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INTRODUÇÃO
O Conselho Diretivo vem apresentar aos Delegados do XVIII Congresso Nacional da
Associação Nacional de Freguesias o Relatório de Atividades respeitante ao trabalho
desenvolvido durante o mandato 2018/2021.
Tendo já prestado contas no XVII Congresso, que ocorreu em Portimão, no início de
2020, vamos abstemo-nos de referir as alterações ocorridas no Conselho Diretivo,
nomeadamente, quanto à alteração da Presidência e das Vice-Presidências do Conselho
Diretivo da ANAFRE.
Importante mesmo é referir que, desde janeiro de 2020 até ao dia de hoje, muito
aconteceu em Portugal e no Mundo.
Nunca nos passou pela cabeça, no Congresso de Portimão, que passados dois meses a
população mundial estaria confinada em casa. A pandemia forçou-nos a repensar muitas
das realidades que tínhamos como certas, mas, acima de tudo, obrigou-nos a reformular
a nossa forma de estar e de servir as nossas populações.
Na verdade, foi necessário reajustar o nosso dia-a-dia a uma duríssima crise sanitária,
com respostas e soluções prontas a cada uma das solicitações que chegaram às nossas
Freguesias. E sabemos na ANAFRE e sabemos no País que as Freguesias foram
indispensáveis no combate à pandemia, mas principalmente todos sabemos que as
Freguesias foram muitas vezes a única resposta que chegou a quem necessitou de ajuda.
Por isso não podíamos deixar de verter neste Relatório de Atividades do Mandato 20182021 um AGRADECIMENTO IMENSO a todos os autarcas de Freguesias pelo
extraordinário trabalho que fizeram últimos dois anos. Cada um dos autarcas contribuiu
para chegarmos mais rápido a um dos nossos principais objetivos – dignificar as
Freguesias – através do serviço de proximidade e excelência que prestámos a quem de
nós precisou. MUITO OBRIGADO A TODOS!
Nas próximas páginas, apresentamos o Relatório de Atividades por Pelouros e áreas de
ação do Conselho Diretivo, sendo divididas da seguinte forma:
Presidente – Jorge Veloso, Coordenador do Pelouro “Jurídico”;
Vice-Presidente – Armando Vieira, Coordenador do Pelouro “Administração, Finanças,
Património e Pessoal”;
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Vice-Presidente – Jorge Amador, Coordenador do Pelouro “Delegações Sul e
Ilhas/Formação”;
Vice-Presidente – Carlos Oliveira, Coordenador do Pelouro “Funções Sociais do Estado”;
Vice-Presidente – Dário Silva, Coordenador do Pelouro “Modernização Administrativa e
Proteção Civil”;
Vogal – João Prata, Coordenador do Pelouro “Delegações Norte, Informação e
Comunicação”.
Estes Pelouros, apesar de serem coordenados por cada um dos Vice-Presidentes
implicam, obrigatoriamente, a responsabilidade conjunta de todo o Conselho Diretivo e
são trabalhados em grupo, no âmbito de cada Pelouro.
Deste modo, afigura-se mais apelativo e interessante para os Delegados ao XVIII
Congresso proceder à prestação de contas das atividades desenvolvidas pela ANAFRE
por Pelouros o que passaremos a fazer de imediato, não sem antes lembrar que as
orientações aprovadas, por unanimidade, nas Linhas Gerais de Atuação nos dois últimos
Congressos Nacionais de Viseu e de Portimão, têm sido o guia de ação política desde
janeiro de 2018 até ao dia de hoje. Certo é, que muitas das matérias se encontram em
diferentes estádios de desenvolvimento, fruto do trabalho político permanente e
persistente dos órgãos diretivos da Associação Nacional de Freguesias.
Não sendo de todo novidade, mas porque continuam a ser atuais e porque foram objeto
da nossa afincada ação, referimos as que consideramos mais importantes.
1.

AUTONOMIA DO PODER LOCAL
a) Assegurar a revisão de um conjunto de instrumentos legislativos que
condicionam a autonomia do Poder Local, a saber:
•
As regras relativas à gestão de recursos humanos e dos Quadros de Pessoal
próprios das Freguesias;
•
Os diplomas que condicionam a atividade das Juntas de Freguesia e a sua
autonomia financeira, como a LCPA - Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso;
•
Outras normas relativas a retenções e consignações de receitas próprias das
Freguesias, para além das previstas na LFL;
b)
Garantir a estabilização de instrumentos legislativos no âmbito do
financiamento e do regime jurídico das Freguesias, por forma a garantir o
cumprimento das suas competências e atribuições;
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c)

2.

Rejeitar qualquer interferência do Poder Central no Poder Local, que não
seja a de mera tutela administrativa e inspetiva de verificação da legalidade,
recusando qualquer tutela de mérito sobre as Autarquias Locais.

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Resultado de muita discussão no seio do Conselho Diretivo, depois de ouvir as
Freguesias e depois de duras conversações com diversas entidades, conseguimos chegar
a consenso sobre a Lei Quadro que visa a Criação, Modificação e extinção de Freguesias,
o que nos permitiu conseguir junto do Governo e da Assembleia da Republica ver
aprovada a Lei 39/2021 de 24 de junho, preenchendo uma grave lacuna do nosso
ordenamento jurídico. Hoje é já possível:
a) Criar, modificar e extinguir Freguesias;
b) Devolver às Autarquias Locais e suas populações a decisão quanto à
reorganização administrativa do seu território, permitindo a reposição das
Freguesias extintas contra a sua vontade, nos termos do regime transitório
constante da Lei referida;
c) Corrigir situações atuais, com critérios que tenham em vista otimizar a eficiência
e a gestão de proximidade, reorganizando o território e descentralizando
competências, à luz das necessidades das suas populações;
d) Defender uma reorganização do território e descentralização administrativa,
onde se inclui o processo de regionalização que, de forma clara, defina as
competências e financiamento de cada subsetor e que seja propiciadora de uma
igualdade de oportunidades para todos os cidadãos;
e) Tudo fazer para que sejam eliminados os desequilíbrios sociais que resultam das
injustiças na repartição de recursos, promovendo a satisfação das necessidades
das populações e repondo ou segurando os serviços públicos de proximidade.
3.

LEI DAS FINANÇAS LOCAIS
a) Repor a capacidade financeira das Freguesias, garantindo uma justa repartição
de recursos públicos e o consequente aumento do FFF, com vista à execução das
suas atribuições e competências, através de uma nova Lei de Financiamento;
b) Realizar uma justa repartição horizontal do FFF, através da atualização dos
critérios de ponderação, garantindo um montante mínimo para o
funcionamento das Freguesias;
c) Exigir a redistribuição pelas Freguesias dos montantes remanescentes do FFF,
com critérios bem definidos e sem a aplicação das cláusulas travão;
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d) Possibilitar o acesso a regime de crédito de médio e longo-prazo,
nomeadamente, para equilíbrio financeiro conjuntural ou estrutural;
e) Além da presença assídua da ANAFRE nas comissões de avaliação dos programas
regionais e programas temáticos;
f) Exercer influência junto da Entidade Gestora, para que os futuros Avisos, antes
de serem aprovados e publicados, prevejam e possam incluir as Freguesias no
elenco das entidades a quem é permitida a apresentação de candidaturas,
designadamente, em áreas essenciais ao melhor exercício das suas atribuições e
competências.
4. ESTATUTO DO ELEITO LOCAL:
a) Para dar cumprimento ao princípio da proximidade e execução das
competências próprias e delegadas, a ANAFRE propôs ao Governo alterações ao
Regime de funções dos Eleitos que contemplassem o alargamento do regime de
permanência e meio-tempo para todas as Freguesias. Esta foi mais uma
conquista da ANAFRE e hoje temos já em vigor a Lei 69/2021, de 20 outubro;
b) As regras de instalação dos Órgãos das Freguesias merecem desde há muito um
debate profundo e soluções criativas e pacíficas, mas as alterações à Lei da
paridade vieram agudizar esta necessidade, preocupação demonstrada várias
vezes à tutela;
c) A ANAFRE, consciente de não depender da sua exclusiva vontade ou da ANMP,
tem trabalhado afincadamente para a concretização, a curto-prazo, de um novo
Estatuto do Eleito Local que reúna, em diploma único, todas as regras que lhe
respeitem, evitando a dispersão de legislação que constrange a sua articulação,
dificulta a sua interpretação e aplicação, acautelando a dignificação dos Autarcas
e facilitando o seu trabalho.
Reiterámos o compromisso de reforçar o papel da ANAFRE enquanto Parceiro Social e
instituição de relevo junto dos órgãos de soberania – Presidente da República,
Assembleia da República, Partidos Políticos e Governo – nas matérias que dizem
respeito à arquitetura da Autonomia Local. Para além da regular participação
institucional nos diversos conselhos, comissões e audições, nos termos da lei,
nomeadamente em sede de debate na especialidade do Orçamento de Estado.
Nunca é demais lembrar o Aniversário da ANAFRE, não só pelo seu significado simbólico,
mas, principalmente, para valorizar todo o trabalho que foi feito na defesa das
Freguesias. A ANAFRE conta já com 33 anos de existência.
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Há mais de 3 décadas que homens e mulheres defendem os interesses das Freguesias
em Portugal. Não tem sido um caminho fácil, mas a verdade é que ainda que com passos
curtos temos conseguido grandes vitórias dignificando e valorizando cada uma das 3091
Freguesias Portuguesas.
Atendendo à evolução da pandemia, foi possível no passado 11 de fevereiro invocar o
33º aniversário da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias – em Sarzedas, Distrito
e Concelho de Castelo Branco, foi uma cerimónia singela, mas cheia de sentimento e
significado.
Por último, é de salientar que neste mandato a Assembleia da República aprovou
legislação muito importante para o dia-a-dia de cada uma das Freguesias. Não será
oportuno fazer aqui uma enumeração exaustiva de todas as novidades legislativas uma
vez que esse trabalho foi já realizado pela ANAFRE aquando da publicação no DR junto
de cada uma das Freguesias associadas.
Jorge Veloso
Presidente do Conselho Diretivo
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PELOURO
COORDENAÇÃO JURÍDICA
A ação desenvolvida por este pelouro reflete um trabalho de continuidade, cujo objetivo
principal é prestar auxílio jurídico às Freguesias associadas e responder às solicitações
institucionais.
Por entendermos ser oportuno, gostaríamos de reiterar que o trabalho da ANAFRE
consiste na prestação de apoio e consultoria jurídica e não no patrocínio jurídico que
não é prestado pela ANAFRE. Também nos parece fundamental reiterar que os serviços
jurídicos da ANAFRE não se pronunciam sobre pareceres de outros advogado ou juristas
por tal ação violar as regras deontológicas a que os nossos juristas estão obrigados.
Durante todo o mandato, tivemos oportunidade de verificar que muitas Freguesias
recorrem aos nossos serviços no pressuposto de nos substituirmos a um eventual
patrocínio jurídico, com a necessária contratação de advogado, por razões óbvias, esta
não é uma função que possa ser exercida pelos serviços jurídicos que ANAFRE presta.
O Pelouro da Coordenação Jurídica da ANAFRE tem como objetivo principal chegar às
Freguesias associadas, através do Presidente de Junta ou do Presidente da Assembleia
de Freguesia, disponibilizando para o efeito uma comunicação privilegiada em que se
visa:
− Dar a conhecer a legislação publicada;
− Ajudar na interpretação da legislação e suas normas, através da elaboração
documentos interpretativos;
− Prestar informações úteis;
− Disponibilizar, sempre que possível, minutas sobre diversas matérias;
− Emitir alertas sobre matérias de maior complexidade;
− Elaborar guias práticos e emitir notas informativas com o intuito de clarificar e
simplificar as alterações legislativas,
− Ter disponíveis as respostas às perguntas mais frequentes no site da ANAFRE.
Verificou a Coordenação do Pelouro Jurídico que muitas vezes a ANAFRE é chamada a
responder a questões específicas e concretas de determinadas situações que apenas um
advogado pode acompanhar, não sendo possível aos juristas da ANAFRE responderem,
cabalmente, às questões levantadas e para as quais se pretende resposta. Nestas
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situações, informamos qual a legislação aplicável ao caso concreto, aconselhando o
recurso ao patrocínio judiciário por advogado.
Não obstante o que acabámos de referir, sabemos que os juristas, muitas vezes, vão
muito mais além do que seria suposto, demonstrando a sua preocupação e empenho
em não deixar nenhuma Freguesia sem uma resposta.
Temos consciência das inúmeras dificuldades que têm os autarcas de Freguesia, motivo
pelo qual, por vezes, ultrapassamos o que entendemos ser apoio e consultoria jurídica.
Cumprindo o objetivo de proximidade e disponibilidade, para prestar auxílio às
solicitações das Freguesias associadas, continuamos a fazer atendimento telefónico,
duas tardes por semana e a responder aos pedidos de pareceres.
De acordo com as estatísticas fornecidas pelo site da ANAFRE concluímos que, durante
o último mandato, foram emitidos mais de 4600 pareceres escritos, com o prazo médio
de resposta de cerca de 2 semanas.
Atendendo a que, durante este mandato, o Pelouro Jurídico funcionou com apenas dois
juristas, verificámos que foi feito um esforço enorme no sentido de responder
prontamente a todos os pedidos.
Os pareceres solicitados através do site da ANAFRE continuam a versar, essencialmente,
sobre 3 matérias:
− Competências dos Órgãos de Freguesia;
− Recursos Humanos, devendo-se o número tão elevado de solicitações ao
PREVPAP - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na
Administração Pública;
− Eleitos Locais.
Através dos pareceres escritos emitidos, verificámos que existem Freguesias que
recorrem, frequentemente, aos serviços jurídicos da ANAFRE, muito mais vezes do que
seria suposto. Se é verdade que existe uma grande maioria de Freguesias que apenas
solicita um ou dois pareceres por ano, também é verdade que temos a outras que
solicitam mais de 2 pareceres por mês, podendo desta forma atingir um número
demasiado elevado por ano, apenas para uma Freguesia. Estes números refletem, de
facto, a importância da ANAFRE no dia-a-dia dos autarcas e são um estímulo para
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continuarmos disponíveis para ajudar os que, diariamente, se dedicam a trabalhar a
favor da sua comunidade.
No que respeita ao atendimento telefónico, realizado nas tardes de segunda e quintafeira, os dois juristas da ANAFRE responderam a mais de 4100 chamadas.
As matérias sobre que recaem a maior parte das solicitações, nesta forma de
atendimento, não diferem, como seria de esperar, do anterior.
Após as eleições Autárquicas e decorrente da alteração à Lei da Paridade as dúvidas
quanto à instalação dos órgãos de Freguesia foram muitas e ninguém ficou sem o devido
esclarecimento por parte dos juristas da ANAFRE.
Quase sempre o atendimento telefónico implica o posterior envio, para as Freguesias,
de várias informações escritas que não estão contabilizadas como respostas às
associadas.
No decurso do XVI Congresso da ANAFRE, realizado em Viseu e do XVII Congresso da
ANFRE, realizado em Portimão, os juristas da ANAFRE estiveram presentes para dar
resposta a eventuais questões levantadas pelos Delegados.
Neste âmbito foram realizados mais de 35 atendimentos presenciais que,
posteriormente, originaram a elaboração de documentos escritos sobre as matérias
abordadas.
Do trabalho produzido, diretamente, para as Freguesias associadas constam, ainda, as
ações de formação realizadas nos diversos Distritos.
A atividade do Pelouro da Coordenação Jurídica não termina com o atendimento
realizado na sequência das solicitações das Freguesias associadas.
Os juristas da ANAFRE estão disponíveis para responder, prontamente, às solicitações
quer dos Órgãos Sociais da ANAFRE, quer das Delegações Distritais e Regionais, emitindo
informações escritas a pedido dos Coordenadores das Delegações e Órgãos Sociais.
Curiosamente, temos verificado que, cada vez mais, os Municípios e os advogados, de
forma geral, entram em contato com o Gabinete Jurídico da ANAFRE, no sentido de
obter informações e tirar dúvidas.
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Este facto não só dignifica a credibilidade do pessoal que trabalha no Gabinete Jurídico
como ainda dignifica e reconhece a competência dos serviços prestados pela ANAFRE.
No entanto, este não é o propósito deste pelouro!
O trabalho do pelouro e dos juristas da ANAFRE não termina por aqui!
Desde logo, é fundamental estar em constante atualização sobre as diferentes matérias
respeitantes às Freguesias, o que implica dispensar algum tempo a estudar, aperfeiçoar
e consolidar conhecimentos, além de ser importante a frequência em ações de
formação.
No seguimento das formações e do estudo constante de toda a legislação publicada,
com relevância para as Freguesias foi produzido muito trabalho jurídico, que
posteriormente foi enviado para cada uma das associadas.
Todos se lembrarão, com certeza, da quantidade de informação recebida durante a
pandemia ou durante o período de instalação dos órgãos de Freguesia. Isto apenas para
citar dois dos momentos em que a produção jurídica e acompanhamento jurídico foi
prestado sem qualquer interpelação.
Falta ainda referir todo o trabalho realizado pelo pelouro sobre o estudo, preparação e
emissão de pareceres jurídicos institucionais. Muito foram os pareceres institucionais
emitidos durante estes quatro anos, de tal forma que nos abstemos de elencar aqui a
lista completa de todos os documentos emanados pelo pelouro, ficando certamente
disponíveis para prestar essa informação pormenorizada se tal nos for solicitado
durante o Congresso.
Para terminar, informamos que dado o grande volume de trabalho deste pelouro,
sempre que se mostrou necessário, recorremos ao serviço de juristas externos à
ANAFRE, de forma a dar resposta célere, oportuna e tempestiva às Freguesias
associadas e outras entidades, mas também às solicitações institucionais.
Durante o mandato que agora termina, o grupo de intervenção relacionado as questões
jurídicas das Freguesias, reuniu com os juristas da ANAFRE, uma vez por mês,
acompanhando o trabalho diário quer da Dra. Leonor Amaral, quer do Dr. Daniel
Marques.
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O grupo de intervenção relacionado com as questões jurídicas institucionais ou outras,
reuniu, sempre que se mostrou necessário.
O pelouro Jurídico reuniu, ainda, várias vezes, para trabalhar sobre matérias concretas
de extrema importância para as Freguesias, que mereceram um acompanhamento mais
pormenorizado, específico e atento.
Constituição do Pelouro:
- Jorge Veloso
- Olga Freire
- António Danado
- Luís Newton
- Pedro Sousa
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PELOURO
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PATRIMÓNIO E PESSOAL
No balanço das atividades do mandato 2018/2022 neste pelouro, foi seguida uma linha
de crescente exigência e de rigor, quer para a estrutura dirigente, quer para a estrutura
de profissionais ao serviço da ANAFRE – pessoal do quadro interno e de colaboradores
externos, especialistas em áreas onde a sua colaboração se verificou indispensável, face
ao crescimento da ANAFRE em importância representativa, fruto do alargamento da sua
base associativa e das solicitações resultantes das múltiplas participações institucionais,
exigindo de toda a estrutura esforço acrescido e disponibilidade pessoal e financeira.
O pelouro manteve o seu foco, nas várias vertentes da sua responsabilidade direta,
convergentes entre si, obrigando cada uma delas à sua quota-parte no cumprimento da
linha de rigor e dos objetivos estatuários, sem perder de vista o equilíbrio, racionalidade
e sustentabilidade presente e futura da instituição, nos planos de recursos humanos e
financeiros, fundamentais para a dinâmica empreendida e em crescendo.
Recursos Humanos
Houve a preocupação de contratar profissionais, que acrescentaram conhecimento,
como corolário natural de uma estrutura profundamente conhecedora da sua função, a
quem o Conselho Diretivo disponibilizou a formação especializada de mais alto nível aos
seus quadros.
Seguindo o que atrás ficou dito, foi contratada a PWC, uma consultora de primeira linha
do País, que nos trouxe um novo olhar no aperfeiçoamento e modernização do nosso
sistema de contabilidade, na sequência da saída voluntária da Contabilista Certificada
Carla Reis. Posteriormente, devido à necessidade de conjugar o exercício da atividade
de Contabilista Certificado, de prosseguir o rigoroso cumprimento da legalidade e
simultaneamente desenvolver de forma descentralizada formação nesta área técnica
para eleitos e trabalhadores das Juntas de Freguesias, foi organizado um concurso de
admissão de um novo Contabilista Certificado, de que resultou a seleção de José António
Lima, que assegura as duas funções, com a qualidade que se lhe reconhece.
Dispõe agora a ANAFRE de uma estrutura equilibrada, porventura exígua nos momentos
de maior pressão, que a estrutura no seu esforço coletivo tem sabido resolver, facto
merecedor de elogia.
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No plano organizativo interno e de contacto com as associadas, cumprimos a missão de
que fomos incumbidos, com a preciosa, competente e decisiva colaboração da
Secretária Élia Batista e da sua equipa Cristiana Teodoro e Alexandra Vieira, estando
cometida a esta equipa a organização das múltiplas reuniões descentralizadas do
Conselho Diretivo, Conselho Geral, Conselho Fiscal e do momento mais marcante na
vida associativa que é a reunião magna das Freguesias no seu Congresso bianual.
Esta equipa tem ainda a responsabilidade do contacto diário com as associadas, o que
foi e é executado de forma atenta e referido elogiosamente pelos responsáveis das
Freguesias.
Gestão financeira
Com o já referido rigor, foi implementado um plano, objetivando: sensibilizar as
Freguesias não associadas a aderirem à ANAFRE e intensificar o alerta às Freguesias com
quotas em atraso, lembrando esta situação e facilitando o pagamento através de planos
de regularização ao ritmo próprio das escolhas dessas Freguesias, sob a figura de plano
auto calendarizado, contribuindo desse modo para a consolidação da tesouraria da
Associação, sem colocar em causa o investimento nas ações de formação em todo o
território, de interesse fundamental para os eleitos e trabalhadores das associadas.
Para o êxito destas tarefas, muito têm contribuído o trabalho de articulação com os
serviços centrais e de proximidade a que as Delegações Distritais e Regionais dão corpo
e de que resultou uma taxa de adesão de 65%, num crescimento mais lento que o
desejável, mas ainda assim positivo, e para a qual também tem contribuído o trabalho
do Conselho Diretivo na sua luta por mais direitos traduzidos em competências e
recursos nas suas múltiplas reuniões com o Governo, Assembleia da República, partidos
com assento parlamentar, parcerias institucionais e empresariais, destas destacando a
evolução do protocolo com os CTT, com clara melhoria das condições de exercício da
função de posto de correios, só acessível às Freguesias associadas da ANAFRE, aderentes
ao protocolo com os CTT, tendo como beneficiários diretos os cidadãos das respetivas
comunidades. Na concretização de todos estes objetivos, o pelouro disponibilizou
proactivamente os meios financeiros necessários e estimulando a intensificação das
ações no terreno, fortemente prejudicadas durante o período mais agudo da pandemia.
No plano do balanço contabilístico do mandato, este é tratado no relatório de contas,
regozijando-se o pelouro com evolução dos resultados positivos.
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Relacionamento dos diferentes órgãos da ANAFRE
É com regozijo que constatámos um relacionamento sempre pela positiva entre os
responsáveis dos diversos órgãos, mesmo que partindo de posicionamentos políticos
diferenciados, valorizando o enfoque no denominador comum – A ANAFRE, acima das
opiniões divergentes.
Estivemos atentos às decisões do anterior Congresso que procurámos seguir e cumprir,
bem como as deliberações do Conselho Diretivo, as recomendações do Conselho Geral
e do Conselho Fiscal.
Agradecimentos
Uma palavra de agradecimento aos colegas do Pelouro pela sua participação atenta no
processo de decisão, cujas opiniões criteriosas, foram importantes para a gestão
corrente, contribuindo com as suas opiniões e conselhos para o resultado final que
reputamos de dever cumprido.
Porque os últimos são os primeiros, uma palavra de agradecimento à estrutura de
colaboradores, internos e externos, ao longo destes 4 anos.
Constituição do Pelouro:
- Armando Vieira
- Jorge Amador
- Carlos Oliveira
- João Pires
- Francisco Rocha
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PELOURO
DELEGAÇÕES SUL E ILHAS | FORMAÇÃO
A ANAFRE promoveu, desde o Congresso realizado em janeiro de 2020, 107 ações de
formação a eleitos e funcionários das autarquias, envolvendo cerca de 7500 pessoas.
Relacionamento com as Delegações
A proximidade e o apoio às Delegações Distritais e Regionais foram um objetivo
amplamente implementado e conseguido.
Registámos, com satisfação, o facto das Delegações Distritais da Madeira, de Setúbal e
de Faro terem alcançado 100% de Freguesias associadas. Também neste mandato, a
evolução de Freguesias associadas nos Distritos de Portalegre (falta 1) e Beja (faltam 4)
estão no limiar dos 100%.
O Conselho Diretivo da ANAFRE participou em várias reuniões dos Conselhos Distritais,
regionais e iniciativas temáticas, promovidas pelas Delegações, com expressão na vida
interna e junto da comunicação social.
Trabalhámos em conjunto com os outros pelouros para o alargamento das fileiras da
ANAFRE, com resultados significativos a partir de 2018 logo após o início das dezenas de
ações de formação no âmbito do SNC-AP.
Foi possível realizar mais reuniões com o envolvimento dos Coordenadores Distritais e
Regionais da ANAFRE para apreciar e articular a sua atividade.
No decurso do atual mandato, do Conselho Diretivo da ANAFRE, executou-se um Plano
de Formação em duas fases:
1.

