÉRIOS PARECER

Vidago 1204 Favorável

Arcossó 323 Indefinido

Selhariz 244 Favorável

Vilarinho das 
Paranheiras

220 Favorável

Oucidres 194 Favorável

Bobadela 105 Favorável

Calvão 353 Não emitiu

Soutelinho da 
Raia

150 Favorável

Eiras 540 Não emitiu

São Julião de 
Montenegro

260 Não emitiu

Cela 150 Não emitiu

Travancas 402 Favorável

Roriz 164 Favorável

Soutelo 350 Favorável

Seara Velha 165 Favorável

Loivos 186 Favorável

Póvoa de 
Agrações

553 Não emitiu

União das 
Freguesias de 
Soutelo e Seara 
Velha

União das 
Freguesias de Loivos 
e Póvoa de Agrações

Freguesia de Vidago 
(União das 
Freguesias de 
Vidago, Arcossó, 
Selhariz e Vilarinho 
das Paranheiras

Freguesia do 
Planalto de Monforte 
(União das 
Freguesias de 
Oucidres e 
Bobadela)

União das 
Freguesias de 
Calvão e Soutelinho

União das 
Freguesias das 
Eiras, São Julião de 
Montenegro e Cela

União das 
Freguesias de 
Travancas e Roriz

1.º Parecer da assembleia de 
freguesia
2.º Freguesias com menor 
número de habitantes 

Escala e dimensão 
demográfica adequadas

Razões históricas e de 
promoção de dinâmicas 
económicas e sociais 

1.º Imposição legal 
2.º Parecer da assembleia de 
freguesia

1.º Parecer da assembleia de 
freguesia
2.º Freguesias com menor 
número de habitantes 

1.º Parecer da assembleia de 
freguesia
2.º Freguesias com menor 
número de habitantes 

1.º Parecer da assembleia de 
freguesia
2.º Freguesias com menor 
número de habitantes 
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Esta proposta de reorganização foi aprovada com 57 votos a favor, 4 abstenções e 29 

votos contra. Nos termos do preconizado no artigo 11.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, 

a assembleia municipal de Chaves, em 16 de outubro de 2012, enviou à Assembleia da 

República a sua pronúncia alicerçada nesta proposta, a qual obteve parecer82 de 

conformidade, por parte da UTRAT. 

Das 51 freguesias do concelho de Chaves foram envolvidas neste processo, 4 situadas em 

lugar urbano e 17 em lugar não urbano, totalizando 21, que deram lugar a 9 freguesias 

novas. Das 17 freguesias situadas em lugar não urbano, 783 integravam o grupo das 

freguesias com menor número de habitantes. 

No que se refere aos pareceres das assembleias de freguesia envolvidas, verifica-se que 

11 emitiram parecer favorável, enquanto que das restantes, 5 não emitiram parecer e, as 

outras 5, não foi possível constatar. 

 

 

                                                           
82Parecer emitido em 31 de outubro de 2012. 
83 De acordo com os resultados provisórios dos Censos 2011, a freguesia de Bobadela liderava a lista das 
freguesias do concelho de Chaves com menor população, com apenas 105 habitantes, seguida da freguesia 
da Cela e de Soutelinho da Raia com 150 habitantes, da freguesia de Roriz com 164 habitantes, da freguesia 
de Seara Velha com 165 habitantes, da freguesia de Póvoa de Agrações com 186 habitantes e da freguesia 
de Oucidres com 194 habitantes. 
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4.3. Divisão Administrativa do Território das Freguesias: o Antes e o Depois da 

Reforma 

Quadro 10 | Freguesias do concelho de Chaves, antes e depois da reforma 

 
Fonte: Oliveira & Neiva (2013)84 

                                                           
84 A primeira coluna indica as freguesias que existiam até à reforma de 29 de setembro de 2013, com 
informação da área e número de eleitores, em fins de 2012 (dados obtidos da CNE) e a segunda indica os 
mesmos elementos, aquando das eleições de 29 de setembro. 

Freguesias Área Km2 Eleitores Freguesias Área Km2 Eleitores

Águas Frias 28,78 963 Águas Frias 28,78 960

Anelhe 12,49 551 Anelhe 12,49 546

Arcossó 7,94 460

Vidago 6,39 1.205

Selhariz 5,69 296

Vilarinho das Paranheiras 4,55 254

Bobadela 5,24 152

Oucidres 13,74 316

Bustelo 9,35 611 Bustelo 9,35 606

Calvão 19,80 565

Soutelinho da Raia 8,57 249

Cela 3,52 245

Eiras 4,70 511

São Julião de Montenegro 14,56 304

Cimo de Vila da Castanheira 16,42 653 Cimo de Vila da Castanheira 16,42 645

Curalha 7,82 576 Curalha 7,82 568

Ervededo 20,21 982 Ervededo 20,21 958

Faiões 8,09 822 Faiões 8,09 825

Lama de Arcos 13,69 457 Lama de Arcos 13,69 451

Loivos 11,78 710

Póvoa de Agrações 7,23 320

Madalena 6,08 2.580

Samaiões 8,75 1.053

Mairos 11,67 410 Mairos 11,67 397

Moreiras 9,23 339 Moreiras 9,23 334

Nogueira da Montanha 16,67 865 Nogueira da Montanha 16,67 843

Oura 14,51 688 Oura 14,51 684

Outeiro Seco 15,21 900 Outeiro Seco 15,21 902

Paradela 8,22 319 Paradela 8,22 313

Redondelo 18,71 663 Redondelo 18,71 645

Roriz 8,51 245

Travancas 13,35 578

Sanfins 17,69 398 Sanfins 17,69 386

Sanjurge 10,50 395

Santa Cruz/Trindade 2,88 3.107

Santa Leocádia 13,10 502 Santa Leocádia 13,10 489

Santa Maria Maior 4,79 11.814 Santa Maria Maior 5,63 11.912

Santo António de Monforte 11,78 557 Santo António de Monforte 11,78 547

Santo Estevão 8,67 666 Santo Estevão 8,67 662

São Pedro de Agostém 26,70 1.572 São Pedro de Agostém 26,70 1.572

São Vicente 31,26 363 São Vicente 31,26 351

Seara Velha 9,26 225

Soutelo 8,86 469

Tronco 8,54 351 Tronco 8,54 344

Vale de Anta 10,18 1.380 Vale de Anta 10,18 1.377

Vila Verde da Raia 9,77 944 Vila Verde da Raia 9,77 944

Vilar de Nantes 7,28 1.889 Vilar de Nantes 7,28 1.889

Vilarelho da Raia 18,03 777 Vilarelho da Raia 18,03 771

Vilas Boas 6,86 244 Vilas Boas 6,86 237

Vilela do Tâmega 9,61 458 Vilela do Tâmega 9,61 456

Vilela Seca 14,01 391 Vilela Seca 14,01 388

União de Freguesias de 
Soutelo e Seara Velha

18,12 693

ANTES DA REFORMA DE 2013 REFORMA DE 2013

União de Freguesias de 
Travancas e Roriz

21,86 806

União de Freguesias de Santa 
Cruz/Trindade e Sanjurge

13,38 3.541

União de Freguesias de 
Loivos e Póvoa de Agrações

19,01 1.021

União de Freguesias da 
Madalena e Samaiões

13,99 3.464

União de Freguesias de 
Calvão e Soutelinho da Raia

28,36 807

União de Freguesias de Eiras, 
São Julião de Montenegro e 
Cela

22,79 1.055

Vidago (União de Freguesias 
de Vidago, Arcossó, Selhariz e 
Vilarinho das Paranheiras

