
XVII Congresso Nacional da ANAFRE 

 

Decorreu no mês de janeiro o XVII Congresso Nacional da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias. 

Foi em Portimão entre os dias 24 e 25 de janeiro. 

 

 

 

Este Congresso não teve caráter eletivo mas serviu para a saída da presidência de Pedro 

Cegonho, agora deputado na Assembleia da República e a entrada, para cumprir o 

mandato até meados de 2022, do novo presidente Jorge Veloso que ocupava o lugar de 

Vice-Presidente. 

Estes congressos que acontecem no meio de um mandato autárquico, têm como 

principal objetivo uma avaliação do trabalho realizado pelos responsáveis dos órgãos 

nacionais da ANAFRE e verificar também como vai sendo desenvolvida a política 

autárquica, pelo Governo e deputados na Assembleia da Republica, no que se refere às 

Juntas de Freguesias. 

Este XVII Congresso juntou perto de um milhar de autarcas de Freguesia, vindos de todos 

os pontos do país tendo lugar de delegado por inerência, os Presidentes da Assembleia 

e da Junta de Freguesia. 

A freguesia da Guarda, à semelhança de edições anteriores, marcou presença nas 

pessoas da Secretária, Isabel Martins e do Presidente da Assembleia de Freguesia, Peres 

de Almeida para além do Presidente da Junta, que sendo membro do Conselho Diretivo 

tem lugar direto no Congresso. 

A particularidade do Congresso para a Freguesia da Guarda é que pela primeira vez e 

em seu nome foram apresentadas duas moções e sujeitas à votação mereceram uma 

expressão praticamente unânime dos congressistas. 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000D2CzUAK&t=1


As moções foram apresentadas e defendidas pelos delegados da freguesia da Guarda. 

Uma das moções tinha como título, "Por uma alteração ao Regime Jurídico das 

Associações de Freguesia de Direito Público"; e a outra tinha como título "Pela 

Promoção de Políticas Públicas de Apoio às Freguesias Portuguesas". 

A secretária da Junta de Freguesia e o Presidente da Assembleia de Freguesia fizeram as 

suas intervenções no ponto da ordem de trabalhos destinado à apresentação das 

moções, que neste Congresso registou mais de quatro dezenas. 

Anexam – se ao presente documento o texto das moções apresentadas pela freguesia 

da Guarda. 

O Congresso da ANAFRE volta a acontecer no início do ano de 2022, após o ato eleitoral 

do ano 2021. 

Como principais conclusões do congresso registamos a preocupação com a 

descentralização de competências, a reorganização administrativa dos territórios das 

Freguesias, os recursos financeiros, o protocolo com os CTT e outros temas que 

mereceram também a atenção dos autarcas de freguesia. 

De realçar que o Senhor Primeiro Ministro Dr. António Costa marcou presença na sessão 

de abertura, sendo a sessão de encerramento presidida pelo Senhor Secretário de 

Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portimão esteve também presente e 

outros responsáveis pelas diversas entidades oficiais e partidos políticos fizeram se 

também representar. 

 

 