Formação Jurídica

No plano da formação jurídica realizaram-se ao longo do mandato 8 ações de formação
com a participação dos Juristas da ANAFRE.
Os conteúdos destas ações de formação incidiram sobre:
i. as competências dos órgãos das Freguesias: direitos e deveres dos eleitos
locais, regime de funções, suspensão e renúncia ao mandato, transferência
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ii.

2.

de competências, regulamentos, acesso a documentos, (i.e. atestados e
justificações administrativas, bem como declarações de união de facto) e,
os recursos humanos das Freguesias: legislação, mapa de pessoal, tipologia
de contratos de trabalho, contratos de prestação de servições, regime de
faltas, regime de férias, procedimento concursal.

Formação SNC-AP para Freguesias

A ANAFRE apresentou uma nova candidatura, junto da DGAL, para desenvolver o projeto
de formação no âmbito do SNC-AP. Este projeto enquadra-se numa estratégia de
formação para a Administração Pública no contexto da Reforma Financeira do Estado.
Nos Distritos de Lisboa e Porto foram realizadas também ações específicas para as
Freguesias com mais de 1 milhão de euros de orçamento.
Os conteúdos destas ações foram os seguintes: Norma de Controlo Interno (POCAL para
o SNC-AP), Transição para o SNC-AP (reportes à DGAL, Prestação de Contas ao Tribunal
de Contas, Trabalhos Técnicos Preparatórios, Situações Críticas (Ciclo de Receita e
Despesa, Contratação Pública) e Plano de Gestão e Riscos de Corrupção.
a. Formação em SNC-AP (e-learning)
Dada a especificidade dos formandos e esta realidade autárquica, entendeu-se utilizar
duas metodologias, a tradicional de formação presencial e o regime de e-learning
permitindo complementar os conteúdos transmitidos presencialmente tendo contado
com a participação de 343 inscritos.
Para finalizar, um reconhecimento à disponibilidade dos Coordenadores das Delegações
da ANAFRE contribuindo para uma boa articulação na organização das ações e
permitindo a inexistência de encargos com o aluguer de salas na medida em que as
mesmas foram cedidas gratuitamente.
Constituição do Pelouro:
- Jorge Amador
- António Alves
- Rui Santos
- José Graça
- Steven Piedade
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PELOURO
DELEGAÇÕES NORTE, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O pelouro da Informação, Comunicação e Delegações Distritais do Norte e parte do
Centro num total de 10 Distritos – Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Castelo Branco,
Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu – surge a partir da nova orientação
dimanada do Conselho Diretivo após a realização do Congresso eletivo de 2018 na
cidade de Viseu.
Em contraposição à organização anterior que assentava num pelouro todas as
Delegações Distritais (18) e Delegações Regionais (2) e a comunicação e informação
estava num pelouro que agregava ainda a formação e a área ambiental.
Como se referiu, neste mandato a organização dos pelouros sofreu a alteração
mencionada e coexistiram 2 pelouros para as Delegações e a Formação e ainda este
pelouro constituído pelos seguintes membros do Conselho Diretivo:
- João Prata;
- Dário Silva;
- Olga Freire;
- Nuno Costa;
- Carlos Oliveira.
1.

Delegações Distritais

Ao início do mandato coincidiu também o necessário percurso eleitoral dos dois órgãos
em cada uma das 10 Delegações Distritais.
Este processo concluiu-se em pleno verão de 2018 destacando-se os Distritos de
Coimbra e Vila Real. No primeiro, e em resultado da dificuldade de consenso, tivemos
duas listas a concorrer e no segundo o processo de eleição deu lugar quase dois anos
depois a nova reeleição por indisponibilidade do Coordenador Distrital.
Em 10 novos coordenadores, 8 foram eleitos pela primeira vez, mas alguns já integravam
os órgãos anteriores e/ou os órgãos nacionais da ANAFRE. Dois deles, de Viana do
Castelo e de Viseu, repetiram o exercício da liderança anterior.
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Houve, pois, todo um trabalho do pelouro em dispensar o apoio necessário para as
obrigações estatutárias – processos administrativo e contabilístico - e bem assim para a
intervenção possível das Coordenações Distritais.
Reuniões em cada um dos distritos, contatos personalizados, troca de correspondência
com exemplos de atividades anteriores desenvolvidas em cada um dos Distritos e a
própria estrutura nacional promoveu reuniões gerais de Coordenadores Distritais e
Regionais.
Aliás os coordenadores distritais têm assento direto no Conselho Geral que reúne duas
vezes por ano e registou também reuniões extraordinárias.
Apresentamos um quadro explicativo da evolução da associação das Freguesias à
ANAFRE no conjunto dos 10 Distritos.
DISTRITOS
Aveiro
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Guarda
Porto
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Totais

Nº DE
FREGUESIAS
147
347
226
120
155
242
243
208
197
277
2162

ASSOCIADAS EM
2017
92 (62,6%)
167 (48,1%)
67 (29,6%)
76 (63,3%)
100 (64,5%)
122 (50,4%)
133 (54,7%)
87 (41,8%)
67 (34,0%)
132 (47,7%)
1043 (48.2%)

Dados Nacionais:
Total das
Total das Freguesias na zona
Freguesias
Norte e parte do centro
3091
2162 (69,94%)

ASSOCIADAS EM
2021
101 (68,7)
183 (52,7)
77 (34.1)
89 (74,2)
109 (70,3)
134 (55,4)
140 (57,6)
89 (42,8)
84 (42,6)
146 (52,7)
1152 (53,2%)

VARIAÇÃO
2017/2021
9
16
10
13
9
12
7
2
17
14
+109

DESISTÊNCIAS
3
4
4
2
2
2
4
3
2
2
-28

Associadas em 2017

Associadas em 2021

1043 (33,74%)

1152 (37,26%)

Algumas notas a destacar:
• Grande percentagem do número de Freguesias nos 10 Distritos, que variam entre
as 120 Freguesias em Castelo Branco e as 347 Freguesias em Braga, sendo a média
de mais de 200 Freguesias por Distrito. Na verdade, há 4 Distritos que têm até 200
Freguesias, 5 Distritos que têm até 300 Freguesias e 1 Distrito que tem mais de
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300 Freguesias, o que representa 69,94% do total de Freguesias do País que
perfazem 3091 Freguesias.
•

Iniciámos o mandato com 5 distritos a menos de 50% de Freguesias associadas.
Em 2021 são três os Distritos que ainda registam valores inferiores a 50%.
Alcançou-se também uma percentagem superior a 50% de Freguesias associadas
passando de 48,2% (1043) para 53,2% (1152).

•

Associaram-se à ANAFRE da zona norte e parte da zona centro 109 novas
Freguesias registando-se também a desistência de 28 Freguesias.

•

Apesar do aumento de Freguesias associadas reconhece-se que subsiste ainda
uma grande necessidade de conseguir a adesão de um maior número de
Freguesias no conjunto dos 10 distritos e forma mais incisiva sob pena de
demorarmos quase 10 anos a conseguir o pleno das Freguesias associadas!

•

O conjunto dos 10 Distritos contribuiu com 57,91% do total de Freguesias (1152)
associadas à ANAFRE (1989 a 31 de dezembro de 2021).