24,57 2.180

Planalto de Monforte (União de 
Freguesias de Oucidres e 
Bobadela)

18,98 470
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Como se verifica pelo Quadro 10, as freguesias do concelho de Chaves, apresentavam e, 

continuam a apresentar, bastantes heterogeneidades. Existem freguesias com uma área 

territorial bastante significativa e com um reduzido número de eleitores e, o inverso 

também. Repare-se na freguesia de São Vicente da Raia que, sendo a maior em área 

territorial, abrangendo 31,26 Km2, é das mais pequenas em termos de número de eleitores, 

contando, apenas, com 351. Por sua vez, a freguesia de Santa Maria Maior possui uma 

dimensão de apenas 5,63 Km2 e possuía, aquando do ato eleitoral de 29 de setembro de 

2013, 11.912 eleitores. E se compararmos a freguesia de São Vicente da Raia com outras 

freguesias, também, rurais, como por exemplo Tronco ou Sanfins, constatamos que as 3 

têm semelhante número de eleitores, mas áreas incomparáveis.  

Se por um lado esta reforma promoveu o aumento do território geográfico das freguesias 

envolvidas no processo de agregação pondo em causa, à primeira vista, um dos objetivos 

da reorganização, ou seja a «melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de 

proximidade prestados pelas freguesias às populações»85, por outro lado, não potenciou 

«ganhos de escala, de eficiência e de massa crítica» em todas as freguesias do concelho, 

pondo, também, em causa o tratamento igualitário das freguesias e, consequentemente, 

das populações. 

A este respeito, como se constata pela análise do Quadro 11, o concelho de Chaves tinha 

23 freguesias que possuíam até 500 eleitores. Destas, 13 foram agregadas.  

Resultou desta agregação, uma nova freguesia com menos de 500 eleitores que, a somar 

às restantes 10 que não foram agregadas, permite constatar que, em cerca de metade das 

freguesias, houve um relativo aumento de escala, enquanto que na outra metade não.   

 

 

                                                           
85 Ver alínea d), do artigo 2.º, da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 
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Quadro 11 | Freguesias do concelho de Chaves, com menos de 500 eleitores 

 

Fonte: elaboração própria  
 

 

Freguesias Área Km2 Eleitores Freguesias Área Km2 Eleitores

Arcossó 7,94 460

Selhariz 5,69 296

Vilarinho das Paranheiras 4,55 254

Bobadela 5,24 152 18,98 470

Oucidres 13,74 316

Soutelinho da Raia 8,57 249

Cela 3,52 245

São Julião de Montenegro 14,56 304

Póvoa de Agrações 7,23 320

Roriz 8,51 245

Sanjurge 10,50 395

Seara Velha 9,26 225

Soutelo 8,86 469

Lama de Arcos 13,69 457 Lama de Arcos 13,69 451

Mairos 11,67 410 Mairos 11,67 397

Moreiras 9,23 339 Moreiras 9,23 334

Paradela 8,22 319 Paradela 8,22 313

Sanfins 17,69 398 Sanfins 17,69 386

São Vicente 31,26 363 São Vicente 31,26 351

Tronco 8,54 351 Tronco 8,54 344

Vilas Boas 6,86 244 Vilas Boas 6,86 237

Vilela do Tâmega 9,61 458 Vilela do Tâmega 9,61 456

Vilela Seca 14,01 391 Vilela Seca 14,01 388
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REFORMA DE 2013ANTES DA REFORMA DE 2013

Planalto de Monforte (União de 
Freguesias de Oucidres e 
Bobadela)





 

83 

CAPÍTULO 5 – O IMPACTO DA REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL: ANÁLISE E 

DISCUSSÃO 

 

 

Como referido no subcapítulo dedicado à metodologia do processo de investigação, o 

modelo de análise da presente pesquisa teve por base a construção do conceito de 

governação e de quatro hipóteses de trabalho.  

Tendo esta investigação como principal objetivo, avaliar o impacto da reorganização 

administrativa do território, na governação das novas freguesias resultantes da agregação, 

começou por se concetualizar o conceito “governação”, identificando algumas das 

dimensões que lhe estão subjacentes.  

Seguidamente, pela diversidade de dimensões implícitas a este conceito, foi necessário 

definir quais delas se revestiam de maior importância no âmbito da nossa pesquisa. Assim, 

atentos ao propósito central deste trabalho e aos pretensos objetivos da reforma da 

reorganização territorial das freguesias, entendeu-se pertinente analisar as seguintes 

dimensões do conceito de governação: (i) serviços públicos; (ii) serviços de proximidade; 

(iii) competências; e (iv) orçamento. 

Identificadas as dimensões a considerar, definiu-se um conjunto de indicadores que 

permitissem observar e medir cada uma delas, a fim de testar as hipóteses, inicialmente, 

formuladas.  

Relativamente à recolha de dados, optou-se por uma abordagem multimetodológica. 

Procedeu-se à análise documental, à observação e à realização de entrevistas 

semiestruturadas. No que respeita a determinados indicadores recorreu-se à triangulação 

de dados a fim de avaliar a sua fiabilidade e, por consequência, a da própria investigação. 

A triangulação permitiu-nos combinar duas fontes de dados sobre determinados 

indicadores, a fim de garantir um resultado final mais fidedigno.  

Como referido na metodologia, a estratégia de pesquisa adotada nesta investigação foi o 

estudo de caso. A unidade de análise foi o concelho de Chaves, mais concretamente as 

21 freguesias envolvidas no processo de agregação. O espaço temporal considerado, foi 

o mandato autárquico, imediatamente anterior - 2009/2013 - e o imediatamente posterior - 

2013/2017 -, à reorganização administrativa do território das freguesias. 