Durante o mandato realizámos algumas reuniões entre os 10 coordenadores e
deslocámo-nos também a cada um deles, seja a “pedido” ou sob a nossa solicitação para
debater com os colegas que integram os dois órgãos distritais.
Destaca-se ainda a pró-atividade de algumas (poucas) delegações que no âmbito do seu
planeamento desenvolveram algumas atividades, que juntaram várias dezenas de
autarcas e funcionários de Freguesias e tiveram a gentileza de convidar os dirigentes
nacionais.
Em todas as Delegações Distritais decorram três e quatro sessões formativas no âmbito
do SNC-AP, no funcionamento e competências dos órgãos da Freguesia promovidas pelo
pelouro da formação e que, muito serviram para promover a ANAFRE e
divulgar/apresentar os desafios da nossa organização junto das centenas de autarcas e
funcionários das Freguesias.
Foram muitas dezenas de ações de formação com a duração de um dia envolvendo 1/2
formadores e normalmente dois dirigentes nacionais. Regista-se que porventura terá
sido esta vertente interventiva da ANAFRE que concitou também a adesão de um maior
número de Freguesias à organização.
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Fomos também mantendo uma sistemática troca de comunicações fazendo “circular”
as iniciativas que cada Coordenação Distrital agilizava no seu âmbito de intervenção.
De um modo geral todas as DD’s realizaram reuniões deslocalizadas em cada um dos
concelhos com os autarcas das Freguesias para além das reuniões das DD’s.
O tempo de pandemia – março de 2020 a março de 2022 – penalizou bastante o esforço
de todos nos contatos necessários para sensibilizar/informar e esclarecer os nossos
colegas.
2.

Ações no Pelouro

Para além da sua função de manter o contato e fomentar e apoiar o trabalho das
Delegações Distritais os membros do pelouro desenvolveram outras iniciativas que
sucintamente se apresentam:
•

Apresentámos e prestámos toda a colaboração à organização do 30º aniversário
da ANAFRE comemorada a 11 de fevereiro de 2019.
Do programa não conseguimos realizar e editar uma publicação alusiva à
“história” da ANAFRE.

•

Promovemos a melhoria do serviço de clipping e a sua divulgação por um maior
número de dirigentes da ANAFRE.

•

Estabelecemos um acordo com a AEDREL para a publicação de 4 números da
“Revista das Freguesias”.

•

Auxiliámos a uma melhor formulação no contrato de prestação de serviços com a
agência de comunicação.

•

Estabelecemos um acordo com o I.H.C. – Instituto de História Contemporânea,
com o intuito de organizar um roteiro e posterior montagem de exposição alusiva
à evolução histórico-legal das Freguesias nos períodos da monarquia
constitucional, na 1ª República, no Estado Novo e na Democracia.

•

Deixamos também registado para memória futura, mas igualmente para o tempo
mais próximo o conjunto de algumas iniciativas que foram inseridas nos planos,
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mas não tiveram o desenvolvimento subsequente nomeadamente a organização
de um seminário internacional, sobre as entidades inframunicipais no espaço
europeu, a edição de brochuras temáticas de apoio à ação das Freguesias e o
boletim informativo. Apesar de temos melhorias na fluência informativa não se
operacionalizou uma alteração radical quanto necessária na estratégia de
comunicação da ANAFRE juntas das Freguesias, seja no suporte digital como no
suporte de papel.
Constituição do Pelouro:
- João Prata
- Dário Silva
- Olga Freire
- Nuno Costa
- Carlos Oliveira
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PELOURO
FUNÇÕES SOCIAIS DO ESTADO
Considerando as Funções Sociais do Estado indissociáveis à qualidade de vida dos
cidadãos e do desenvolvimento do País, foi primordial para o pelouro, representar a
Associação Nacional de Freguesias e participar, nas Comissões e Organismos, com um
propósito efetivo, ativo e digno.
Desta forma, cooperámos com os parceiros institucionais, na apresentação de
propostas, projetos e estratégias em diferentes Comissões e Conselhos Nacionais,
Fóruns e Grupos de Trabalho Interministeriais.
Ao longo do mandato, contribuímos para a intervenção comunitária, no apoio às
pessoas com deficiência e minorias, no desenvolvimento e na exclusão social, na
redução ao desperdício alimentar, no acesso a mais e melhores cuidados primários de
saúde, na integração dos sem abrigo, na promoção dos direitos das crianças e dos
jovens, no combate ao uso nocivo do álcool, à droga e à toxicodependência,
promovendo a juventude e o mercado social de emprego e outras ações sociais.
Dignificámos o voluntariado ampliando a sua divulgação através de uma plataforma
digital e foi estabelecida uma relação de parceria entre a ANAFRE e a Confederação
Portuguesa de Voluntariado, no âmbito das Freguesias, visando o desenvolvimento de
atividades conjuntas em prol da promoção e intensificação do papel do voluntariado em
Portugal.
O grupo de trabalho interministerial, com a finalidade de apresentar uma proposta de
Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, com o qual nos
congratulamos, apresentou o relatório com a atividade desenvolvida, onde foi
evidenciado o contributo das autarquias locais, englobando as Freguesias, na
expectativa da melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos idosos.
Fomentámos o empreendedorismo, gerador de solidariedade, emprego e coesão social.
Apresentámos, no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde, o relatório referente ao
“Compromisso”, sobre a problemática do uso do álcool, com base nos contributos
enviados pelas Freguesias e foi aprovado um protocolo para divulgação às Freguesias
relativo à prevenção e combate ao álcool, intitulado, “Álcool nem uma gota”.
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No Plano Nacional de Literacia de Adultos, participámos num grupo de trabalho, para
implementar o PNLA em Portugal, tendo em conta as recomendações da ONU. Um
desafio relevante para a promoção da literacia, em que as Freguesias poderão colaborar
na cedência de espaço/ local e na indicação de formadores, para a formação e a
aprendizagem, contribuindo para uma maior qualificação da sua população.
Trabalhámos de forma empenhada e ativa no grupo de trabalho sobre Circuitos Curtos
Agroalimentares e dos Sistemas Alimentares Locais e, promovemos projetos e
estratégias no combate ao desperdício alimentar, preservando o Ambiente, a sua
sustentabilidade e combatendo a carência alimentar manifestada pela situação vivida
no país.
Cooperar no Plano Nacional de Saúde - 2021-2030, coadjuvar em estreita colaboração
com os serviços de saúde pública na sensibilização e adoção das medidas preventivas e
de combate face à Covid 19.
Conscientes da importância do papel das Freguesias, enquanto parceiros efetivos e
indispensáveis nas respostas de proximidade, com as populações, entendemos
fundamental a criação de Comissões Sociais de Freguesia.
Esta será sempre uma forma de atuar em estreita ligação com a Administração Local e
Central, para representar e dar resposta aos interesses das várias faixas etárias da
população.
Mantivemos a prossecução da política de ação da ANAFRE, que consideramos positiva,
primando por uma atitude de recetividade e cooperação, na realização de ações
conjuntas com outros Pelouros, no sentido do desenvolvimento sustentado, tendo
como eixo prioritário a qualidade de vida e cidadania plena.
Os dois últimos anos de mandato, ficam para a história da humanidade, tempos vividos
de forma extraordinária, devido à pandemia, provocada pela SARS COVID 19 e, nestes
anos atípicos e difíceis, a dependência dos portugueses pelos serviços sociais do estado
cresceu significativamente.
As solicitações de âmbito social às Freguesias aumentaram, mas o Poder Local, na sua
primordial essência de apoio e proximidade à população, promoveu uma melhoria
sustentada das condições e dos níveis de proteção social, reforçando a equidade dos
cidadãos, assegurando o seu bem-estar.
23

Neste contexto de pandemia, a ANAFRE teve um papel determinante no reforço da
coesão social e na consolidação do regime democrático onde a ideia de democracia
social indica a garantia de acesso dos cidadãos, em condições de igualdade, às
prestações sociais, nomeadamente, saúde, segurança social, educação, habitação, entre
outras.
As Freguesias, pelo sentido de proximidade e conhecimento real das pessoas e do
território local são essenciais no acompanhamento e na prontidão de respostas sociais
à comunidade.
A atuação das Juntas de Freguesia deve continuar determinada nas parcerias sociais,
autenticando a estreita ligação da Administração Local com a Administração Central,
descortinando melhor prestação, proteção e defesa das suas populações.
O Pelouro – Funções Sociais do Estado – teve duas alterações de Coordenação,
motivadas pelas alterações dos eleitos do Conselho Diretivo, mantendo a mesma
dinâmica de representatividade e acompanhando as temáticas essenciais, a nível social,
do País.
FUNÇÕES SOCIAIS DO ESTADO
(Saúde/Educação/Segurança
Social/Cultura/Ambiente)
Conselho Nacional da Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e
Jovens (CNPDPCJ)
Comissão Nacional de Combate ao Desperdício
Alimentar (CNCDA)
Comissão de Acompanhamento – Estratégia Nacional
para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 20212025
Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de
Saúde - 2021-2030
Comissão de Políticas do Voluntariado - Conselho
Nacional para as Políticas de Solidariedade e
Segurança Social

Efetivo

Suplente

Carlos Oliveira

Nuno Costa

Pedro Morais Soares

Vítor Marques

Carlos Oliveira

Nuno Costa

Carlos Oliveira

Nuno Costa

Carlos Oliveira

Pedro Morais Soares

Comissão para a Promoção das Acessibilidades

Vítor Marques

Ezequiel Estrada

Comissão Técnica de Normalização sobre Gestão de
Resíduos

Ezequiel Estrada

Nuno Costa
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FUNÇÕES SOCIAIS DO ESTADO
(Saúde/Educação/Segurança
Social/Cultura/Ambiente)
Comité Nacional “70 JÁ – A Entrada para os teus
Direitos!”

Efetivo

Conselho Consultivo da Juventude
Conselho Consultivo - Plano Nacional de Literacia de
Adultos
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSANP)
Conselho Nacional para os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool
Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as
Demências
Fórum Nacional Álcool e Saúde
GARANTIA JOVEM (Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Plano Nacional de
Implementação)
Grupo de Implementação, Monotorização e Avaliação
da Estratégia (GIMAE) Nacional para a Integração de
Pessoas Sem-Abrigo
Grupo de Trabalho - Aumento da área disponível para
resinagem
Grupo de Trabalho para acompanhamento do
Programa do Desporto Escolar
Grupo de Trabalho para revisão do Plano de Ação
Nacional para o Uso Sustentável de Produtos
Fitofarmacêuticos (PANUSPF)
Rede de Pontos Focais da Estratégia Nacional de
Educação Ambiental (ENEA 2020)

Constituição do Pelouro:
- Carlos Oliveira
- Martina de Jesus
- João Prata
- Nuno Costa
- Ezequiel Estrada
- Vítor Marques
- Pedro Morais Soares
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Suplente

Nuno Costa

Vítor Marques

Nuno Costa

Pedro Morais Soares

João Prata

Ezequiel Estrada

Pedro Morais Soares

Vítor Marques

Vítor Marques

Pedro Morais Soares

Pedro Morais Soares

Carlos Oliveira

Pedro Morais Soares

Vítor Marques

João Prata

Nuno Costa

Carlos Oliveira

Pedro Morais Soares

Ezequiel Estrada

João Prata

Nuno Costa

Carlos Oliveira

Vítor Marques

João Prata

João Prata

Ezequiel Estrada

PELOURO
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTEÇÃO CIVIL
Programa "Aldeias Seguras" e "Pessoas Seguras"
Na sequência da assinatura do protocolo assinado, em 2018, entre a Autoridade
Nacional de Proteção Civil (ANPC), a Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), ao longo do mandato,
procurou acompanhar a execução dos programas "Aldeias Seguras" e "Pessoas
Seguras".
Os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” estão já implementados em 1909
aldeias, tendo sido designados 1507 Oficiais de Segurança Local e identificados 1466
locais de abrigo/refúgio.
Relembre-se que este programa, cujo principal objetivo é o de garantir uma maior
proteção das aldeias em caso de incêndio e tem no presidente de junta um elemento
fundamental, que assumindo o papel de Oficial de Segurança Local ou colaborador da
designação de outros oficiais, tem como missão transmitir avisos à população, organizar
a evacuação do aglomerado em caso de necessidade e fazer ações de sensibilização
junto da população. Tal responsabilidade não é alheia ao profundo conhecimento que
possui do seu território, bem como da sua população.
Ao longo de 2019, foram muitos os simulacros efetuados um pouco por todo o país, que
evidenciaram um envolvimento muito importante do poder local e uma participação
crescente por parte das populações o que denota o crescente reforço da consciência
coletiva de que a proteção e a segurança para além de uma atribuição do Estado
também deve ser de todos.
AGIF
A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) coordena de forma
estratégica, integrada e transversal a implementação do Sistema de Gestão Integrada
de Fogos Rurais (SGIFR) por parte das entidades responsáveis, designadamente a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e o
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.
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A ANAFRE, ao longo do mandato, participou em diversas reuniões promovidas pela AGIF,
com o intuito de discutir novas temáticas como a Prevenção de Incêndios em eventos de
interesse turístico - festivais de Música e em empreendimentos turísticos - Parques de
Campismo e Caravanismo, fazer ponto de situação relativamente ao Programa Portugal
Chama ou avaliar o trabalho já realizado pela instituição no Conselho Consultivo da
Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais.
Relembramos que AGIF-Agência para a Gestão Integradas de Fogos Florestais, IP, no
âmbito da Resolução do Conselho de Ministros Nº157-A/2017, tem como missão o
Planeamento, Coordenação Estratégica e Avaliação do Sistema de Gestão Integrada de
Fogos Rurais (SGIFR):
• Integração de políticas públicas com efeitos:
− na acumulação de combustível vegetal
− no comportamento da população
− na atividade dos agentes do SGIFR
• Gestão do conhecimento (Colab, Forestwise), especialização e profissionalização
dos agentes do SGIFR
• Monitorização, avaliação de atividades de prevenção e combate e processos de
melhoria contínua
• Elaboração e acompanhamento do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos
Rurais
• Apoio qualificado em eventos de elevado risco
• Ser a entidade unificadora e mobilizadora que irá alinhar e guiar todos para o
mesmo desígnio nacional: proteger Portugal dos incêndios rurais graves.
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária – PENSE 2020
Medida A14.63 - Identificar e avaliar locais de elevado risco de atropelamento e aplicar
soluções de alteração de configuração, implementação de medidas de acalmia de
tráfego, de iluminação das vias ou colocação de semáforos.
Medida A21.82 - Selecionar zonas de atravessamento de intervenção prioritária
Medida A21.83 - Desenvolver e aplicar projetos de intervenção
A ANAFRE participou em reuniões no âmbito do desenvolvimento do PENSE2020 na
sequência das quais a empresa IP – Infraestruturas de Portugal ficou responsável pelas
medidas acima citadas que, basicamente, prevê numa primeira fase a identificação de
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troços rodoviários que apresentem elevada sinistralidade e, numa segunda fase, a obra
nos mesmos troços no sentido de mitigar ou debelar os perigos encontrados (entendase que as obras apenas decorrerão nos troços sob a responsabilidade da IP).
ANACOM
Ao longo do mandato e, numa estreita articulação com o Conselho Diretivo, o Pelouro
nas reuniões havidas com os responsáveis da ANACOM, foi reivindicando a necessidade
de um maior reforço da cobertura de rede em grande parte das localidades do país. Ao
longo do ano tivemos ainda oportunidade de acompanhar a migração da atual rede TDT.
Comissão Nacional da Proteção Civil – CNPC
Realizaram-se várias reuniões extraordinárias da Comissão Nacional da Proteção Civil
que visaram a organização da resposta ao agravamento do estado pandémico em
Portugal.
Para além de dar conta do valioso contributo de todas as Freguesias no combate às
dificuldades sentidas pelas populações, os representantes da ANAFRE, tiveram ainda
oportunidade de chamar a atenção para problemáticas sentidas ao nível da articulação
das respostas e de efetuar o alerta para situações que estavam a acontecer nos seus
territórios, nomeadamente a generalização da pandemia nos centros de dia, centros de
convívio e lares, bem como a falta de equipamentos individuais de proteção.
Revisão do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil
O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil é um instrumento de suporte às
operações de proteção civil em caso de iminência ou ocorrência de um acidente grave
ou catástrofe em Portugal Continental, com vista a possibilitar a unidade de direção das
ações a desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a
adequação das medidas de caráter excecional a adotar. Nesse sentido, reconhecida o
conhecimento privilegiado que os autarcas das Freguesias têm dos seus territórios, bem
como dos recursos humanos e materiais disponíveis para situações de catástrofe, a
ANAFRE participou nas reuniões promovidas e deu os seus contributos.
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Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva
A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva foi criada pelo Governo pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2017 de 21 de outubro, e foi publicada em
Diário da República, a 28 de outubro.
A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva concretiza-se através de um
Plano de Acão, que permite iniciar o caminho necessário e atenuar, de modo
progressivo, as vulnerabilidades existentes e a evitar o surgimento de novos elementos
expostos.
A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva define cinco objetivos
estratégicos, alinhados com as prioridades do Quadro de Sendai, designadamente:
a) fortalecer a governança na gestão de riscos;
b) melhorar o conhecimento sobre os riscos;
c) estabelecer estratégias para redução de riscos;
d) melhorar a preparação face à ocorrência de riscos;
e) envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos.
Reconhecida mais uma vez a importância das autarquias locais na matéria em causa e,
sobretudo, na consecução dos objetivos a que o plano se propõe, a ANAFRE deu o seu
contributo num documento no qual expôs vulnerabilidades e propostas de melhoria.
Contributos Diretiva Operacional (DON) – Vigilância e Deteção de Incêndios Florestais
– GNR
A Diretiva Operacional (DON) decorre da Resolução de Conselho de Ministros n.º
12/2019, de 21 de janeiro, e visa estabelecer mecanismos de coordenação entre as
entidades do SGIFR e outros organismos e instituições envolvidas ou a envolver nas
operações de defesa da floresta contra incêndios, entendidas na vertente da vigilância
e deteção, de modo a concretizar a articulação e a otimização do emprego operacional
dos meios disponibilizados pelos diversos atores, tendo em vista o cumprimento dos
objetivos estratégicos definidos pelo Governo. Em face do exposto, e na fase de
contributos, lembramos da importância das Unidades Locais de Proteção Civil existentes
e do contributo que estas podem dar nas situações de vigilância e defesa da floresta.
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Novo Portal ANAFRE
Está em fase de conclusão o novo portal da ANAFRE. Pretende-se que o novo portal
permita apresentar uma imagem mais atualizada e dinâmica bem como permitir por
parte das associadas o acesso a mais e melhor informação, bem como um acesso mais
seguro.
Presenças do Pelouro
ENTIDADE/COMISSÃO/GRUPO DE TRABALHO

REPRESENTANTE ANAFRE

Comissão de Acompanhamento para a Vigilância,
Prevenção e Controlo da Vespa Velutina (CVV)

Ezequiel Estrada, Dário Silva

Comissão Nacional de Proteção Civil

Dário Silva, António Danado

Comissão Técnica de Gestão Florestal - CT 145 Subcomissão para a Revisão da NP 4406:2013
Conselho Consultivo da Agência para a Gestão Integrada
de Fogos Rurais, I.P.
Conselho Nacional de Bombeiros

Dário Silva
António Danado, Dário Silva
António Danado, Steven Piedade

Conselho Nacional de Segurança Rodoviária (CNSR) do
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária –
PENSE 2020
Grupo Consultivo da Estratégia Nacional de Segurança
Rodoviária (ENSR)
Grupo de Coordenação da Estratégia Nacional para uma
Proteção Civil Preventiva
Grupo de Trabalho 5 - Estratégia Nacional de Segurança
Rodoviária
Grupo de trabalho criado no contexto das Medidas de
Proteção e Resiliência de Infraestruturas de Comunicações
Eletrónicas propostas pela ANACOM na sequência dos
incêndios florestais ocorridos em Portugal durante 2017
Grupo de Trabalho para execução das medidas previstas
na RCM 157-A/2017, de 27out, nomeadamente, Programa
«Pessoas Seguras», Rede automática de avisos à
população em dias de elevado risco de incêndio e
Programa de Proteção de Aglomerados Populacionais e de
Proteção Florestal «Aldeia Segura»
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Luís Newton, Ezequiel Estrada
Luís Newton, Steven Piedade
Dário Silva, Luís Newton
Pedro Morais Soares, Luís
Newton
António Danado, Steven Piedade

Dário Silva, António Danado

ENTIDADE/COMISSÃO/GRUPO DE TRABALHO
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária –
PENSE 2020 - Medida A14.63 – Identificar e avaliar locais
de elevado risco de atropelamento e aplicar soluções de
alteração de configuração. implementação de medidas de
acalmia de tráfego, de iluminação das vias ou colocação
de semáforos
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária –
PENSE 2020 - Medida A21.82 - Selecionar zonas de
atravessamento de intervenção prioritária
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária –
PENSE 2020 - Medida A21.83 - Desenvolver e aplicar
projetos de intervenção
Unidade de Missão para a instalação do Sistema de
Gestão Integrada de Fogos Rurais

REPRESENTANTE ANAFRE

Ezequiel Estrada, Steven Piedade

Ezequiel Estrada, Pedro Morais
Soares
Steven Piedade, Ezequiel Estrada
Dário Silva, Steven Piedade

Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil

Dário Silva, Steven Piedade

Comissão de acompanhamento, prevenção e Combate à
Vespa das Gralhas do Castanheiro (CVGC)

Ezequiel Estrada

Constituição do Pelouro:
- Dário Silva
- Luís Newton
- António Danado
- Pedro Morais Soares
- Steven Piedade
- Ezequiel Estrada
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REPRESENTAÇÕES ANAFRE
Terminado que está o Relatório de Atividades de cada Pelouro, cumpre agora
descriminar da forma mais reduzida possível as diferentes presenças, representações e
solicitações institucionais.
Desde logo a ANAFRE foi recebida em audiência, para entregar as Linhas Gerais de
Atuação e Moções do XVI Congresso Nacional da ANAFRE e XVII Congresso Nacional da
ANAFRE pelo:
−

Presidente da República

−

Presidente da Assembleia da República

−

Tribunal de Contas

−

Ministro da Administração Interna

−

Grupo Parlamentar do PS

−

Grupo Parlamentar do PSD

−

Grupo Parlamentar do PCP

−

Grupo Parlamentar do CDS-PP

−

Grupo Parlamentar do BE

−

Grupo Parlamentar do PAN

−

Grupo Parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes"

−

Partido Socialista

−

Partido Social Democrata

−

Partido Comunista Português

−

CDS – Partido Popular

−

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses

No âmbito da Lei-Quadro das Freguesias a ANAFRE foi recebida pelo Senhor Presidente
da República.

32

Sobre a Proposta de Orçamento do Estado para 2021, a ANAFRE foi ouvida pelo:
− Grupo Parlamentar do PS
− Grupo Parlamentar do PSD
− Grupo Parlamentar do PCP
− Grupo Parlamentar do BE
Apresentação das propostas e opiniões do 8º Congresso da CNA (15|abr|2018), pela
Confederação Nacional da Agricultura.
A ANAFRE esteve presente na Câmara Municipal de Lisboa, por ocasião da visita do
Secretário-Geral do CPLRE, Andreas Kiefer.
A ANAFRE foi ouvida nas audições seguintes:
−

Principais desafios e oportunidades inerentes ao novo quadro financeiro
plurianual pós 2020 e à definição da estratégia nacional «Portugal 2030», pela
Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição «Estratégia
Portugal 2030»;

−

Orçamento do Estado para 2019, pelo Ministro da Administração Interna;

−

Proposta de Orçamento do Estado para 2019, pela Comissão de Orçamento
Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República;

−

Proposta de Orçamento do Estado para 2020, pela Comissão de Orçamento e
Finanças da Assembleia da República;

−

Proposta de Orçamento do Estado para 2021, pela Comissão de Orçamento e
Finanças da Assembleia da República;

−

Grupo de Trabalho – Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa e dos
Incêndios, pela comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República;

−

Grupo de Trabalho – Acompanhamento das Transferências de Competências na
Educação, pela Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República;

−

Alojamento Local, pela Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do
Território, Descentralização, Poder Local e Habitação;

−

Lei das Finanças Locais, Grupo da Lei das Finanças Locais da Assembleia da
República;
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−

Proposta de Lei n.º 117/XIII/3.ª (GOV) – “Altera a lei da paridade nos órgãos do
poder político”, pela Subcomissão para a Igualdade e não Discriminação da
Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias;

−

Audição no Conselho de Prevenção da Corrupção, pelo Tribunal de Contas;

−

Audição Pública “Proteção Civil - problemas e desafios”, pelo Grupo Parlamentar
do PCP;

−

Comissão Independente para a Descentralização da Assembleia da República;

−

Apoio das Autarquias Locais ao setor da cultura, pela Comissão de Cultura e
Comunicação da Assembleia da República;

−

Audição Pública - Proposta de Lei n.º 41/XIV/1.ª (GOV) – “Estabelece medidas
especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o
Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, pela Comissão de Economia
Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República;

−

Proposta de Lei n.º 68/XIV/2.ª (GOV) - Define o regime jurídico de criação,
modificação e extinção de Freguesias e dos Projetos de Lei n.ºs 620/XIV/2.ª (PEV)
- Procede à reposição de Freguesias e 640/XIV/2.ª (BE) - Estabelece o regime
jurídico de criação, modificação e extinção de Freguesias, pela Comissão de
Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder
Local da Assembleia da República;

−

Comissão Eventual para Acompanhamento da aplicação de medidas de resposta à
pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social
da Assembleia da República;

−

Processo legislativo em curso na Assembleia da República da reposição de
Freguesias, pelo Grupo Parlamentar do PCP.

A ANAFRE está representada e este presente em várias sessões das Comissões e Grupos
de Trabalho seguintes:
−

Comissão Consultiva que acompanha a alteração do Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território (PNPOT);

−

Comissão de Acompanhamento da Descentralização;

−

Comissão de Acompanhamento da Implementação da Reforma da Contabilidade
Pública;
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−

Comissão de Acompanhamento para a elaboração do Plano Nacional de Saúde
2021-2030;

−

Comissão de Acompanhamento para a Vigilância, Prevenção e Controlo da Vespa
Velutina – CVV;

−

Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano Nacional de
Implementação - Garantia Jovem (PNI-GJ);

−

Comissão de Políticas do Voluntariado do Conselho Nacional para as Políticas de
Solidariedade e Segurança Social;

−

Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência;

−

Comissão Especializada na Área Energia e Clima da CNA PRR;

−

Comissão Especializada Território da CNA PRR;

−

Comissão Especializada Transição Digital da CNA PRR;

−

Comissão Executiva do Fórum Nacional Álcool e Saúde;

−

Comissão Interministerial dos Contratos Locais de Segurança;

−

Comissão Nacional das Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação;

−

Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA);

−

Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais;

−

Comissão Nacional de Proteção Civil;

−

Comissão para a Promoção das Acessibilidades;

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização (COMPETE 2020);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional do Capital Humano
(POCH);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(PO ISE);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR
Lisboa 2020);
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Temático

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Norte (NORTE
2020);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Centro
(CENTRO 2020);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Alentejo
(ALENTEJO 2020);

−

Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Algarve
(CRESC ALGARVE 2020);

−

Comité de Stakeholders, no âmbito da Estrutura de Missão para a instalação do
Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais;

−

Comité Nacional “70 JÁ – A Entrada para os teus Direitos!”;

−

Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa;

−

Conselho Consultivo - Plano Nacional de Literacia de Adultos;

−

Conselho Consultivo da Agência para Gestão Integrada de Fogos Rurais;

−

Conselho Consultivo da Fundação INATEL;

−

Conselho Consultivo da Juventude;

−

Conselho Consultivo da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI);

−

Conselho Consultivo do Caminho de Santiago;

−

Conselho Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas;

−

Conselho de Administração da Fundação FEFAL;

−

Conselho Geral da Fundação FEFAL;

−

Conselho de Concertação Territorial;

−

Conselho de Coordenação Financeira (CCF);

−

Conselho Geral da Formação Profissional;

−

Conselho Geral e de Supervisão da ADSE;

−

Conselho Nacional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens (CNPDPCJ);

−

Conselho Nacional de Bombeiros;
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−

Conselho Nacional de Habitação (CNH);

−

Conselho Nacional de Saúde;

−

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSANP);

−

Conselho Nacional de Segurança Rodoviária;

−

Conselho Nacional para a Economia Social (CNES);

−

Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social;

−

Conselho Plenário do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP);

−

Conselho Regional da CCDR Norte;

−

Conselho Regional da CCDR Centro;

−

Conselho Regional da CDDR LVT;

−

Conselho Regional da CCDR Alentejo;

−

Conselho Regional da CCDR Algarve;

−

Conselho Regional de Inovação do Norte (CRIN);

−

Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências;

−

CT 145 - Comissão Técnica de Gestão Florestal Sustentável;

−

Encontro de Monotorização e Partilha de Boas Práticas do Fórum Nacional Álcool
e Saúde;

−

Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos
Rurais;

−

Grupo de Coordenação da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva;

−

Grupo de Implementação, Monotorização e Avaliação da Estratégia (GIMAE) da
Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo
2017-2023;

−

Grupo de Trabalho - Habitar no Interior;

−

Grupo de trabalho - Medidas de Proteção e Resiliência de Infraestruturas de
Comunicações Eletrónicas propostas pela ANACOM na sequência dos incêndios
florestais 2017;

−

Grupo de Trabalho - Participação Pública - Conselho Nacional de Saúde;
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−

Grupo de Trabalho com o objetivo de proceder à análise da evolução do serviço
postal universal («SPU»);

−

Grupo de Trabalho de Articulação de Políticas Públicas Centrais e Locais de Defesa
do Consumidor;

−

Grupo de Trabalho informal para o Desenvolvimento da TDT;

−

Grupo de Trabalho multidisciplinar com o objetivo de acompanhar a execução e
melhorar a eficiência do funcionamento do Protocolo do CTT | ANAFRE;

−

Grupo de Trabalho para a Execução da Descentralização;

−

Grupo de Trabalho para a revisão do Plano de Ação Nacional para o uso
Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos (PANUSPF);

−

Grupo de Trabalho para acompanhamento da migração da atual rede de TDT, face
a necessária libertação da faixa dos 700 MHz;

−

Grupo de Trabalho para acompanhamento do Programa do Desporto Escolar;

−

Grupo de Trabalho para análise na especialidade do projeto relativo à
Descentralização - Projeto de Decreto-Lei sobre “Freguesias”;

−

Grupo de Trabalho para análise na especialidade dos dois projetos relativos à
Descentralização - Projeto de Decreto-Lei sobre “Estruturas de Atendimento ao
Cidadão” e Projeto de Decreto-Lei sobre “Freguesias”;

−

Grupo de Trabalho para elaboração de plano para a criação e instalação de uma
rede integrada de serviços públicos de comunicações para o sistema educativo e
científico nacional, e de promoção de uma cidadania digital inclusiva através da
ligação de todas as Juntas de Freguesia;

−

Grupo de Trabalho para o Dia Municipal para a Igualdade;

−

Grupo de Trabalho PENSE 2020 – Medida A14.63 – Identificar e avaliar locais de
elevado risco de atropelamento e aplicar soluções de alteração de configuração,
implementação de medidas de acalmia de tráfego, de iluminação das vias ou
colocação de semáforos;

−

Grupo de Trabalho PENSE 2020 – Medida A21.82 – Selecionar zonas de
atravessamento de intervenção prioritária;

−

Grupo de Trabalho PENSE 2020 – Medida A21.83 – Desenvolver e aplicar projetos
de intervenção;

−

Grupo Sectorial de Saúde e Bem-Estar - Portugal Smart Cities Summit 2020;
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−

Júri do “Prémio de Boas Práticas Locais de Promoção da Resiliência”;

−

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências
| 2013-2020;

−

Plataformas Supraconcelhias da Grande Lisboa e do Oeste;

−

Portugal Film Commission - Reunião da Rede de Pontos Focais;

−

Revisão do Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil;

−

SC – Norma Portuguesa de Gestão Florestal Sustentável (PEFC);

−

Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos 2021 (SEAC 2021);

−

Secção Permanente de Estatísticas de Base Territorial (SPEBT).

Nestes quatro anos a ANAFRE assinou os seguintes instrumentos de trabalho para as
Freguesias que queiram aderir:
−

Assinatura de Protocolo - Programa Bairros Saudáveis;

−

Assinatura do Acordo de Entendimento – SEAF | SEAL | ANAFRE – Apoio aos
contribuintes na entrega da declaração Modelo 3 – IRS;

−

Assinatura do Contrato de Formação com a DGAL (Direção-Geral das Autarquias
Locais);

−

Assinatura do Memorando de Entendimento da Renegociação do Protocolo CTT |
ANAFRE;

−

Assinatura do Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social, com a Ministra do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;

−

Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a ANACOM e a ANAFRE;

−

Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral de Recursos da
Defesa Nacional e a ANAFRE;

−

Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a Federação de Patinagem de
Portugal, Associações Regionais de Patinagem | ANAFRE;

−

Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a FEPODABES e a ANAFRE;

−

Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a KARINGANA WA KARINGANA e a
ANAFRE;
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−

Assinaturas: Adenda ao Protocolo de Cooperação entre a Universidade Aberta |
ANAFRE e Adenda ao Contrato com a DGAL n.º 699/2018 – Formação SNC-AP para
Freguesias.