De referir que este trabalho teve a particularidade de ter sido desenvolvido num contexto 

de muita proximidade com a realidade estudada. A observação ocorreu nos múltiplos 
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contactos informais que, por motivos profissionais, foram tidos com os presidentes de junta 

de freguesia, durante o período em referência. Neste contexto privilegiado pelos reiterados 

contactos com os representantes máximos das freguesias, foi possível reunir um conjunto 

de dados significativos para esta investigação. 

Foi, também, realizada uma intensa análise documental, que recaiu sobre documentos 

impressos e virtuais, nomeadamente atas das assembleias municipais, legislação relativa 

à temática da investigação, relatórios de contas das freguesias e outra documentação 

disponível na câmara municipal, nomeadamente os planos dos circuitos de carreiras 

públicas fornecidos pela empresa privada que assegura, há longa data, os transportes 

públicos do concelho de Chaves. Foram feitas várias consultas através da internet, 

nomeadamente aos sítios do município de Chaves e da DGAL, recorreu-se aos programas 

de computador Google earth e Google maps, bem como a bases de dados de estatísticas 

oficiais. Por último, foram realizadas cinco entrevistas.  

O que esteve na base da definição da amostra dos indivíduos a entrevistar, foi o intuito de 

recolher informações dos indivíduos que estavam, mais diretamente, ligados à governação 

das freguesias no período temporal de referência. Do universo das 21 freguesias 

envolvidas no processo de agregação, foram entrevistados os cidadãos que eram 

presidentes de junta aquando da agregação e continuaram a sê-lo no mandato 

consecutivo, nas Uniões de Freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, de Oucidres e Bobadela, de Eiras, São 

Julião de Montenegro e Cela e de Soutelo e Seara Velha. Importa referir que dos cinco 

indivíduos entrevistados, três continuavam a exercer, à data da entrevista, o cargo de 

presidente de junta. Estas entrevistas, para além de facultarem a captação das perceções 

e opiniões dos entrevistados relativamente ao assunto em estudo, permitiram recolher 

dados que, tendo sido já obtidos através de alguma das outras técnicas identificadas, 

puderam ser conferidos. 

Após esta breve introdução, que complementa o subcapítulo dedicado à metodologia, 

procede-se à análise e discussão dos dados recolhidos relativamente a cada uma das 

dimensões do conceito de governação atrás identificadas, e com base nas quais foram 

construídas as nossas hipóteses de trabalho: 

Quanto à dimensão serviços públicos, procuraram-se dados que nos permitissem avaliar 

se a qualidade dos serviços prestados pelas freguesias foi afetada pela agregação das 

freguesias. Neste sentido, entendeu-se oportuno analisar se os cidadãos residentes nas 

antigas freguesias que deixaram de ser sede, mantiveram a mesma qualidade, em termos 
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de tempo de espera, na obtenção de documentos ou no esclarecimento de dúvidas e 

obtenção de informações. 

De referir que, de acordo com as informações obtidas no decorrer da observação e das 

entrevistas realizadas, a entrega de documentos emitidos pelas freguesias em análise, 

bem como a obtenção de esclarecimentos e/ou informações presenciais eram , por regra, 

facultados no próprio dia de atendimento, em que eram solicitados. Pelo exposto, o tempo 

médio de espera, não passava de alguns minutos, necessários à emissão do documento 

ou à prestação do esclarecimento solicitado.  

Como se pode ver pelo Quadro 12, a grande maioria das antigas freguesias continuou a 

ter um local de atendimento onde os cidadãos se podiam dirigir para tratar dos assuntos, 

evitando a sua deslocação à povoação sede de freguesia. Das 16 antigas freguesias, onde 

foram preservados os locais de atendimento, 15 mantiveram a mesma frequência de 

abertura, não se registando, por isso, alteração quanto ao tempo de espera. Na antiga 

freguesia de Arcossó, a frequência de atendimento reduziu para metade o que significa 

que, salvo em caso de deslocação dos cidadãos, à sede de freguesia, o tempo de espera 

duplicou.  

Nas 5 antigas freguesias onde deixou de existir local de atendimento, verificaram-se duas 

situações diferentes. No caso das antigas freguesias de Póvoa de Agrações e de Roriz, 

uma vez que o local de atendimento na povoação sede de freguesia manteve a mesma 

periodicidade de abertura, o espaço de tempo para obtenção de documentos ou 

informações, continuou o mesmo, mas sempre condicionado à deslocação dos cidadãos a 

outra povoação (sede de freguesia). No caso das antigas freguesias de Samaiões, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, nas quais o local de atendimento funcionava um dia por 

semana e, nas atuais sedes funcionava cindo dias por semana, o tempo de espera, embora 

condicionado à deslocação dos cidadãos, passou a ser inferior. 



 

86 

Quadro 12 | Locais de atendimento 

 
Fonte: elaboração própria  

 

Relativamente à dimensão serviços de proximidade procurou-se avaliar que 

consequências teve a agregação das freguesias em termos de proximidade dos cidadãos 

com os seus representantes. Para o efeito, calcularam-se as distâncias entre as povoações 

das antigas freguesias que deixaram de ser sede, e as atuais sedes de freguesia. Por outro 

lado, recolheu-se informação relacionada com a existência de transportes públicos entre 

as antigas freguesias e as atuais sedes de freguesia respetivas. 

As distâncias entre as diversas povoações e as sedes de freguesia foram calculadas por 

estrada, recorrendo-se aos programas Google earth e Google maps. Quanto aos dados 

relativos aos transportes públicos recorreu-se aos planos dos circuitos, fornecidos à 

autarquia, pela empresa responsável pelos transportes públicos no concelho.  

FREGUESIAS
DIAS 

ATENDIMENTO
U. F. 

DIAS 
ATENDIMENTO

Calvão 1/semana 1/semana

Soutelinho 1/semana 1/semana

Eiras 1/semana 1/semana

São Julião de Montenegro 1/semana 1/semana

Cela 1/semana 1/semana

Loivos 1/semana 1/semana

Póvoa de Agrações 1/semana 0

Madalena 5/semana 5/semana

Samaiões 1/semana 0

Oucidres 1/semana 1/semana

Bobadela 1/semana 1/semana

Santa Cruz/Trindade 5/semana 5/semana

Sanjurge 1/semana 1/semana

Soutelo 1/semana 1/semana

Seara Velha 1/semana 1/semana

Travancas 1/semana 1/semana

Roriz 1/semana 0

Vidago 5/semana 5/semana

Arcossó 1/semana 2/mês

Selhariz 1/semana 0

Vilarinho das Paranheiras 1/semana 0

Soutelo e Seara Velha

Travancas e Roriz

Vidago, Arcossó, Selhariz e 
Vilarinho das Paranheiras

Madalena e Samiões

Oucidres e Bobalela

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge

Calvão e Soutelinho

Eiras, São Julião de Montenegro e 
Cela 

Loivos e Póvoa de Agrações
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Quadro 13 | Distâncias máximas até às sedes de freguesia 

 
Fonte: elaboração própria  

 

O quadro 13 identifica as distâncias entre as povoações mais afastadas de cada uma das 

antigas freguesias e as suas sedes. Verifica-se que houve um afastamento generalizado 

das populações em relação aos seus representantes, sendo que nalgumas situações, esse 

aumento foi bastante considerável. A distância que existe entre a povoação mais afastada, 

pertencente à União de Freguesias de Calvão e Soutelinho e a povoação sede de freguesia 

é, atualmente, de 9,3 Km, quando era de 2,16 Km. Também as distâncias entre as 

povoações mais afastadas das antigas freguesias de Eiras e Cela sofreram um 

agravamento, bastante significativo, sendo no primeiro caso de 6,11 Km e no segundo caso 

de 8,44 Km. 

Relativamente à existência de transporte público entre as antigas freguesias, que não são 

sede, e as suas atuais sedes de freguesia verificamos, pelo Quadro 14, que das 13 

freguesias extintas, 5 não tinham transporte público que fizesse a ligação entre as várias 

localidades e a povoação sede. São elas as extintas freguesias de Eiras, Cela, Póvoa de 

Agrações, Samaiões e Bobadela. Entre a extinta freguesia de Roriz e a sua atual sede de 

Freguesias
Lugares/
aldeias

Distância 
máxima até à 

sede (Km)
União de Freguesias

 
Lugares/
aldeias

Distância 
máxima até à 

sede (Km)
Calvão 2 2,16

Soutelinho da Raia 1 - 9,3

Eiras 5 3,79

São Julião de Montenegro 3 6,05

Cela 2 1,45 9,9

Loivos 2 3,67

Póvoa de Agrações 5 3,86 6,4

Madalena 2 3,56

Samaiões 4 2,56 4,74

Oucidres 3 2,51

Bobadela 2 1,96 4,53

Santa Cruz / Trindade 1 -

Sanjurge 1 - 4,28

Soutelo 2 1,49

Seara Velha 1 - 3,57

Travancas 3 2,16

Roriz 1 - 5,4

Vidago 1 -

Arcossó 1 -

Selhariz 3 2,74 5,2

Vilarinho das Paranheiras 1 -

Vidago, Arcossó, Selhariz e 
Vilarinho das Paranheiras

6

Santa Cruz/Trindade e 
Sanjurge

2

Madalena e Samaiões 5

Oucidres e Bobadela 5

ANTES DA REORGANIZAÇÃO APÓS A REORGANIZAÇÃO

Calvão e Soutelinho da Raia 3

Eiras, São Julião de 
Montenegro e Cela

10

Loivos e Póvoa de Agrações 7

Soutelo e Seara Velha 3

Travancas e Roriz 4
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freguesia só existia transporte público um dia por semana. As antigas freguesias de 

Soutelinho da Raia, S. Julião de Montenegro, Sanjurge, Seara Velha, Arcossó e Selhariz 

tinham transporte público até à localidade sede de freguesia, uma ou duas vezes por dia 

sendo, no entanto, que nas duas últimas só era feita a ligação durante o período escolar. 

A extinta freguesia de Vilarinho das Paranheiras, dado ser atravessada pela estrada 

nacional que passa, também, pela localidade de Vidago, sede de freguesia, dispunha de 

transporte público várias vezes ao dia. 

 

Quadro 14 | Transportes públicos entre as antigas freguesias e as sedes de freguesia 

Fonte: elaboração própria  

 

Relativamente à dimensão competências procurou-se estimar se, conforme preconizado 

no regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, houve, 

efetivamente, um alargamento das competências das freguesias. 

 

Ida N.º Viagens Volta N.º Viagens

Soutelinho da Raia Calvão e Soutelinho Calvão Sim 2/dia Sim 2/dia

Eiras Não - Não -

S. Julião de Montenegro Sim 2/dia Sim 2/dia

Cela Não - Não -

Póvoa de Agrações Loivos e Póvoa de Agrações Loivos Não - Não -

Samaiões Madalena e Samaiões Madalena Não - Não -

Bobadela Oucidres e Babadela Oucidres Não - Não -

Sanjurge Santa Cruz/Trindade e Sanjurge Cocanha Sim 2/dia Sim 2/dia

Seara Velha Soutelo e Seara Velha Soutelo Sim 2/dia Sim 2/dia

Roriz Travancas e Roriz Travancas Sim 1/semana Sim 1/semana

Arcossó Sim 1/dia (a) Sim 1/dia (a)

Selhariz Sim 1/dia (a) Sim 1/dia (a)

Vilarinho das Paranheiras Sim 6/dia Sim 6/dia

(a) Viagens efetuadas só no periodo escolar.

Antiga freguesia

Eiras, São Julião de 
Montenegro e Cela

S. Lourenço

Vidago, Arcossó, Selhariz e 
Vilarinho das Paranheiras

Vidago

Transporte Público
U.F Sede
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Quadro 15 | Competências próprias das freguesias 

 
Fonte: elaboração própria  

 

O Quadro 15 identifica o conjunto de competências novas que as freguesias adquiriram 

com a publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Constata-se que houve um 

incremento de 8 novas competências que transitaram, a título definitivo e com caráter 

universal, dos municípios para as freguesias.  

No Quadro 16 estão identificadas as competências que podem ser objeto de negociação, 

tendente à sua delegação pelos municípios, nas freguesias. Como se verifica, das 13 

NOVAS COMPETÊNCIAS 
PRÓPRIAS
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P
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Promoção e execução de projetos de 
intervenção comunitária nas áreas da 
ação social, cultura e desporto

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Participação, em colaboração com 
instituições particulares de 
solidariedade social, em programas e 
iniciativas de ação social

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Colocação e manutenção de placas 
toponímicas

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Emissão de pareceres sobre a 
denominação das ruas e praças das 
localidades e das povoações

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Conservação e reparação da 
sinalização vertical não iluminada 
instalada nas vias municipais

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Manutenção e conservação de 
pavimentos pedonais

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Construção de abrigos de 
passageiros, balneários, lavadouros e 
sanitários públicos, chafarizes e 
fontanários públicos, parques infantis 
públicos e equipamentos desportivos 
de âmbito local, quando os mesmos 
se destinem a integrar o património 
da freguesia

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Licenciamento das atividades de 
venda ambulante de lotarias; 
arrumador de automóveis, atividades 
ruidosas de caráter temporário, 
designadamente festas populares, 
romarias e feiras, arraiais e bailes 

√ √ √ √ √ √ √ √ √
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competências passiveis de delegação, só 3 foram delegadas, e apenas na União de 

Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. Constata-se, em 

suma, que o grau de delegação de competências do município de Chaves foi muito 

reduzido, tanto no que se refere ao número de competências delegadas, como em relação 

às freguesias sobre as quais recaiu a delegação. 