A ANAFRE foi convidada a participar em muitas e variadas iniciativas, tendo estado
presente nas seguintes:
−

"Steering Committe" do projeto Tâmega e Sousa Circular, promovido pela CIM
Tâmega e Sousa;

−

"Working together for Roma rights" - Online conference on Roma equality,
inclusion and participation in the EU, promovido pela Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia;

−

“A Força do Associativismo - Jantar de Homenagem”, promovido pela União das
Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira;

−

10 anos do FNAS – Fórum Nacional Álcool e Saúde;

−

101ème Salon des Maires et des Collectivités locales, promovido pela ACTIVA –
Groupe d’Amitié France Portugal des Villes et des Collectivites Territoriales;

−

11.as Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos (JTIR) - Sessão de Abertura do
Painel Técnico - Limpeza Urbana, promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa;

−

13ª Gala AUDIÊNCIA, promovida pelo Jornal Audiência;

−

194º aniversário da Freguesia de Terra Chã;

−

1º aniversário do Museu Serra D' El Rei, promovido pela Junta de Freguesia de
Serra d’Rel Rei;

−

1º Centenário da Fundação da Freguesia da Foz do Arelho;

−

1º Encontro de Unidades Locais de Proteção Civil do Concelho de Setúbal,
intervenção no painel «Unidades Locais de Proteção Civil do Concelho de Setúbal»,
promovido pela Câmara Municipal de Setúbal;

−

2º Congresso Nacional da ANAM – Associação Nacional de Assembleias
Municipais;

−

3º Fórum Político da Artemrede;

−

42ª, 43ª, 44ª e 45ª Edições da Festa do Avante;
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−

4º Fórum do CNS para apresentação do Estudo "Participação Pública em Saúde",
promovido pelo Conselho Nacional de Saúde;

−

Abertura da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância,
subordinado ao tema "Cuida bem de mim - Os desafios da Primeira Infância",
promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens;

−

Almoço | Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da
APCE, por ocasião da visita do Secretário-Geral do CPLRE, Andreas Kiefer,
promovido pela Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar
do Conselho da Europa;

−

Almoço de Autarcas de Portugal Smart Cities Summit 2021;

−

Almoço, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, promovido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada;

−

Apresentação base da estrutura do novo Plano Nacional para a Redução dos
Comportamentos Aditivos e das Dependências, pelo Conselho Nacional para os
Problemas da Droga, da Toxicodependência e do uso Nocivo do Álcool;

−

Apresentação da Equipa Ministerial do Ministério da Modernização do Estado e
da Administração Pública;

−

Apresentação da estratégia de construção do Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial "Cávado 2030", pela Comunidade Intermunicipal do Cávado;

−

Apresentação do Aviso do Fundo Ambiental para as Juntas de Freguesia – JUNTAr;

−

Apresentação do estudo “A Importância Económica e Social das IPSS em Portugal:
Central de Balanços (2016, 2017 e 2018)”, pela Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade;

−

Apresentação do livro - “Democracia Local: 1976-2001”, pela Assembleia
Municipal de Ourém;

−

Apresentação do Livro “Desperdício Alimentar”, pela Fundação Francisco Manuel
dos Santos;

−

Apresentação do livro “Lei das Finanças Locais, Comentada e Anotada”, do autor
António Edmundo Ribeiro;

−

Apresentação do Portal “Mais Transparência”, pela Ministra da Modernização do
Estado e da Administração Pública;

41

−

Apresentação do Programa Algarve Seguro 2018 e 2019, pelo Ministro da
Administração Interna;

−

Apresentação do Programa Bairros Saudáveis;

−

Apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030, promovida pelo
Ministro das Infraestruturas e Habitação;

−

Apresentação do Relatório Final do Movimento pelo Interior, do Movimento pelo
Interior;

−

Apresentação e Entrega de Material Ortopédico e Geriátrico, no âmbito do
Programa Banco de Ajudas Técnicas - Projeto Mais Laços, financiado pelo
PRODERAM 2020, promovida pela Junta de Freguesia de Câmara de Lobos;

−

Apresentação Pública - Programa Estágios Profissionais na Administração Local
(PEPAL), promovido pelo Secretário de Estado da Administração Local;

−

Apresentação pública alusiva ao desempenho da PSP no combate à pandemia de
COVID-19 e ao inquérito nacional de satisfação da população relativamente à PSP;

−

Apresentação Pública da Agenda para a Inovação das Políticas de Juventude, pela
FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis;

−

Apresentação pública do Balanço Simplex+ 2017 e do Programa Simplex+ 2018,
pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa;

−

Apresentação Pública do Programa Matriz das Comemorações do V Centenário da
Circum-Navegação, promovida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros;

−

Apresentação Pública do Relatório da Avaliação Externa do Plano Nacional para a
Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020, pelo
Conselho Nacional para os Problemas da Droga, da Toxicodependência e do uso
Nocivo do Álcool;

−

Apresentação SIMPLEX'20-21, pela Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública;

−

Apresentações de Estudo sobre Prevenção de Incêndios em eventos de interesse
turístico – Festivais de Música e em empreendimentos turísticos – Parques de
Campismo e Caravanismo, promovido pela Agência para a Gestão integrada de
Fogos Rurais;

−

Assembleia Geral do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo
e do Ambiente (CEDOUA);
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−

Ato de Instalação dos Órgãos da Autarquia para o mandato de 2021-2025, da
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão;

−

Atribuição da Medalha da Cidade de La Chapelle Saint Mesmim – França;

−

Aula prática e simulacro, no âmbito dos Programas «Aldeia Segura» e «Pessoas
Seguras», promovida pela Câmara Municipal de Arganil, Ministério da
Administração Interna e Ministério da Educação;

−

Candidatura de Gaia a Capital Europeia da Juventude, promovida pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia;

−

Cantar às Estrelas, no âmbito da XIV Gala Audiência, promovido pelo Jornal
AUDIÊNCIA;

−

Cerimónias Comemorativas do 151º e 152º Aniversários da Polícia de Segurança
Pública (PSP);

−

Cerimónia Comemorativa do 16º aniversário da Associação Portuguesa dos
Bombeiros Profissionais;

−

Cerimónia Comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos e de Entrega do
Prémio Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República;

−

Cerimónia da Assinatura do Protocolo de Geminação entre a Freguesia da Maia e
a Freguesia da Cidade da Maia;

−

Cerimónia de Abertura da 2ª Mostra Internacional da Renda de Bilros, promovida
pela Junta de Freguesia de Serra d’El Rei;

−

Cerimónia de Abertura da Cidade Europeia do Desporto, Braga 2018;

−

Cerimónia de Abertura do Ano Municipal das Freguesias, promovida pela Câmara
Municipal de Paços de Ferreira;

−

Cerimónia de abertura dos ”500 Magalhães”, promovida pela Estrutura de Missão
para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão de
Magalhães;

−

Cerimónia de anúncio dos vencedores e da entrega de prémios do Altice
International Innovation Awards 2018;

−

Cerimónia de apresentação Conselho Estratégico do Movimento pela Freguesia de
São Mamede de Infesta;

−

Cerimónia de apresentação do projeto de cobertura integral de rede de fibra ótica
de Freguesias portuguesas, promovida pela Altice Portugal;
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−

Cerimónia de assinatura de 2 novos Contratos Locais de Segurança – Moura e
Peniche, promovida pela Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna;

−

Cerimónia de assinatura do protocolo para o Desenvolvimento de Ações de
Sensibilização Ambiental na Freguesia de Vila Franca de Xira, com a Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza;

−

Cerimónia de Assinatura dos Contratos relativos ao Aviso do Fundo Ambiental
JUNTAr+: Soluções Locais para a Economia Circular nas Juntas de Freguesia,
promovida pelo Ministro do Ambiente e da Transição Digital;

−

Cerimónia de Assinatura dos Contratos relativos aos Avisos do Fundo Ambiental
“Promover o Uso Eficiente da Água” e “Repensar Rios e Ribeiras”, Estratégia
Nacional de Educação Ambiental 2020;

−

Cerimónia de Assinatura dos Contratos-Programa para a Constituição e
Dinamização de Agrupamentos de Baldios (AdB), promovida pelo Ministro da
Agricultura e Florestas e Desenvolvimento Regional;

−

Cerimónia de Assinatura dos Projetos do JUNTAr: Soluções Locais para a Economia
Circular nas Juntas de Freguesia;

−

Cerimónia de Assinatura dos Protocolos para a Constituição das Equipas de
Intervenção Permanente (EIP), promovida pelo Ministro da Administração
Interna;

−

Cerimónia de Assinatura dos Protocolos para a constituição de Equipas de
Intervenção Permanente;

−

Cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Manuel Alegre de
Melo Duarte, promovida pela Universidade de Lisboa;

−

Cerimónia de celebração dos 40 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas;

−

Cerimónia de Comemoração do 30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos
da Criança, promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens;

−

Cerimónia de Encerramento da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis
pela Juventude 2019 e Fórum da Juventude "Lisboa+21", promovida pelo Ministro
da Educação e Conselho Nacional da Juventude;

−

Cerimónia de Entrega de garrafas de vidro “Lisbon Tap Water Bottle” e jarros de
vidro “Água da EPAL”, promovida pela EPAL – Empresa Portuguesa de Águas
Livres;
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−

Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Freguesias+Eficientes – Freguesias
pela Eficiência Energética, promovida pela RNAE;

−

Cerimónia de entrega do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2020,
promovida pela Cooperativa António sérgio para a Economia Social;

−

Cerimónia de entrega do Prémio de Reconhecimento de Boas Práticas Locais de
Promoção da Resiliência, promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil;

−

Cerimónia de Entrega do Selo Protetor, promovida pela Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens;

−

Cerimónia de entrega dos diplomas dos projetos vencedores da 1.ª Edição do
Prémio Autárquico «Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses Holocausto, valores universais, humanismo e justiça», promovida pelo Secretário
de Estado da Descentralização e da Administração Local;

−

Cerimónia de Inauguração do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil
(CREPC) e da Base de Apoio Logístico (BAL) do Algarve da ANEPC, promovida pela
Câmara Municipal de Loulé;

−

Cerimónia de Inauguração e entrada em funcionamento do Mercado da Freguesia
de Serra d’El Rei, promovida pela Junta de Freguesia de Serra d’El Rei;

−

Cerimónia de Lançamento do Guia Metodológico para Serviços Públicos e do
Programa de Capacitação em Direitos Humanos da Administração Pública,
promovida pelo Instituto Nacional da Administração;

−

Cerimónia de lançamento do Prémio Autárquico “Aristides de Sousa Mendes e
outros salvadores portugueses - Holocausto, valores universais, humanismo e
justiça”, intervenção na Mesa Redonda “O papel das comunidades locais no
combate ao antissemitismo e à discriminação de base étnica e racial”, promovida
pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública;

−

Cerimónia de Tomada de Posse do Jovem Presidente da Junta, promovida pela
Freguesia de Meirinhas;

−

Cerimónia de Tomada de Posse do Novo Comandante do Corpo de Bombeiros de
Carnaxide, Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide;

−

Cerimónia de tomada de posse dos Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões
de Coordenação e Desenvolvimento Regional, promovida pela Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública;
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−

Cerimónia do “92º Aniversário de Freguesia de Quinta do Anjo”;

−

Cerimónias Militares comemorativas do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas;

−

Cerimónias Militares do 107º e 108º Aniversários da GNR;

−

Cerimónia Militar Evocativa do Centenário do Armistício da Grande Guerra;

−

Cerimónia Oficial de arranque do Projeto «Conectividade no Maciço Central»,
promovida pela Altice Portugal;

−

Cerimónia oficial para apresentação e assinatura do Acordo de Empresa, a
celebrar pela Fundação INATEL com as estruturas das duas Confederações
Sindicais;

−

Cerimónia Solene de Comemoração do 108º Aniversário da Implantação da
República, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa;

−

Cerimónias memorais a Manuel Seromenho Marreiros, Autarca da Freguesia de
Bordeira, promovida pela Câmara Municipal de Aljezur;

−

Ciclo de evento «Vamos recuperar o Património Esquecido» 2021 - Colóquio «Boas
práticas de recuperação do Património Público Esquecido», promovido pala
Universidade de Aveiro;

−

Ciclo de evento «Vamos recuperar o Património Esquecido» 2021 - Colóquio
«Estratégias regionais para a recuperação do Património Público Esquecido»,
promovido pala Universidade de Aveiro;

−

Ciclo de evento «Vamos recuperar o Património Esquecido» 2021 - O Património
público esquecido – conceitos, políticas públicas e modalidades de reabilitação e
de uso temporário, promovido pala Universidade de Aveiro;

−

Cimeira Europeia dos Consumidores, promovida pela Direção Geral do
Consumidor;

−

Cimeira Ibérica “Economia Social” - Assinatura do Memorando de Entendimento
no domínio da Economia Social entre Portugal e Espanha, promovida pela
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social;

−

Colóquio - A centralização/descentralização em Portugal: as tarefas locais,
regionais e nacionais da Administração Pública, promovido pela Associação de
Estudos de Direito Regional e Local – AEDREL;

46

−

Colóquio "Potencial Económico da Diáspora", promovido pelo Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas;

−

Colóquio “O Futuro da Representação Política – 200 anos do Sinédrio”, promovido
pela Assembleia da República;

−

Colóquio: CNUF: Urna Certificada, Sustentável e Ecológica, promovido pela
Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP);

−

Comemoração do 345º Aniversário da Freguesia de Arco de São Jorge;

−

Comemoração do Dia Internacional dos Voluntários, dos 10 anos do Troféu
Português do Voluntariado, promovida pela Confederação Portuguesa do
Voluntariado;

−

Comemoração dos 196º Dia da Freguesia da Terra Chã;

−

Comemorações do 120º Aniversário do nascimento de Bento de Jesus Caraça,
promovidas pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio
e Desporto;

−

Comemorações do dia da CNIS Conferência/Debate subordinada ao tema
«Direitos fundamentais em contexto de resposta social»;

−

Comemorações do Dia da Freguesia, homenagem ao Eng. José Francisco dos
Santos, promovidas pela União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro;

−

Comemorações dos 500 anos da concessão do Foral Manuelino à Vila de Belver,
promovidas pela Câmara Municipal de Gavião e Junta de Freguesia de Belver;

−

Concerto-Os Músicos do Tejo e Eduardo Paniagua | “500 anos da viagem de
Magalhães”, promovido pela Estrutura de Missão para as Comemorações do V
Centenário da Circum-Navegação de Fernão de Magalhães;

−

Concerto de Ano Novo, promovido pela Guarda Nacional Republicana;

−

Concerto e receção Comemorativos do 44º Aniversário do 25 de abril, promovido
pelo Presidente da República;

−

Concerto Europa “O OCEANO QUE NOS LIGA - Na senda da primeira circumnavegação, a música como elemento de união entre povos”, promovido pela
Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da CircumNavegação de Fernão de Magalhães;

−

Concerto Inaugural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
2021, promovido pelo Primeiro Ministro;
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−

Conferência "A Democracia Portuguesa 45 Anos Depois", promovida pela
Assembleia da República;

−

Conferência "Cimeira do Consumidor", intervenção no painel "A proteção do
consumidor e o Poder Local", promovida pela Direção Geral do Consumidor;

−

Conferência "Vozes da inclusão - Dos alunos às famílias e dos profissionais aos
intervenientes chave", intervenção no painel, “Mas afinal como podemos tornar a
escola efetivamente inclusiva”, promovida pela FENACERCI;

−

Conferência “A integridade na Gestão Pública”, promovida pelo Tribunal de Contas
e Conselho de Prevenção da Corrupção;

−

Conferência “Ação Climática – Desafios Estratégicos”, promovida pelo Ministro do
Ambiente e da Ação Climática;

−

Conferência “Descentralização de competências do Estado - Os desafios”,
promovida pela ATREVIA;

−

Conferência “Descentralização e Programações para o Desenvolvimento dos
Interiores com Coesão Territorial Nacional”, promovida pela Câmara Municipal de
Aljustrel;

−

Conferência “Dinâmicas da Reforma do Estado – Descentralização Administrativa:
Desafios e Oportunidades”, orador no painel "Descentralização e proximidade – o
papel das Freguesias na descentralização", promovida pelo Instituto Superior de
Ciências sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;

−

Conferência “Os Municípios e o Futuro da Energia em Baixa Tensão – 4 Soluções”,
promovida pela Associação de Estudos de Direito Regional e Local – AEDREL;

−

Conferência “Regionalização: SIM ou NÃO”, promovida pela Comissão
Independente para a Descentralização da Assembleia da República;

−

Conferência «Diagnóstico e Perspetivas ao nível do emprego e das necessidades
sociais resultantes da pandemia da doença COVID-19», intervenção no painel
«Efeitos na Segurança Social – Repercussões Sociais da Crise», promovida pela
Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República;

−

Conferência de Alto Nível sobre o Futuro do Trabalho: “Trabalho Remoto:
Desafios, Riscos e Oportunidades”, promovida pela Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 2021;
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−

Conferência de alto nível subordinada ao tema: «O papel da Economia Social na
criação de emprego e na implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais»,
promovida pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 2021;

−

Conferência de Imprensa de Apresentação do Projeto – 7 Maravilhas da Cultura
Popular;

−

Conferência e Lançamento do Livro «Tráfico de Seres Humanos – Testemunhos e
Documentos», promovida pela Cáritas Portuguesa;

−

Conferência Final da Iniciativa Nacional "Setembro Mês da Alfabetização e das
Literacias", promovida pela Associação Portuguesa de Educação e Formação de
Adultos – APEFA;

−

Conferência Internacional "Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações
Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML)", promovida pela
Câmara Municipal de Lisboa;

−

Conferência sobre o Futuro da Europa - Uma economia que beneficie os cidadãos:
a política agrícola e a luta contra as alterações climáticas, promovida pela
Assembleia da República;

−

Conferência: Os Direitos da Criança e as Famílias de Acolhimento, promovida pela
Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República;

−

Congresso Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades;

−

Congresso SINTRA ECONOMIA 20/30, promovido pela Câmara Municipal de Sintra;

−

Convenção Autárquica PS – Partido Socialista;

−

Convenção Autárquica PS Leiria, promovida pelo PS – Concelhia de Leiria;

−

Convenção Autárquica PS Loures;

−

Convenção Autárquica PSD – Pombal;

−

Debate – Desafios da União da Assembleia Geral do Volt Europa;

−

Debate: Descentralização, promovido pelo Porto Canal;

−

Dia da Europa, promovido pelo Parlamento Europeu em Portugal e Representação
da Comissão Europeia em Portugal;

−

Dia da Freguesia de Santa Maria – Manteigas;

−

Dia da Proteção Civil, promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil;
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−

Dia da Segurança Social, promovido pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança social;

−

Dia do Bombeiro Português, promovido pela Liga dos Bombeiros Portugueses;

−

Dia Mundial da Saúde - Palestrante, Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes,
que desenvolverá o tema “Sars Covid – 19 e Desigualdades Sociais. Sindemia”,
promovido pela Frente Rotária Anti-Diabetes (FRAD);

−

Dia Municipal para a Igualdade - Colóquio sobre Igualdade, promovido pela Casa
do Povo da Maia – Açores;

−

Dia Nacional da Imprensa, promovida pela Associação Portuguesa de Imprensa;

−

Dia Nacional do Bombeiro Profissional, promovido pela Associação Nacional de
Bombeiros Profissionais;

−

Distinguished Visitors Day do Exercício Anual do Exército, no âmbito do Apoio
Militar de Emergência, “FÉNIX 19”, promovido pelo Exército Português;

−

Encerramento do Seminário "As Freguesias - Presente e Futuro - a importância dos
recursos humanos (situação atual e valorização)", promovido pela Faculdade de
Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto;

−

Encontro "O contributo do Poder Local para a promoção do voluntariado",
promovido pela Confederação Portuguesa do Voluntariado;

−

Encontro | Os Caminhos do Voluntariado: Enquadramento Legislativo, promovido
pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES);

−

Encontro Anual de Avaliação da Atividade das CPCJ 2019 - “Prevenir para
Proteger”, promovido pela Comissão Nacional de Promoção das Crianças e Jovens;

−

Encontro Anual de Avaliação da Atividade - CPCJ 2020, promovido pela Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens;

−

Encontro Anual do Fórum Nacional Álcool e Saúde,

−

Encontro da Rede Social de Coimbra, moderação do painel “Comissões Sociais de
Freguesia: promotoras do desenvolvimento social local”, promovido pela Câmara
Municipal de Coimbra;

−

Encontro de Abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 2019,
promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens;
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−

Encontro de apresentação prévia do Relatório Final da Avaliação Externa do Plano
Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências
(PNRCAD), promovido pelo Conselho Nacional para os Problemas da Droga, da
Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool;

−

Encontro de Reflexão sobre os Incêndios Florestais, promovido pela Associação
para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial da Universidade de Coimbra;

−

Encontro do Candidato - João Ferreira à Presidência da República;

−

Encontro Nacional 2018 dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE), promovido
pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas;

−

Encontro Nacional CIAC Digital, promovido pela Direção Geral do Consumidor;

−

Encontro OF dedicado à Farmácia nos Cuidados de Saúde, subordinado ao tema
“Os Cuidados Farmacêuticos nas ARS”, promovido pela Ordem dos Farmacêuticos;

−

Encontro Participativo – Boas Práticas das Freguesias, promovido pela Rede de
Autarquias Participativas;

−

Encontro Regional enquadrado na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa
Ciclável (ENMAC) 2020-2030, sobre a temática da mobilidade clicável ao serviço
do turismo e da saúde, promovido pela CCDR Algarve;

−

Entrega de Prémios às crianças vencedoras do Concurso de Imagem e Sessão de
Encerramento do Encontro Nacional das CPCJ 2018 – “Ser Criança no século XXI”;

−

Estratégia 2030 para a Região de Lisboa e Vale do Tejo - Sessão de Reflexão –
PESSOAS, promovida pela CCDR LVT;

−

Estratégia 2030 para a Região de Lisboa e Vale do Tejo - Sessão de Reflexão PRODUÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO, promovida pela CCDR LVT;

−

Evento Anual - Norte de Portugal: os caminhos de uma Região Inovadora,
promovido pela CCDR Norte;

−

Evento Anual do PO CH (Programa Operacional do Capital Humano);

−

Evento comemorativo do Dia Mundial da Saúde 2019, subordinado ao tema
“Cobertura Universal de Saúde”, promovido pela Direção Geral da Saúde;

−

Evento Evocativo – 20 anos da classificação do Douro Património Mundial,
promovido pela CCDR Norte;

−

Exercício Nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico – A TERRA TREME,
promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil;
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−

Festa Anual em Honra de Nossa Senhora da Guia – Atalaia, promovida pela União
das Freguesias de Lourinhã e Atalaias;

−

Fiesta Nacional de España, promovida pela Embaixadora de Espanha em Lisboa;

−

Focus Group | Estratégia Nacional Smart Cities, promovido pela Estrutura de
Missão Portugal Digital;

−

Fórum Estatutário do CPLRE;

−

Fórum reflexão sobre o Orçamento do Estado para 2019 e as Freguesias,
promovido pela DD Leiria;

−

Gala da Freguesia de Viseu;

−

Gala 'Melhor Escola', promovida pelo Jornal “O Gaiense”;

−

Gala Reconhecer 75 Anos INATEL Leiria, promovida pela Delegação Distrital de
Leiria;

−

Gala Social INATEL 2020;

−

Global Exploration Summit - Sessão Especial dedicada à Primeira Viagem de
Circum-Navegação, promovida pela Estrutura de Missão para as Comemorações
do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão de Magalhães;

−

Homenagem aos anteriores Coordenadores da DR Açores, José Gabriel Silva, José
Maria Sousa e António Toledo Alves, promovida pela Delegação Regional dos
Açores;

−

Homenagem aos anteriores Presidentes de Junta, pós 25 de Abril 1974, promovida
pela União das Freguesias de São Martinho e Árvore e Lamarosa;

−

I Congresso do Volt Portugal;

−

I Convenção Autárquica, intervenção no painel «Finanças Locais (Alterações da Lei
e Contratação Pública)», promovida pelo PSD – Oliveira de Azeméis;

−

II Encontro Nacional IPSS Promotoras de Saúde, promovido pela Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade;

−

III Encontro Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, intervenção no
painel: A Digitalização do setor público e o combate à cibercriminalidade,
promovido pela Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de
Dados;
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−

III Seminário Internacional de Estudos Globais, promovido pela Universidade
Aberta;

−

Implementação da plataforma colaborativa que permita identificar
disponibilidades por tipo de géneros alimentícios, promovida pela Comissão
Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA);

−

Inauguração da Arte em São Bento 2019 - Coleção Norlinda e José Lima,
promovida pelo Primeiro Ministro;

−

Inauguração da exposição «De lágrimas e de lama… 14-18 nos olhos de um
soldado», promovida pela Associação CIVICA;

−

Inauguração da Festa do Queijo da Serra da Estrela, promovida pela Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital;

−

Inauguração da nova sede da Liga dos Bombeiros Portugueses;

−

Inauguração da nova sede da União das Freguesias de São José de São Lázaro e
São João do Souto;

−

Inauguração da Sede da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE;

−

Inauguração do Edifício, Sede da Junta de Freguesia da Moita;

−

Inauguração do Espaço ACTIVA;

−

Intervenção no 1º painel sobre o tema "Descentralização e Reforma
Administrativa";

−

Iº Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa, intervenção no Painel Apoio Local, promovido pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas;

−

Jantar - Comemorações do 30º Aniversário da ANAFRE (1989-2019);

−

Jantar | Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da
APCE, por ocasião da visita do Secretário-Geral do CPLRE, Andreas Kiefer,
promovido pela Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar
do Conselho da Europa;

−

Jantar de Encerramento da viagem de estudo a Portugal – CIVICA;

−

Jantar de Encerramento da XIII Legislatura, promovido pelo Grupo Parlamentar do
PS;

−

Jornadas | Reflexão Autárquica | Política Geral e resolução de casos práticos,
promovida pelo PSD – Federação Distrital de Leiria;
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−

Lançamento da obra “LENDÁRIO: 100 Lendas da Região de Coimbra”, pela
Fundação INATEL;

−

Lançamento do Livro “VALORIZAR os PORTUGUESES no MUNDO” Por uma Visão
Estratégica Partilhada – 2015-2019, de José Luis Carneiro, promovido pela INCM;

−

Lançamento do Projeto Parentalidade Positiva, promovido pela Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens;

−

Mesa Redonda subordinada ao tema “Descentralização/Regionalização. Conceitos
e Realidade”, promovida pela Assembleia Municipal de Anadia;

−

Mesa Redonda, no âmbito da Licenciatura em Administração Pública, "Ser
Freguesia hoje – desafios e oportunidades", promovida pela Escola Superior de
Tecnologia e Gestão – Politécnico de Leiria;O

−

Portugal Smart Cities Summit | Grupo de Trabalho sobre Saúde e Bem Estar;

−

Portugal Smart Cities Summit - Conferência Smart Cities «Sharing & Inclusive
Cities», orador no Painel «As dinâmicas inter-regionais na criação de uma nação
mais sustentável», Fundação AIP;

−

Portugal Smart Cities Summit - Participação da ANAFRE na Conferência das
Autarquias, Empresas e Cidadãos;

−

Portugal Smart Cities Summit 2021 - Conferência das Autarquias, Empresas e
Cidadãos, intervenção no painel: Digitalização Sustentável da Sociedade – Que
Futuro?;

−

Posse do Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, Natércia Marília
Magalhães Rêgo Cabral;

−

Prémio FNAS - Fórum Nacional Álcool e Saúde, promovido pelo Fórum Nacional
Álcool e Saúde;

−

Preparação da Eleição para o Presidente da República 2021, com o Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna;

−

Programa Prós e Contras: Descentralização, da RTP;

−

Programa: Almoço TSF - Descentralização/trabalho desenvolvido pela ANAFRE;

−

Programa: Manhãs da Renascença;

−

Projeto «Vamos recuperar o património esquecido?», promovido pela
Universidade de Aveiro;
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−

Public services for vibrant rural communities and towns in Alentejo - Sessão 2 –
Governança Multinível (troca de experiências sobre as melhores práticas na
prestação de serviços públicos em áreas rurais e governança multinível),
promovida pela CCDR Alentejo e Ad&C e OCDE;

−

Receção à CIVICA;

−

Receção ao Corpo Diplomático e Momento Musical, no âmbito das comemorações
do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas;

−

Receção e reunião com Sua Eminência O Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel
Clemente;

−

Receção por ocasião da Festa Nacional Espanhola, promovida pela Embaixada de
Espanha;

−

Receção por ocasião do 101° “Congrès des maires et des présidents
d’intercommunalité de France”, promovida pela Mire de Paris;

−

Réception - Fête nationale de la République Française, promovida pela
Embaixadora de França em Lisboa;

−

Reunião - "Autarquias sem Glifosato/Herbicidas", com QUERCUS;

−

Reunião - “Agendamento Online | Vacinação COVID-19”, com os Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde;

−

Reunião - Acordo de Entendimento – SEAF | SEAL | ANAFRE – Apoio aos
contribuintes na entrega da declaração Modelo 3 – IRS, com o Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais e Secretário de Estado das Autarquias Locais;

−

Reunião - ADSE - Eng. João Proença e UF Aver-o-Mar, Amorim e Terroso;

−

Reunião – Altice Portugal;

−

Reunião - ANAFRE e Freguesia de Galveias - Gestão da Freguesia (abastecimento
de água e património imobiliário - rústico e urbano), com o Secretário de Estado
das Autarquias Locais;

−

Reunião - Apresentação da Confederação Portuguesa do Voluntariado;

−

Reunião - Apresentação da Federação e pedido de parceria para promoção e
sensibilização da Dádiva de Sangue, com a FEPODABES;

−

Reunião - Apresentação da INOVLOC - Associação para a Inovação e
Desenvolvimento Local;
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−

Reunião - Apresentação do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais;

−

Reunião - Autarcas Social Democratas;

−

Reunião - Carta aberta | Vagas carenciadas de médicos, com o Sindicato dos
Médicos da Zona Sul

−

Reunião - Cerimónia Religiosa de Homenagem aos Bombeiros e demais agentes
de Proteção Civil, com a FÉNIX – Associação Nacional DE Bombeiros e Agentes de
Proteção Civil;

−

Reunião - Circuitos Curtos Agroalimentares e os Sistemas Alimentares Locais, com
a ANIMAR;

−

Reunião - Contributos para a definição de prioridades a considerar na Estratégia
Nacional de Combate à Pobreza, com a Comissão de Coordenação de Preparação
de uma Proposta Estratégica Nacional de Combate à Pobreza, no âmbito do Pilar
Europeu dos Direitos Sociais;

−

Reunião - de Acão Local, com a Federação Minha Terra;

−

Reunião - Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho que instituiu o Sistema de
Identificação de Animais de Companhia (SIAC), com a Direção Geral de
Alimentação e Veterinária;

−

Reunião - Descentralização: Competências para as Freguesias, com Secretário de
Estado das Autarquias Locais;

−

Reunião - Eleição dos vogais da junta de Freguesia e o princípio da continuidade
do mandato, com o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração
Local;

−

Reunião - Eleições em contexto de pandemia – ALRAA, com a Comissão Nacional
de Eleições;

−

Reunião - Eleições Europeias, com Secretaria de Estado Adjunta e da
Administração Interna;

−

Reunião - Eleições Legislativas, com Secretaria de Estado Adjunta e da
Administração Interna;

−

Reunião - Estudo do impacto legislativo do Regulamento Geral de Proteção de
Dados, com a Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo (UTAIL);

−

Reunião - Fundação CEFA, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses
– ANMP;
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−

Reunião – Fundo para pequenos projetos da Economia Circular, com o Ministro do
Ambiente;

−

Reunião - Identificação de constrangimentos relacionadas com enquadramento
aplicável à implantação de redes de comunicações eletrónicas, em geral, e, em
particular, das redes 5G, com a ANACOM;

−

Reunião - Implementação do Acordo de Entendimento – SEAF | SEAL | ANAFRE –
Apoio aos contribuintes na entrega da declaração Modelo 3 – IRS, com a
Autoridade Tributária e Aduaneira;

−

Reunião - Lei da paridade, com a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL);

−

Reunião - Lei das Finanças Locais, com o Grupo Parlamentar do PCP;

−

Reunião - Licença de canídeos na Junta de Freguesia, com a Direção Geral de
Alimentação e Veterinária

−

Reunião - Licenciamento de Espetáculos Pirotécnicos, com a PSP,

−

Reunião - Manual de Segurança Contra Incêndios em Edifícios Associativos, com a
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto;

−

Reunião - Marcação do dia da realização das eleições para os órgãos das
autarquias locais, com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração
Pública;

−

Reunião - Ministro do Planeamento e Secretária de Estado do Desenvolvimento
Regional;

−

Reunião - Missão para observação das Eleições Locais na Albânia, com SecretáriaGeral do Sistema de Informações da República Portuguesa;

−

Reunião - Modelo atual do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens (SIGRE) e as oportunidades de melhoria para o período 2022 – 2026,
com a SPV – Sociedade Gestora de Resíduos e Embalagens;

−

Reunião - Ordem dos Psicólogos;

−

Reunião - Participação eleitoral das comunidades imigrantes nas próximas
eleições autárquicas, com o Alto Comissariado para as Migrações;

−

Reunião - Plano de Emergência Nacional de apoio às 30.000 Coletividades de
Cultura Recreio e Desporto existentes em Portugal, com a Confederação
Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto;
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−