 

Quadro 16 | Competências passíveis de delegação 

 
Fonte: elaboração própria  

 

COMPETÊNCIAS DELEGADAS
(Contratos de Execução)

U
.F

. 
C

al
vã

o 
e 

S
ou

te
lin

ho

U
.F

. 
E

ira
s,

 S
. 

Ju
liã

o 
de

 
M

on
te

ne
gr

o 
e 

C
el

a

U
.F

. 
Lo

iv
os

 e
 P

óv
oa

 d
e 

A
gr

aç
õe

s

U
.F

. 
M

ad
al

en
a 

e 
S

am
ai

õe
s

U
.F

. 
O

uc
id

re
s 

e 
B

ob
ad

el
a

U
.F

. 
S

an
ta

 C
ru

z 
T

rin
da

de
/S

an
ju

rg
e

U
.F

. 
S

ou
te

lo
 e

 S
ea

ra
 V

el
ha

U
.F

. 
T

ra
va

nc
as

 e
 R

or
iz

U
.F

. 
V

id
ag

o,
 A

rc
os

só
, 

S
el

ha
riz

 
e 

V
ila

rin
ho

 d
as

 P
ar

an
he

ira

Gestão e manutenção de espaços 
verdes √

Limpeza das vias e espaços públicos, 
sarjetas e sumidouros
Manutenção, reparação e substituição 
do mobiliário urbano instalado no 
espaço público
Gestão e manutenção corrente de 
feiras e mercados √

Realização de pequenas reparações 
nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico
Manutenção dos espaços envolventes 
dos estabelecimentos escolares 
referidos

Utilização e ocupação da via pública √
Licenciamento da afixação de 
publicidade de natureza comercial
Autorização da atividade de 
exploração de máquinas de diversão
Autorização para colocação de 
recintos improvisados
Autorização da realização de 
espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e 
outros lugares públicos ao ar livre
Autorização da realização de 
acampamentos ocasionais
Autorização da realização de fogueiras 
e queimadas
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Por último, e no que diz respeito à dimensão orçamento, pretendeu-se averiguar se a 

agregação de freguesias foi promotora de redução das despesas das freguesias. Esta 

análise centrou-se nos gastos suportados pelas freguesias, decorrentes dos abonos dos 

membros das juntas de freguesia e nalgumas despesas correntes, nomeadamente as 

relativas a combustíveis, comunicações, material de escritório e eletricidade. Importa referir 

que todos os valores apresentados, no âmbito da análise efetuada a esta dimensão, 

refletem valores totais. Também mencionar que, a análise centrada nas despesas 

correntes foi bastante complicada, essencialmente por dois motivos. O primeiro teve a ver 

com a dificuldade em reunir os relatórios de contas das freguesias. Foram enviadas 

mensagens de correio eletrónico aos atuais presidentes de junta a solicitar os aludidos 

documentos, às quais não se obteve qualquer resposta. Numa segunda fase, e por 

diversas vezes, procedeu-se a contactos telefónicos e pessoais. Destes esforços apenas 

resultou a obtenção da informação relativa a 10 das extintas freguesias, atualmente 

agregadas em 4 novas freguesias. Diga-se, no entanto, que a ausência de resposta, em 

alguns casos, foi devida à dificuldade em encontrar a informação solicitada, 

nomeadamente a referente ao mandato anterior à agregação. O segundo motivo que 

dificultou a análise centrada nas despesas correntes, teve a ver com a escolha das 

despesas a analisar uma vez que, dada a dissemelhança que existe entre as freguesias 

em estudo, existe,  consequentemente, diferença no tipo de despesas que cada uma 

efetua. Dá-se como exemplo a rubrica “despesas com o pessoal” na qual, para além da 

sub-rubrica “titulares dos órgãos”, só uma freguesia registava despesas noutra sub-rubrica. 

Optou-se, como tal, por analisar as despesas que fossem comuns a todas, 

designadamente as de combustível, de eletricidade, de material de escritório e de 

comunicações. 
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Quadro 17 | Custos com os membros das juntas de freguesia 

 
Fonte: elaboração própria  

 

Como é percetível pela informação constante no Quadro 17, as despesas com os abonos 

dos membros das juntas, diminuíram em todas as freguesias. De referir que, de acordo 

com os dados apresentados no Quadro 1086, nenhuma das novas freguesias atingiu o 

número de eleitores que possibilite o seu presidente optar por um novo regime de funções. 

Assim, nos casos em que se deu a agregação de duas freguesias, a redução das despesas 

com as compensações dos membros da junta, foi de 50%, correspondendo a 8.572,92 

                                                           
86 Ver ponto 4.3, do capítulo 4, sob a epígrafe Estudo de Caso: o concelho de Chaves. 

Freguesia
Membros 
da Junta

Custos União de Freguesias
Membros 
da Junta

Custos

Calvão 3 8.572,92

Soutelinho da Raia 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Eiras 3 8.572,92

São Julião de Montenegro 3 8.572,92

Cela 3 8.572,92

25.718,76 8.572,92

Loivos 3 8.572,92

Póvoa de Agrações 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Madalena 3 8.572,92

Samaiões 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Oucidres 3 8.572,92

Bobalela 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Santa Cruz/Trindade 3 8.572,92

Sanjurge 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Soutelo 3 8.572,92

Seara Velha 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Travancas 3 8.572,92

Roriz 3 8.572,92

17.145,84 8.572,92

Vidago 3 8.572,92

Arcossó 3 8.572,92

Selhariz 3 8.572,92

Vilarinho das Paranheiras 3 8.572,92

34.291,68 8.572,92

ANTES DA REORGANIZAÇÃO APÓS A REORGANIZAÇÃO

Calvão e Soutelinho da 
Raia

3 8.572,92

3 8.572,92

Madalena e Samaiões 3 8.572,92

8.572,92

Eiras, São Julião de 
Montenegro e Cela

3 8.572,92

Soutelo e Seara Velha 3 8.572,92

Travancas e Roriz 3 8.572,92

Oucidres e Bobadela 3

Vidago, Arcossó, Selhariz 
e Vilarinho das 
Paranheiras

3

8.572,92

Santa Cruz/Trindade e 
Sanjurge

3 8.572,92

Loivos e Póvoa de 
Agrações
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euros. Esta foi a poupança verificada em 7, das 9 novas freguesias. Nas 2 restantes, 

considerando que a agregação foi de 3 e 4 freguesias, a redução foi mais significativa. Na 

primeira, foi de 17.145, 84 euros e na segunda foi de 25.718,76 euros. Em suma, é-nos 

dado ver que, relativamente a este item, no concelho de Chaves, a agregação de 

freguesias promoveu uma poupança total de 102.875,04 euros/ano. 