Reunião - Plano de Recuperação das Aprendizagens 21/23, com o Secretário de
Estado Adjunto e da Educação;

−

Reunião - Plano de Vacinação COVID-19, com Secretário de Estado da Saúde;

−

Reunião - Ponto de situação Portugal Chama, com a Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais;

−

Reunião - Portaria - Consulta da Base de Dados da Autoridade Tributária, com o
Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local e Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais;

−

Reunião - Possibilidade de Protocolo - Estatuto do Antigo Combatente - Lei n.º
46/2020, de 20 de agosto, com a Direção de Serviços de Saúde Militar e Assuntos
Sociais do Ministério da Defesa nacional;

−

Reunião - Possibilidade de transferência da Tutela da área da saúde e bem-estar
dos animais de companhia da DGAV para o ICNF, com a Ordem dos Médicos
Farmacêuticos;

−

Reunião - Preparação dos próximos atos eleitorais, com o Secretário de Estado
Adjunto e da Administração Interna;

−

Reunião - Processo Eleitoral, com Secretaria de Estado Adjunta e da Administração
Interna;

−

Reunião - Programa de Formação de 1º ciclo (licenciatura) em Gestão Autárquica,
com a Universidade Aberta;

−

Reunião - Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, com a
DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais;

−

Reunião - Programa Escolhas, com o Programa Escolhas;

−

Reunião - Projeto Eco-Freguesias XXI, com a Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE);

−

Reunião - Proposta de Lei das Finanças Locais, com o Secretário de Estado das
Autarquias Locais;

−

Reunião - Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022, com a Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública e Secretário de Estado da
Descentralização e da Administração Local;

−

Reunião - Proposta de Parceria ATM Express (SIBS), com a ATM Express;

58

−

Reunião - Protocolo CTT – ANAFRE, com o Ministro das Infraestruturas e
Habitação;

−

Reunião - Protocolo CTT – ANAFRE, com os CTT - Correios de Portugal, SA;

−

Reunião - Protocolo CTT | ANAFRE, com a ANACOM;

−

Reunião - Protocolo de Colaboração – Pensão na hora, com o Secretário de Estado
da Segurança Social;

−

Reunião - Protocolo de Colaboração ANAFRE | CPV – confederação Portuguesa do
Voluntariado;

−

Reunião - Protocolo de Colaboração entre a ANAFRE e o Programa Bairros
Saudáveis, com Arq. Helena Roseta;

−

Reunião - Protocolo Ordem dos Advogados | ANAFRE, com a Ordem dos
Advogados;

−

Reunião - Protocolo SNS24 Balcão, com os Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde,

−

Reunião - Realidade das Matilhas em Portugal, com a Associação Ibérica de Defesa
da Caça, Pesca, Tradições e do Mundo Rural;

−

Reunião - Recenseamento Agrícola 2019, com Instituto Nacional de Estatística;

−

Reunião - Relação ANAFRE/CTT e ANACOM, TDT (Televisão Digital Terrestre) e
Serviço Público Postal, com Ministro das Infraestruturas se Habitação;

−

Reunião - Reorganização Administrativa das Freguesias, com a Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública;

−

Reunião - Revista das Freguesias, com a AEDREL;

−

Reunião - Rotary Clubes e Palestra da Profª Drª Sónia Vale sobre “Diabetes –
impacto da COVID-19”, com a Frente Rotária Anti-Diabetes (FRAD);

−

Reunião - Secretário de Estado do Cinema, Audiovisuais e Media e Secretário de
Estado Adjunto e das Comunicações;

−

Reunião - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações
SNTCT;

−

Reunião - TDT (Televisão Digital Terrestre) e CTT, com ANACOM;

−

Reunião - Tribunal de Contas;
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−

Reunião - Troca de opiniões acerca do Poder Local e da valorização dos eleitos,
consolidando as linhas de protocolo a estabelecer, com a ANAM – Associação
Nacional de Assembleias Municipais;

−

Reunião | Delegação Portuguesa ao Congresso dos Poderes Locais e Regionais do
Conselho da Europa, por ocasião da visita do Secretário-Geral do CPLRE, Andreas
Kiefer;

−

Reunião anual do fórum da EMA (Autoridades Metropolitanas Europeias), com a
Área Metropolitana do Porto;

−

Reunião com a ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais;

−

Reunião com a Associação Portuguesa de Imprensa;

−

Reunião com a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários;

−

Reunião com a FENACRCI;

−

Reunião com a FORMEM – Federação Portuguesa de Centros de Formação
Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência;

−

Reunião com a Guarda Nacional Republicana GNR;

−

Reunião com a Liga dos Bombeiros Portugueses;

−

Reunião com a Ministra da Coesão Territorial Secretário de Estado Adjunto e do
Desenvolvimento Regional;

−

Reunião com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública

−

Reunião com a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias;

−

Reunião com a Secretária de Estado da Educação;

−

Reunião com a Universidade Aberta;

−

Reunião com as Confederação do Desporto de Portugal;

−

Reunião com ELECTRÃO – Associação de Gestão de Resíduos;

−

Reunião com Fórum Nacional Álcool e Saúde e apresentação do Compromisso da
ANAFRE "Prevenir";

−

Reunião com o Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional;

−

Reunião com OCDE no âmbito do projeto “School Resources Review”;

−

Reunião com os Presidentes de Junta do Concelho de Odemira;
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−

Reunião com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde;

−

Reunião com Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e Secretária de
Estado para a Integração e as Migrações;

−

Reunião de apoio para criação do Grupo de Trabalho – Conetividade, com o
Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações;

−

Reunião de apresentação da Saison Croiséee França-Portugal 2022, com a ACTIVA
– Groupe d’Amitié France Portugal des Villes et des Collectivités Territoriales;

−

Reunião de apresentação e discussão da proposta de projeto de Decreto-Lei, que
visa criar um dispositivo legal que permita a redução da exposição dos produtos
fitofarmacêuticos a pessoas estranhas aos tratamentos e reforçar o uso de meios
e técnicas de redução dos tratamentos fitossanitários, com a Direção Geral de
Alimentação e Veterinária;

−

Reunião de trabalho para interpretação das recomendações e eventuais
contributos, no âmbito do Estudo sobre Prevenção de Incêndios em
Empreendimentos Turísticos, com a Agência para a Gestão Integrada de Fogos
Rurais;

−

Reunião do Gabinete Autárquico do PS com autarcas do Distrito de Viseu;

−

Reunião do Grupo Socialista - CPLRE - Congresso dos Poderes Locais e Regionais
da Europa;

−

Reunião do Júri da medida Freguesias+Eficientes – Freguesias pela Eficiência
Energética, com a RNAE;

−

Reunião preparatória da eleição para os Órgãos das Autarquias Locais 2021, com
o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna;

−

Reunião Projeto Reabilitar como Regra (RcR), elaboração de propostas para
adequar as normas técnicas da construção às exigências e especificidades da
reabilitação de edifícios, com a Direção Regional da Habitação;

−

Reunião sobre os CENSOS 2021, com o Instituto Nacional de Estatística;

−

Reuniões para Análise da evolução da situação da pandemia de Covid-19;

−

RTP 2 – Sociedade Civil - Tema “dinheiro real vs. dinheiro virtual";

−

Seminário "Animação Noturna, Álcool e Segurança", promovido pela Área
Governativa da Administração Interna;
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−

Seminário "Pensar a Participação das Crianças na Tomada de Decisão Pública",
promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e
Jovens;

−

Seminário “Apoio Militar de Emergência: os novos desafios», promovido pelo
Comando das Forças Terrestres;

−

Seminário “Cidadania no Envelhecimento", intervenção na Mesa Redonda "A
Proximidade (solidariedade em ação)", promovido pelo Tribunal da Relação de
Lisboa;

−

Seminário “Regionalização e Desenvolvimento e Reforma da Administração
Pública”, promovido pela Comissão Independe para a Descentralização da
Assembleia da República;

−

Seminário “Saúde e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – desafios para
uma década”, promovido pela Direção-Geral da Saúde;

−

Seminário «Valorizar e Promover a Floresta», intervenção no painel «Prevenção
Florestal», promovido pela Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da
República;

−

Seminário de Discussão Pública da alteração do Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT), promovido pela Direção Geral do Território;

−

Seminário de Encerramento do Processo de Discussão Pública do Plano Nacional
de Gestão Integrada de Fogos Rurais, promovido pela Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais;

−

Seminário Final do Programa «Empreende Já», promovido pelo Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto;

−

Seminário sobre o futuro “Mecanismo de Proteção Civil Europeu”, promovido pelo
Partido Popular Europeu, Instituto Francisco Sá Caneiro e Grupo Parlamentar do
PSD;

−

Seminário: Descentralização e Regionalização em Portugal: ensinamentos da
experiência internacional e recomendações, promovido pela Comissão
Independente para a Descentralização da Assembleia da República;

−

Seminário: O processo de Descentralização, promovido pelo Tribunal de Contas;

−

Sessão Comemorativa do 11º aniversário e de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais
da Confederação Portuguesa do Voluntariado;
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−

Sessão de Abertura da 26ª e 27ª Edição da Festa Gastronómica do Peixe-Espada
Preto, promovida pela Junta de Freguesia de Câmara de Lobos;

−

Sessão de Abertura da Campanha Pirilampo Mágico 2019 e 2021, promovida pela
FENACERCI;

−

Sessão de Abertura da Cerimónia Eco-Freguesias XXI 2019, promovia pela
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE);

−

Sessão de Abertura da Conferência "Segurança Urbana | Os Municípios e a
Proteção do Espaço Público", promovida pela Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna;

−

Sessão de Abertura da iniciativa “Setúbal Resiliência + Os Dias da Segurança”,
promovida pela Câmara Municipal de Setúbal;

−

Sessão de Abertura da reunião do Conselho Permanente do Conselho das
Comunidades Portuguesas;

−

Sessão de Abertura da Sessão de (In)Formação e Esclarecimentos no âmbito da 2.ª
edição das Eco-Freguesias XXI 2018, promovida pela Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE);

−

Sessão de Abertura da Sessão de Lançamento da 2.ª edição das Eco-Freguesias XXI
2018, promovida pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE);

−

Sessão de Abertura da Sessão de Lançamento da 3.ª edição das Eco-Freguesias
XXI, promovia pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE);

−

Sessão de Abertura do «I Fórum da Juventude Binacional para a Empregabilidade
dos Jovens», promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude;

−

Sessão de Abertura do 12º Encontro Nacional das USF - Que futuro para o Modelo
USF?, promovido pela Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar;

−

Sessão de Abertura do 1º Encontro de Unidades Locais de Proteção Civil do
Concelho de Setúbal;

−

Sessão de Abertura do 1º Encontro Nacional dos NPISA (Núcleo de Planeamento e
Intervenção Sem Abrigo), promovido pelo Instituto da Segurança Social;

−

Sessão de Abertura do Encontro Nacional das CPCJ 2018 – “Ser Criança no século
XXI”, promovido pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens;
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−

Sessão de abertura do Galardão Eco-Freguesias XXI 2021, promovida pela
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE);

−

Sessão de Abertura do Seminário “Rede Honorária de Portugal no mundo:
realidade e potencial”, promovido pelo Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas;

−

Sessão de Abertura do XIV Congresso da CGTP-IN;

−

Sessões de Abertura do XXIV e XXV Congressos da ANMP;

−

Sessão de Abertura do XXV Congresso do CLAD (Centro Latino-Americano para o
Desenvolvimento);

−

Sessão de Abertura e Encerramento do Fórum Freguesias 2030, promovido pela
Delegação Distrital de Lisboa;

−

Sessão de Apresentação | PORTUGAL VOLUNTÁRIO - Medidas de Apoio ao
Voluntariado, promovido pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES);

−

Sessão de Apresentação da Carta Local de Comunidades Estrangeiras da Freguesia,
promovida pela União das Freguesias de Caldas da Rainha – Santo Onofre e Serra
do Bouro;

−

Sessão de apresentação da Avaliação do Contributo dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento para a Formação Avançada inscrita no Plano Global
de Avaliação PT2020, promovida pelo PO CH;

−

Sessão de apresentação da Avaliação do Impacto dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social (CLDS) inscrita no Plano Global de Avaliação PT2020),
promovida pelo PO ISE;

−

Sessão de Apresentação da Avaliação do Impacto dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social (CLDS), promovida pelo PO ISE;

−

Sessão de apresentação de Projetos a serem desenvolvidos/implementados na
região Alentejo, no âmbito do SNS+proximidade - Cuidar em Casa, promovida pela
Administração Regional de Saúde do Alentejo;

−

Sessão de Apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais DECIR 2021, promovida pelo Ministro da Administração Interna;

−

Sessão de Apresentação do Plano de Recuperação Europeu e do Plano de
Recuperação e Resiliência Português, promovida pelo Primeiro Ministro;
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−

Sessão de Apresentação dos Resultados // ISES - Inquérito ao Setor da Economia
Social 2018 (Edição 2020), pela Cooperativa António Sérgio para a Economia
Social;

−

Sessão de Assinatura de Protocolo entre o INA, I.P. e a Fundação FEFAL;

−

Sessão de balanço da consulta pública da Visão Estratégica para o Plano de
Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, promovia pelo Primeiro Ministro;

−

Sessão de Debate sobre a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à
Pobreza Energética, promovida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Energia;

−

Sessão de divulgação/esclarecimento sobre projetos de “Formação para a
Modernização e Capacitação da Administração Local”, promovida pela CCDR
Norte;

−

Sessão de Encerramento da 14ª Convenção Nacional do PEV - Ação Ecologista Um compromisso com o Futuro;

−

Sessão de Encerramento da Conferência "Segurança Urbana | Os Municípios e a
Proteção do Espaço Público", promovida pela Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna;

−

Sessão de Encerramento da VI Convenção Nacional – Iniciativa Liberal;

−

Sessão de Encerramento da XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda;

−

Sessões de Encerramento do 22º e 23º Congressos Nacionais do Partido Socialista
(PS);

−

Sessões de Encerramento do 27º e 28º Congressos do CDS – Partido Popular;

−

Sessões de Encerramento do 37º, 38º e 39º Congressos Nacionais do Partido Social
Democrata (PSD);

−

Sessão de Encerramento do 8º Congresso da CNA;

−

Sessão de Encerramento do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades
Portuguesas;

−

Sessão de Encerramento do Curso Breve Direito das Freguesias, promovido pela
AEDREL;

−

Sessão de Encerramento do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 2019
e Entrega do Prémio de Jornalismo “Os Direitos da Criança em Notícia”, promovida
pela Comissão Nacional de promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e
Jovens;
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−

Sessão de Encerramento do XIV Congresso da CGTP-IN;

−

Sessão de Encerramento do XVI Congresso Nacional de Bombeiros Profissionais;

−

Sessão de Encerramento do XVIII Congresso da Federação da Área Urbana de
Lisboa do Partido Socialista – FAUL;

−

Sessões de Encerramento dos XXIV e XXV Congressos da ANMP;

−

Sessões de Encerramento dos XXXVIII e XXXIX Colóquios Nacionais da ATAM;

−

Sessão de Esclarecimentos Eco-Freguesias XXI, promovida pepa Associação
Bandeia Azul da Europa (ABAE);

−

Sessão de Estudo sobre a Lei-Quadro das Freguesias, coordenada por António
Cândido de Oliveira e Carlos José Batalhão, promovida pela AEDREL;

−

Sessão de lançamento e apresentação do ONES – Observatório Nacional de
Emergência Social, promovida pelo Instituto da Segurança Social;

−

Sessão de Reflexão e Debate sobre a temática: «Desenvolvimento Local Liderado
pelas Comunidades», promovida pela Área Metropolitana de Lisboa;

−

Sessão de Reflexão e Debate sobre a temática: «Desenvolvimento Urbano
sustentável», promovida pela Área Metropolitana de Lisboa;

−

Sessão de Trabalho - Fórum Algarve 2030, promovida pela CCDR Algarve;

−

Sessão Evocativa dos 50 anos da CCDR-N com a conferência inaugural
“Descentralizar o Estado, Reforçar as Regiões”;

−

Sessão Inaugural - PRORESÍDUOS – Programa Avançado de Gestão Municipal de
Resíduos Urbanos, promovida pela Fundação FEFAL;

−

Sessão Oficial de Lançamento de materiais lúdico-pedagógicos sobre
Desenvolvimento Local para Crianças e Agentes Educativos, promovida pela
ANIMAR;

−

Sessão Online “Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza
Energética 2021-2050: a importância da habitação social”, intervenção no painel:
Promover o combate à pobreza energética através da reabilitação energética dos
edifícios de habitação social, promovida pela ADENE – Agência para a Energia;