 

Quadro 18 | Despesas correntes das freguesias 

 
Fonte: elaboração própria  

 

No que diz respeito às despesas correntes das freguesias, de acordo com os dados 

constantes no Quadro 18, concluímos que, no global, a agregação não foi geradora de 

poupança. Embora no tocante a despesas de material de escritório e comunicações se 

tenha verificado uma ligeira diminuição do seu valor, houve um acréscimo significativo do 

montante das despesas referentes a eletricidade e combustíveis. 

Feita esta análise individualizada dos dados recolhidos, que nos permitiu observar algumas 

das dimensões relativas à governação das freguesias, segue-se uma análise conjugada 

dos vários resultados, pondo à prova as hipóteses orientadoras, inicialmente formuladas, 

com vista a alcançar o objetivo principal deste trabalho. 

Importa recordar, mais uma vez, que as nossas conclusões têm por base, unicamente, a 

análise dos dados referentes à amostra da presente investigação, não podendo, assim, ser 

extrapoladas para o todo nacional. Recordar, também, que a unidade de análise deste 

estudo de caso foi o município de Chaves que é um concelho do interior norte de Portugal, 

dividido em 39 freguesias, das quais, mais de 90% são rurais, encontrando-se a grande 

maioria, dispersa pelos 591,2 Km2 de território, que compõem este concelho. 

A primeira hipótese de trabalho (H1) formulada, sugeria que «a agregação de freguesias 

contribuiu para aumentar a qualidade dos serviços públicos». Como nos foi dado ver, em 

termos de tempos de espera, não houve alteração na maioria das freguesias, devido à 

preservação dos antigos locais de atendimento, circunstância que, em qualquer altura, é 

TIPO DE DESPESAS
ANTES DA 

REORGANIZAÇÃO
DEPOIS DA 

REORGANIZAÇÃO
DIFERENÇA

Combustíveis 16.170,95 24.227,94 8.056,99

Material de escitório 5.734,60 4.395,25 -1.339,35

Eletricidade 26.459,03 39.709,05 13.250,02

Comunicações 32.586,08 29.416,61 -3.169,47

TOTAL 80.950,66 97.748,85 16.798,19
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passível de ser modificada, por decisão dos executivos em funções. Veja-se, a este 

respeito a transcrição da entrevista do presidente da junta de freguesia da UFVASVP:  

“Nós, inicialmente e até ao dia de hoje, mantemos o atendimento em Arcossó (…). 

Inicialmente era todos os domingos, agora passou a ser de 15 em 15 dias e, provavelmente 

no futuro, irá acabar”. 

Verifica-se, no entanto, que em cinco das antigas freguesias, onde só havia atendimento 

um dia por semana, três delas passaram a usufruir de atendimento, cinco dias semanais. 

Na opinião do ex-presidente da junta de freguesia da UFSCTS, o impacto da agregação 

de freguesias, ao nível da qualidade de prestação de serviços, foi positivo “pois originou 

que o serviço diário de atendimento aos cidadãos, existente na freguesia agregadora se 

estendesse aos cidadãos da freguesia agregada”.  

Este ganho em termos de tempo de espera implica, no entanto, a deslocação dos cidadãos 

a outra povoação que, nalguns casos, como por exemplo o da antiga freguesia de 

Sanjurge, é de cerca de 5 Km, tendo em conta, também, que muitas vezes esta deslocação 

está condicionada, pela ausência, ou reduzida frequência, de transportes públicos entre as 

povoações e as suas sedes de freguesia.  

Como referiu o presidente da junta da UFVASVP, quando os membros da junta das antigas 

freguesias “tinham documentos de pessoas que não vinham a Vidago, traziam e nós 

tratávamos e íamos entregar”. Mas, considerando o aumento da população e da área de 

cada freguesia, isso passou a implicar, nas palavras do presidente da junta da UFESJMC 

“mais esforço da nossa parte, sem nenhum retorno para a população”. 

A segunda hipótese de trabalho (H2) sugeria que «a agregação de freguesias não criou 

constrangimentos à manutenção de serviços de proximidade». Tendo em consideração os 

resultados obtidos, que refletem um significativo aumento das distâncias entre as 

povoações e as suas sedes de freguesia, constatamos que a manutenção de serviços de 

proximidade ficou muito dependente da continuidade de abertura das antigas sedes de 

freguesia implicando, por um lado, o esforço acrescido dos membros dos executivos das 

juntas e, por outro lado, a subsistência de determinadas despesas, nomeadamente as 

decorrentes da abertura dos locais de atendimento. 

Para além do referido, constatou-se pelas entrevistas realizadas, que houve “a 

sensibilidade de formar o elenco da junta com pessoas das antigas freguesias” (presidente 

da junta da UFESJMC) que, nalguns casos, eram os ex-presidentes, decisão que “nesta 

fase de transição ajudou muito para que as coisas fossem mais pacíficas” (presidente da 

junta da UFVASVP).  
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A terceira hipótese de trabalho (H3) sugeria que «a agregação de freguesias contribuiu 

para o aumento das competências das freguesias». Concluímos que houve um aumento 

efetivo das competências próprias das freguesias, embora relativamente às competências 

passíveis de delegação, o reforço tenha sido muito exíguo.  

A delegação de competências do município recaiu sobre uma freguesia rural, pelo que 

importa, esclarecer o que distingue esta, das outras freguesias rurais em análise. Vidago, 

que integra a União de Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, é um dos núcleos mais importantes do concelho de Chaves. Trata-se de uma 

vila que possui vários atrativos turísticos, para além de um significativo número de serviços 

públicos. O reforço de competências fez-se ao nível da gestão e manutenção de 

equipamentos municipais que, como tal, eram, até então, assumidos pelo município, bem 

como ao nível da utilização e ocupação da via pública e gestão e manutenção de espaços 

verdes. Como explicou o presidente da junta “a receita que nós temos do mercado e da 

feira vai compensar nas despesas que nós passamos a ter com as carrinhas e com a 

manutenção dos espaços verdes”.  

As restantes freguesias rurais não se equiparam a esta, nem em termos de população, 

nem em termos de dinâmica económica e social.  

Foi opinião generalizada dos entrevistados que o reforço de competências próprias não 

teve nenhum tipo de consequência. Como explicou o presidente de junta da UFOB: “Neste 

aspeto não melhorou nada. Algumas dessas competências, as freguesias não tinham 

disponibilidade financeira para as executar. Outras, como por exemplo a colocação e 

manutenção de placas toponímicas ou a reparação da sinalização vertical, já eram 

executadas, mais pelas freguesias do que pelos municípios. Outras, ainda, não têm nada 

a ver com freguesias rurais como a nossa. É o caso do licenciamento de arrumadores de 

automóveis ou venda de lotarias. Acho que o reforço de competências não se notou no 

caso de freguesias como esta”. 

A quarta e última hipótese (H4) sugeria que «a agregação de freguesias contribuiu para 

diminuir as despesas das freguesias». Verificamos que houve, de facto, uma diminuição 

das despesas com os eleitos, devido à redução do número de executivos. Nos casos em 

que agregaram mais do que duas freguesias, a poupança foi, ainda, mais evidente. 

Conforme recordou o presidente de junta da UFVASVP “estamos a falar de quatro 

executivos e passamos a ter um executivo que ficou a ganhar, exatamente, o mesmo que 

ganhava antes da agregação. Se nós fizermos as contas, cada executivo gasta cerca de 8 

mil euros, a multiplicar por 3 que foram poupados, ficamos com 24.000 euros”. 
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Relativamente às despesas correntes, no global, houve um significativo aumento que se 

deve ao acréscimo das despesas de eletricidade e de combustíveis. Embora as despesas 

de eletricidade possam, no futuro, vir a diminuir, se se verificar o encerramento dos postos 

de atendimento deslocalizados pelas antigas freguesias, já as despesas de combustível, 

ao que transparece das entrevistas, devem-se à necessidade de mais deslocações em 

viatura, devido ao aumento do número de povoações por freguesia e às consideráveis 

distâncias que existem, em determinados casos, entre estas e as suas sedes de freguesia. 

Em suma, tendo em consideração, ambos os itens, ou seja, os valores relativos às 

despesas com os executivos das juntas e os valores relativos às despesas correntes, 

verificou-se uma diminuição da despesa.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
 

 

Pretendeu-se com este trabalho de investigação dar um contributo para o debate sobre a 

reorganização administrativa do território, particularmente sobre o eventual impacto que 

esta reforma teve ao nível da governação das freguesias. 

Efetuada a análise dos dados recolhidos, constatamos que a Hipótese 1 - «a agregação 

de freguesias contribuiu para aumentar a qualidade dos serviços públicos» é uma 

suposição falsa, porque embora três das antigas freguesias tenham passado a beneficiar 

de mais dias de atendimento semanal, na maioria das freguesias extintas não houve 

alteração quanto aos tempos de espera e como tal, não se verificou um aumento da 

qualidade dos serviços.    

Quanto à Hipótese 2 - «a agregação de freguesias não criou constrangimentos à prestação 

de serviços de proximidade», verificamos que é, também, uma suposição falsa. As 

distâncias entre as povoações das freguesias extintas e as suas atuais sedes de freguesia 

aumentaram na integra, o que provoca um maior afastamento entre os representantes e 

as populações. Por outro lado, algumas das extintas freguesias não dispõem de transporte 

público de ligação à sua sede de freguesia e nas que existe, é muito reduzido em termos 

do número de viagens por dia . Conclui-se, assim, que houve um afastamento dos centros 

de poder relativamente às populações que, por consequência, cria constrangimentos à 

prestação de serviços de proximidade.  

Relativamente à Hipótese 3 - «a agregação de freguesias contribuiu para o reforço das 

competências das freguesias», constatamos que se trata de uma suposição verdadeira. 

Efetivou-se o reforço, universal, das competências próprias das freguesias e, numa delas, 

concretizou-se, também, a delegação de algumas das competências próprias do município. 

No que se refere à Hipótese 4 – «a agregação de freguesias contribuiu para diminuir as 

despesas das freguesias», constatamos que se trata de uma suposição verdadeira. 

Embora se tenha verificado um aumento das despesas correntes das freguesias, houve 

uma significativa redução do número de executivos e, em consequência, diminuíram as 

despesas relativas às compensações para encargos dos membros das juntas. O resultado 

entre a diferença do aumento das despesas correntes e da diminuição dos encargos com 

os eleitos é, no total das freguesias, positivo.    
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Apresentadas as conclusões, em função de cada uma das hipóteses de trabalho 

formuladas, entende-se oportuno, pelo contributo que aportam à resolução do nosso 

problema, transcrever alguns excertos das respostas dos, à data, presidentes de junta, 

principais interveniente na governação das freguesias, à seguinte questão, que lhes foi 

colocada aquando das entrevistas:  

«A agregação de freguesias concretizada em 2013, teve algum impacto na sua prestação 

enquanto representante da população?» 

Ex-presidente de junta da UFSCTS: “Apesar do esforço acrescido, pois a população e a 

área da freguesia aumentaram, a minha prestação manteve-se com a mesma qualidade e 

dedicação à causa pública”. 

Presidente de junta da UFSSV: “Não senti que tenha mudado nada, porque o representante 

de Seara Velha desempenha lá o papel como quando era presidente. A única situação 

diferente é quando ele vai de férias. Nessa altura deixa indicação às pessoas que, se 

precisarem de alguma coisa, têm que vir a Soutelo, mas eu prefiro deslocar-me lá e fica 

logo tudo resolvido”. 

Presidente de junta da UFESJMC: “A minha prestação piorou. Tento fazer igual, mas não 

consigo. Acabo mais um mandato sem conhecer as pessoas todas da minha freguesia, e 

na anterior freguesia conhecíamo-nos todos”. 

Ex-presidente de junta da UFOB: “Não houve nenhuma alteração, até porque as pessoas 

de Bobadela continuaram a ver na figura do anterior presidente de junta, o seu 

representante”. 

Presidente de junta da UFVSAVP: “É mais desgastante, dá mais trabalho, obriga a 

disponibilizarmos mais horas para a junta. Eu, quase todos os dias, antes de ir para o 

escritório, entre as 7 e as 9 horas da manhã, vou ter com o pessoal, marcar o serviço e, se 

tenho alguma coisa mais complicada para ver, ou fora de Vidago, vou ao fim-de-semana. 

(…) a grande vantagem e desvantagem que eu tenho é ter este espaço, e as pessoas 

entram aqui, porta dentro, muitas vezes nem me deixam trabalhar, mas encontram um 

rosto e um lugar onde podem, em qualquer dia, fazer as reclamações, embora muitas vezes 

já as tenham deixado, por escrito, na junta”.  