−

Sessão para apresentação e discussão pública do Projeto de "Instruções para a
Prestação de Contas em SNC-AP, SNC e ESNL", promovida pelo Tribunal de Contas;
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−

Sessão Preparatória do 3.º Congresso AMAlentejo “Debates Temáticos Desenvolvimento Sustentável do Alentejo – Biodiversidade, Sistemas Produtivos,
Trabalho com Direitos”;

−

Sessão pública de anúncio dos resultados do concurso do Programa Bairros
Saudáveis;

−

Sessão Pública de Apresentação do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência,
promovida pelo Ministro do Planeamento;

−

Sessão Pública de Apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência, promovida
pelo Ministro do Planeamento;

−

Sessão Pública de Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a ANPC, a ANMP
e a ANAFRE – "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras", promovida pelo Secretário de
Estado da Proteção Civil;

−

Sessão Pública de Balanço e Perspetivas sobre o Programa Regressar, promovida
pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;

−

Sessão Pública Restrita [Programa de Valorização e Dinamização dos Percursos
Pedestres] - Projeto ‘Keep Walking’, promovida pela Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal;

−

Sessão Regional de Apresentação das bases de elaboração do Plano Ferroviário
Nacional (PFN), promovida pela CCDR Algarve;

−

Sessão Simplex + e apresentação do Portal de Boas Práticas Autárquicas,
promovida pela Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa;

−

Sessões Solenes comemorativas do 137º e 138º aniversários de A Voz do Operário;

−

Sessões Solenes Comemorativas do 44º, 45º, 46º e 47º Aniversários do 25 de abril
de 1974;

−

Sessão Solene Comemorativa do Dia Mundial do Dador de Sangue, promovida pela
FEPODABES;

−

Sessão solene da abertura das Comemorações dos 500 anos do Foral para
Montagraço, promovidas pela Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço;

−

Sessão Solene das comemorações do 106º Aniversário da Associação Humanitária
dos Bombeiros de Carnaxide;

−

Sessão Solene das Comemorações do 9º Aniversário de elevação de Valongo do
Vouga a Vila,
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−

Sessão Solene de Assinatura dos Contratos Inter-administrativos de Delegação de
Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e as Juntas/Uniões de
Freguesia – 2019;

−

Sessão Solene de atribuição de Condecorações 2019, no âmbito das
comemorações do XXII Aniversário da Freguesia - União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão;

−

Sessão Solene de Boas Vindas a Sua Excelência o Presidente da República de
Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço;

−

Sessão Solene de Enceramento do XI Congresso do SINTAP;

−

Sessão solene de entrega do Prémio Camões 2017, ao escritor Manuel Alegre,
promovida pelo Ministro da Cultura;

−

Sessão solene de homenagem aos Presidentes de Junta de Freguesia de Belver,
promovida pela Junta de Freguesia de Belver;

−

Sessão Solene do 135º Aniversário da Voz do Operário e apresentação do Livro da
Voz do Operário 135 anos;

−

Sessão/Debate – Comemorações dos 45 anos do 25 de abril - intervenção no
painel «O Poder Local», promovida pela Associação de Moradores do Bairro das
Amendoeiras;

−

Sessão/Debate “Avaliação do Sistema Nacional da Proteção Civil, no âmbito dos
incêndios rurais”, promovida pelo Observatório Técnico Independente da
Assembleia da República;

−

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses - 20182021;

−

Tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas Certificados;

−

Tomada de posse dos órgãos sociais da Ordem dos Notários;

−

Tomada de Posse Pública dos Órgãos do Conselho Nacional de Juventude;

−

Tributo a Mário Soares e Inauguração da Exposição “A Cerimónia do Adeus”,
promovido pela Câmara Municipal de Lisboa;

−

Unidade Curricular - Seminário de Estratégia, tema: “As Forças Armadas e a
Proteção Civil: as expectativas dos stakeholders”, promovida pelo Instituto
Universitário Militar;
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−

Videoconferência "A Reinserção de pessoas com comportamentos aditivos e
dependências: Refletindo sobre o Modelo de Mediação Social e Comunitária",
promovida pelo SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências;

−

Videoconferência "Álcool e Sinistralidade Rodoviária em Portugal", promovida
pelo SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências;

−

Videoconferência "Consumo de álcool e outras drogas. Comportamentos de saúde
e bem-estar dos estudantes do Ensino Superior Politécnico", promovida pelo
SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências;

−

Videoconferência "Nutrição e Problemas Ligados ao Álcool e Nutrição", promovida
pelo Fórum Nacional Álcool e Saúde;

−

Videoconferência de alto-nível sobre a Estratégia Europeia sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência 2021-2030, promovida pela Presidência Portuguesa do
Conselho da união Europeia;

−

Visita ao Museu de Serra d’El-Rei – D. Pedro I, nomeadamente, à Exposição Pedro
e Inês e almoço/reunião de trabalho no âmbito da reorganização administrativa,
promovida pela ANFRE, Junta de Freguesia de Serra d’El Rei e Secretário de Estado
das Autarquias Locais;

−

Visita ao Tribunal da Relação de Lisboa;

−

Webinar “A Transparência no Poder Local”, promovido pela ANAM – Associação
Nacional das Assembleias Municipais;

−

Webinário - Prestação de contas na era da transição digital - Mesa Redonda: A
perspetiva das entidades sujeitas à prestação de contas, promovido pelo Tribunal
de contas – Secção Regional dos Açores;

−

Webinar da ‘coligação’ Champions 12.3 sobre perdas e desperdício alimentar num
contexto COVID-19, promovido pela Comissão Nacional de Combate ao
Desperdício Alimentar;

−

Workshop «Os Incêndios Florestais e as Infraestruturas de Comunicações»,
promovido pela ANACOM;

−

Workshop FRAD Serviços à Comunidade - Comemoração do Dia Mundial da
Diabetes, promovido pela Frente Rotária Anti-Diabetes (FRAD);
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−

Workshop para a validação prévia do modelo de Avaliação do Contributo do
PT2020 para a Promoção do Sucesso Educativo, Redução do Abandono Escolar
Precoce e Empregabilidade dos Jovens, promovido pelo PO CH;

−

Workshop sobre o futuro da regulação postal, promovido pela ANACOM;

−

XIV Gala AUDIÊNCIA, promovida pelo Jornal AUDIÊNCIA;

−

XVIII Congresso da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista;

−

XXV e XXVI Encontros Nacionais de Combatentes 2018 e 2019.

No decurso deste mandato foram concretizadas as Assembleias Eleitorais e Tomadas
de Posse das Delegações Distritais e Regionais da ANAFRE:
Delegação Distrital de Aveiro
Delegação Distrital de Beja
Delegação Distrital de Braga
Delegação Distrital de Bragança
Delegação Distrital de Castelo Branco
Delegação Distrital de Coimbra
Delegação Distrital de Évora
Delegação Distrital de Faro
Delegação Distrital de Guarda
Delegação Distrital de Leiria
Delegação Distrital de Lisboa
Delegação Distrital de Portalegre
Delegação Distrital do Porto
Delegação Distrital de Santarém
Delegação Distrital de Setúbal
Delegação Distrital de Viana do Castelo
Delegação Distrital de Vila Real
Delegação Distrital de Viseu
Delegação Regional dos Açores
Delegação Regional da Madeira
Foram, ainda, promovidos Encontros Distritais/Regionais de Freguesias pelas
Delegações Distritais e Regionais da ANAFRE.
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EVOLUÇÃO DO Nº DE ASSOCIADAS
31/DEZEMBRO/2021

2018
Distritos/RA

Freguesias

Ins

Des

2019

2018

% s/1

Ins

Des

Aveiro

147

92

62,6

2

Beja

75

1

1

62

82,7

2

Braga

347

5

1

171

49,3

5

Bragança

226

3

1

69

30,5

Castelo Branco

120

3

79

Coimbra

155

1

Évora

69

Faro

67

Guarda
Leiria

2020

2019

Ins

Des

2020

% s/1

Ins

Des

2021

92

62,6

6

98

66,7

4

64

85,3

1

65

86,7

5

1

175

50,4

2

177

51,0

8

5

1

73

32,3

2

73

32,3

4

65,8

4

1

82

68,3

3

85

70,8

5

101

65,2

3

1

103

66,5

6

108

69,7

63

91,3

1

1

63

91,3

1

64

92,8

3

62

92,5

4

66

98,5

1

67

100,0

242

4

126

52,1

6

131

54,1

2

132

54,5

2

110

1

90

81,8

2

92

83,6

2

94

85,5

3

1

Lisboa

134

3

119

88,8

3

121

90,3

1

122

91,0

2

1

Portalegre

69

1

61

88,4

1

62

89,9

1

63

91,3

3

Porto

243

132

54,3

5

2

135

55,6

1

136

56,0

5

Santarém

141

100

70,9

8

1

107

75,9

4

111

78,7

6

Setúbal

55

54

98,2

54

98,2

1

55

100,0

Viana do Castelo

208

1

2

86

41,3

1

87

41,8

3

90

43,3

Vila Real

197

3

2

68

34,5

5

73

37,1

1

74

37,6

10

Viseu

277

2

1

133

48,0

11

144

52,0

143

51,6

Açores

155

3

3

118

76,1

2

120

77,4

120

77,4

Madeira

54

53

98,1

1

54

100,0

54

100,0

1839

59,5

71

1898

61,4

1931

62,5

1839

59,5

1898

61,4

1931

62,5

Crescimento

3091

Totais

3091

1

1

1
2

36

14

2

% s/1

2021

1

1

12

71

2

1

1

1

38

5

1

% s/1

101

68,7

70

93,3

183

52,7

77

34,1

89

74,2

1

109

70,3

1

65

94,2

67

100,0

134

55,4

96

87,3

123

91,8

66

95,7

140

57,6

2

1

1

117

83,0

55

100,0

89

42,8

84

42,6

3

146

52,7

4

124

80,0

54

100,0

1989

64,3

1989

64,3

1

66

8

RELATÓRIO DE CONTAS
MANDATO 2018-2021
INTRODUÇÃO
Nos exercícios económicos de 2018 a 2019, aplicou-se o Sistema de Normalização
Contabilística (SNC), mais concretamente a Norma Contabilística das Entidades do
Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) e alguns procedimentos contabilísticos decorrentes
da classificação da ANAFRE como Entidade Pública Reclassificada (EPR).
Nos exercícios económicos de 2020 a 2021, aplicou-se o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). A ANAFRE está enquadrada
com o definido no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, pelo que
se rege de acordo com o Decreto-Lei n.º 218/2016, de 9 de agosto, – Regime
Simplificado do SNC-AP.
O relatório que se apresenta tem como principal objetivo proporcionar informação
resumida sobre a situação económica da Associação.
ANÁLISE ECONÓMICA
A análise que se apresenta reflete a situação económica da ANAFRE no período de 2018
a 2021.

Euros

Resultados (2018-2021)
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

Resultado Liquido

2018

53.865,28

2019

6.398,03

2020

288.636,55

2021

289.475,33
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Na imagem anterior apresentamos os resultados de 2018 a 2021 e poderemos observar
duas realidades distintas. Uma realidade são os resultados dos anos de 2018 e 2019 e
outra realidade, bem diferente, são os resultados dos anos de 2020 e 2021.
Existiram vários fatores para esta evolução, através do aumento da receita e através da
diminuição da despesa, sendo que o fator mais preponderante foi o aumento da receita.
Resulta assim que os resultados refletem o esforço de cobrança de quotas, quer pelo
aumento dos associados quer pela recuperação de quotas em atraso, bem como através
da contenção na despesa.
Em termos de estrutura de “Rendimentos” e “Gastos”, apresenta a composição
seguinte para cada ano:

RENDIMENTOS
Conta

Descrição

2018

2019

2020

2021

72

Prestações de serviços e concessões

835.835,25

897.074,35

1.080.350,46

1.074.772,62

72.04

Serviços especificos de outros setores

835.835,25

897.074,35

1.015.551,71

1.071.697,62

72.99

Outros serviços

0,00

0,00

64.798,75

3.075,00

75

Transferencias e Subsídios correntes obtidos

21.851,25

60.067,33

4.294,00

3.089,84

75.1

Administrações Públicas

1.074,37

834,21

4.294,00

3.089,84

75.2

Outros

20.776,88

59.233,12

0,00

0,00
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Outros rendimentos

102.843,57

3.208,23

23.245,95

1.605,66

78.1

Rendimentos suplmentares

67.602,76

1.798,00

21.695,00

0,00

78.6

Rendimentos nos restantes ativos financeiros

78.8

Outros

79
79.1
79.2

Dividendos obtidos

SNC-AP

0,00

5,00

0,00

0,00

35.240,81

1.405,23

1.550,95

1.605,66

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

3.475,93

2.046,18

1.292,78

905,10

Juros obtidos

3.475,93

2.046,18

0,00

275,12

0,00

0,00

1.292,78

629,98

964.006,00

962.396,09

1.109.183,19

1.080.373,22

TOTAL

Unidade: €

O quadro dos Rendimentos apresenta a evolução da receita de quotas que foi crescente
de forma bem significativa.
Os valores da conta “75.2-Outros” de 2018 e 2019 referem-se à formação.
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Nos “78.1-Rendimentos suplementares”, para o ano de 2018 e para o ano de 2020, estão
refletidos às inscrições nos respetivos congressos.
Em 2018 foi registado na conta “78.8-Outros”, o recebimento do financiamento da
formação em SNC-AP, de anos anteriores.

GASTOS
Conta

2018

Descrição

62

Fornecimentos e serviços externos

62.1

Subcontratos e concessões de transportes

62.2

2019

2020

2021

553.565,42

620.091,00

510.259,81

463.472,56

0,00

0,00

1.579,32

0,00

Serviços especializados

87.806,83

132.856,83

93.374,43

157.341,35

62.3

Materiais de Consumo

10.801,12

15.498,92

16.562,56

25.123,95

62.4

Energia e fluidos

1.302,89

3.398,02

1.019,73

1.155,20

62.5

Deslocações, estadas e transportes

305.138,26

332.548,00

262.273,43

219.867,21

62.6

Serviços diversos

148.516,32

135.789,23

135.450,34

59.984,85

63

Gastos com o pessoal

308.130,35

311.945,31

268.638,39

270.441,54

63.1

Remuneração dos órgãos sociais e de gestão

71.375,00

77.835,11

66.840,23

73.750,00

63.2

Remnerações do pessoal

179.119,41

177.141,53

155.095,05

149.262,38

63.5

Encargos sobre remunerações

54.719,19

52.349,16

44.158,89

46.819,59

63.8

Outros gastos com o pessoal

549,25

0,00

0,00

0,00

63.9

Outros encargos sociais

2.367,50

4.619,51

2.544,22

609,57

64

Gastos de depreciação e de amortização

45.461,26

8.663,38

12.932,01

3.065,39

64.2

Activos fixos tangíveis

41.056,39

8.575,23

12.843,86

3.065,39

64.3

Activos intangíveis

4.404,87

88,15

88,15

0,00

65

Perdas por imparidade

2.586,51

0,00

0,00

0,00

68

Outros gastos

397,18

15.298,37

28.716,43

53.918,40

68.1

Impostos

164,59

159,88

399,93

631,50

68.3

Dividas incobráveis

0,00

0,00

27.235,01

0,00

68.8

Outros

232,59

15.138,49

1.081,49

53.286,90

910.140,72

955.998,06

820.546,64

790.897,89

SNC-AP

TOTAL

Unidade: €

No que concerne aos Gastos, realça-se o seguinte:
A conta “62-Fornecimentos e serviços externos” apresenta uma ligeira oscilação ao
longo dos anos, mas destaca-se uma diminuição no horizonte temporal apresentado.
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Quanto aos gastos de “62.5-Deslocaçõe, estadas e transportes” devem-se a diversas
iniciativas, descritas no relatório de atividades. Destaca-se o facto de que o valor
desta rubrica apresentar uma diminuição nos últimos anos.
A conta de “63-Gastos com o pessoal” apresenta uma oscilação ao longo dos anos,
em resultado da alteração de pessoal dos quadros e em resultado da participação dos
eleitos nas diversas atividades.
A conta “64-Gastos de depreciação e de amortização” apresentam um decréscimo
significativo de valor, evidenciando a não aquisição de ativos.
A conta “68.3-Dividas incobráveis” representa o registo da insolvência da
Tecnoforma.
A conta “68.8-Outros” refere-se a valores de correções relativas a períodos
anteriores.
Graficamente:

Rendimentos vs Gastos (2018-2021)
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2018

2019

2020

2021

Rendimentos

964.006 €

962.396 €

1.109.183 €

1.080.373 €

Gastos

910.141 €

955.998 €

820.547 €

790.898 €
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