Pelo que nos é dado ver, tanto pela análise de dados efetuada, como pelos excertos das 

entrevistas acima transcritos, a reorganização administrativa do território das freguesias, 

na realidade, não se efetivou aquando do ato eleitoral de 29 de setembro de 2013. Nessa 

data concretizou-se a reorganização do território que atendeu à norma jurídica. Quanto aos 

propósitos inerentes à reorganização administrativa do território, foi antes um processo 
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continuado no tempo, mais conforme com o preconizado na norma moral. Repare-se que 

a maioria dos locais de atendimento das antigas freguesias continuaram a abrir com a 

mesma periodicidade e que, na constituição dos novos executivos, foram integrados, 

sempre que possível, os presidentes ou outros membros dos anteriores executivos das 

freguesias extintas.  

Permitimo-nos associar esta “forma de estar e de fazer” à importância social das 

freguesias, apontada no primeiro capítulo deste trabalho. Os dirigentes locais, conscientes 

do isolamento territorial de algumas populações deste concelho do interior, optaram por 

manter a abertura dos postos de atendimento e integrar representantes dessas 

populações, nos executivos das juntas, como forma de aproximação e manutenção dos 

serviços de proximidade.  

Pelo que foi possível observar, tudo leva a crer que a qualidade dos serviços nas freguesias 

objeto deste estudo, tende a decrescer, uma vez que a manutenção dos postos de 

atendimento nas freguesias extintas, depende, unicamente, da vontade dos futuros 

executivos das freguesias. Neste sentido, é importante não esquecer que aumento do 

território das freguesias e, acima de tudo, a maior dispersão das populações de cada 

freguesia, obrigou a um esforço acrescido, em termos de trabalho e de disponibilidade de 

tempo, dos executivos das juntas, especialmente dos seus presidentes. Por outro lado, é 

também importante ter em conta que estamos a estudar um concelho no qual só um 

presidente de junta reúne condições para ser remunerado, estando todos os outros em 

regime de voluntariado. Este contexto pode condicionar a candidatura de alguns cidadãos 

aos órgãos das freguesias que, por motivos profissionais, não tenham tempo disponível 

bastante para assumir tais cargos. 

Por sua vez, embora esta reforma tenha sido acompanhada por um incremento das 

competências das autarquias locais, pela publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, as novas competências próprias das freguesias não se adequam à realidade, 

principalmente das freguesias rurais que, no caso do concelho de Chaves, prevalecem em 

número bastante superior.  

Importa, ainda, referir que a reforma territorial autárquica, relativamente ao concelho de 

Chaves, extinguiu 21 freguesias, criou 9 novas freguesias e, nem por isso, conseguiu 

promover uma homogeneidade, em termos territoriais e populacionais mais consistente 

nas atuais 39 freguesias. Continua a haver freguesias com grandes áreas e pouca 

população e freguesias mais populosas, com pequenas áreas. Daqui se depreende que 

em termos, quer de gestão do território, quer de gestão das necessidades das populações, 

as freguesias continuam a enfrentar diferentes desafios. Neste pressuposto, e porque não 
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se pode tratar de forma igual, aquilo que realmente é diferente, resta-nos sugerir que, em 

face da diversidade das freguesias do país, qualquer futura reforma em torno destas, deva 

ter por base um diagnóstico antecipado que considere, acima de tudo, as suas 

especificidades. 

Antes de terminar, relembrar que este trabalho teve como abordagem metodológica o caso 

do concelho de Chaves e, como cada caso é um caso, as conclusões não se podem 

universalizar aos restantes concelhos do país. Por sua vez, importa referir, também, que 

existem subjacentes ao conceito de governação outras dimensões que seria, igualmente, 

conveniente analisar, como por exemplo, a representatividade das populações ou sua  

participação.  

Por último, e como sugestões de trabalhos futuros relacionados com a reforma em questão, 

destaca-se a importância de investigar se a reorganização administrativa do território das 

freguesias teve idênticas consequências, quer nos concelhos, maioritariamente, urbanos 

quer nos concelhos, maioritariamente, rurais. Julgamos, também, importante investigar se 

o aumento da massa critica promovida pela agregação de freguesias foi impulsionador de 

uma maior participação política e cívica dos cidadãos. Por último, e porque a redução da 

despesa do Estado, foi um dos impulsos, se não o  principal, da reorganização do território 

das freguesias, julgamos que seria pertinente analisar que consequências teve esta 

reforma, em termos de custos para os cidadãos. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Guião da entrevista  
 
 

“O Impacto da Reorganização Administrativa do Território das Freguesias  
na Governação Local” 

 
O tema do estudo objeto desta dissertação, recai sobre a reorganização administrativa do 
território das freguesias, concretizada em 2013. Pretende-se, através desta entrevista, 
saber quais as perceções dos presidentes de junta sobre esta reforma, particularmente, 
sobre o impacto desta, na governação das freguesias.  
Com base nas dimensões, subjacentes ao conceito de Governação, que foram definidas 
no âmbito deste trabalho, elaborou-se o presente guião de entrevista, a efetuar a indivíduos 
que foram presidentes de Junta de Freguesia nos períodos, imediatamente, anterior e 
posterior à dita reorganização.  
 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 

1. A agregação de freguesias concretizada em 2013, teve algum impacto: 
 
a) Na forma como são prestados os serviços aos cidadãos? Porquê?  
 
b) Na forma como as populações se sentem próximas dos seus representantes? 

Explique. 
 
c) Nas competências das freguesias? 
 
d) No orçamento das freguesias? Porquê? 
 
e) Na utilização dos equipamentos coletivos por parte das populações? Porquê? 
 
f) Na sua prestação enquanto representante da população? Explique. 
 

2. Foram mantidos locais de atendimento nas freguesias agregadas, para além da 
sede da freguesia? 
 
(Se responder que sim, seguir para alínea a), se respondeu que não, passar para a alínea 
b) 
 

a) Todos os serviços prestados na sede de freguesia continuaram a ser prestados 
nos locais de atendimento mantidos nas anteriores freguesias agregadas, ou 
tinham os cidadãos, em certas situações, que se deslocar à sede? 

 
b) Conseguiu satisfazer as solicitações dos seus fregueses, como por exemplo, a 

emissão de documentos ou a resolução de pequenos problemas, com a mesma 
celeridade? 
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c) Qual era/é o tempo médio de espera pela emissão de um documento? 
 
 
d) Qual era/é o tempo médio de espera para atender presencialmente um 

cidadão? 
 

 

 
 
Muito obrigada pela sua colaboração. 
 
 


