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Preside uma junta de freguesia cujo território é 
maior do que o de 181 municípios portugue-
ses… Naquele que é o órgão de maior proximi-
dade com a população, como define a tarefa de 
ter que resolver os problemas da freguesia com 
tanta escassez de poder e recursos?
Fábio Sousa (FS) – É um desafio gigante… uma 
vez que as juntas de freguesia são, neste mo-
mento, o órgão mais próximo das Pessoas, sen-
timos sempre uma grande frustração quando 
não conseguimos corresponder às expectativas 
e necessidades da população. Portanto, é um 
desafio enorme e diário tentar corresponder a 
mil e um assuntos com recursos reduzidos e 
com muitas competências.

Enquanto presidente integrou na sua equipa 
quatro mulheres, constituindo-se assim a Jun-
ta de Freguesia de Carnide um caso raro de em-

poderamento feminino no seio do poder local 
nacional… é uma estratégia de intervenção?
FS – Sim, acaba também por ser. As mulheres 
que compõem o Executivo da Junta de Fregue-
sia são muito importantes no trabalho de proxi-
midade que aqui tentamos desenvolver, colo-
cando em marcha uma série de projetos, iniciati-
vas e dinâmicas. É para mim um privilégio enor-
me poder trabalhar com quatro mulheres, 
sobretudo por revelarem esta capacidade de 
“fazer acontecer”.

Apesar de 88% dos portugueses considerarem 
os autarcas de freguesia os políticos mais cre-
díveis e transparentes, as juntas continuam a 
não ser reconhecidas enquanto órgão de sobe-
rania…
FS – Somos, pelo menos, reconhecidos pelas 
pessoas e isso é o mais importante. Os presi-
dentes, os executivos e a própria assembleia de 
freguesia desempenham um papel muito impor-
tante em prol das populações e temos este re-
cente e gigantesco problema gerado pela pan-
demia, em que as freguesias se redobraram em 
projetos, iniciativas e dinâmicas para consegui-
rem ajudar as pessoas num momento tão deli-
cado das suas vidas. Temos procurado dar as 
melhores condições possíveis às pessoas, te-
mos lutado para que os serviços sejam reforça-
dos e em todo este momento dissemos presen-
te, desde os meninos que não tinham computa-
dores para terem aulas online, até aos idosos 
que tinham ficado sem médico de família, pas-
sando pelas pessoas que tinham dificuldades 
em aceder à linha Saúde 24, criámos soluções, 
facilitámos o acesso e tentámos tranquilizar as 
pessoas. Sabendo que não resolvemos tudo, de-
mos pelo menos um grande contributo para fi-
carmos mais próximos de vencer esta pande-
mia. Sinto que as pessoas nos reconhecem de 
facto como uma instituição e organização que 
quer estar próxima e dar o seu melhor todos os 
dias e isso é o mais importante.

Sendo certo que existe uma grande diferença 
entre os autarcas de freguesia e os demais po-
líticos – o trabalho do presidente de junta é vul-
garmente comentado na praça pública que é a 
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própria freguesia – pergunto-lhe se a democra-
cia se esgotará no ato do voto…
FS – Não, de todo! A participação das pessoas e 
a democracia deve ser promovida a todo o mo-
mento e nunca apenas de quatro em quatro 
anos. Mesmo nas juntas de freguesia há e deve 
haver essa capacidade de as pessoas poderem 
participar pelo menos uma vez por ano nas deci-
sões inerentes ao orçamento da junta e ao pla-
no de atividades do ano que se avizinha. Aqui, 
procuramos garantir e promover essa mesma 
participação! Se estiver prevista ou houver uma 
alteração significativa na rua ou no bairro da-
quela pessoa, ela terá pelo menos a oportunida-
de de se expressar, de dar a sua opinião.

O que levou um jovem a interessar-se pela polí-
tica e a dedicar-se à vida pública?
FS – Acabou por ser um desafio enorme da 
equipa que já cá estava na junta, durante um 
mandato e um trabalho ímpar da CDU. Num mo-
mento em que estamos a colocar em marcha os 
Censos 2021, recordo que já era um jovem parti-
cipativo na vida da comunidade há dez anos 
atrás, quando fiz parte da equipa de recensea-
dores da freguesia, era bombeiro voluntário e fa-
zia voluntariado numa associação local. E creio 
que foi um pouco por aí: preocupação com a co-
munidade e consciência cívica e, posteriormen-
te, surgiu um convite para que integrasse a equi-
pa da junta de freguesia e que continuasse a dar 
o meu melhor.

Sendo um jovem, não viveu o 25 de abril… o que 
faltará hoje para que os jovens percebam os va-
lores inerentes à revolução e que são também 
símbolos das juntas de freguesia?
FS – Faltará ouvirmos um conjunto de histórias 
dos nossos avós e pais, que nos contam como 
era a vida sem liberdade, sem democracia e 
sem a participação das pessoas. Faltará ouvir e 
perceber quão privilegiados somos por viver-
mos em tempos completamente diferentes da-
queles.

Estarão os jovens desencantados e divorciados 
da política?
FS – Sim, creio que há um conjunto de jovens 
que não acreditam na política. De forma contí-



| 25

nua, ouvimos e somos confrontados com um 
conjunto de notícias, que são reais, sobre polí-
ticos que não o são verdadeiramente, que 
nada têm de trabalho pela causa pública e de-
dicação e, portanto, quando um jovem sente 
que as pessoas vão para a política não para 
servir, mas para se servirem é perfeitamente 
natural que haja um grande descrédito.

O que poderá fazer-se para reverter esta si-
tuação?
FS – Será sempre muito importante que os jo-
vens tenham referências positivas de autar-
cas, de políticos e de pessoas que vivem a po-
lítica de outra forma, como uma missão diária, 
como uma causa e uma luta incessante por 
mais e melhores condições de vida para to-
dos…

Não estará no momento de chamar mais po-
der e competências à democracia participati-
va, contrariando simultaneamente a depen-
dência das juntas de freguesia relativamente 
ao poder central e às câmaras municipais?
FS – Sim, é importante, desde que as compe-
tências e o poder sejam efetivamente acom-
panhados por um reforço de meios financei-
ros, humanos e materiais. Faz todo o sentido 
que quem está mais próximo tenha a capaci-
dade de atuar. É preciso é ter meios, permitir 
uma negociação justa e correta com as fre-

guesias e reforçar convenientemente as estru-
turas das juntas de freguesia. Mas as fregue-
sias também não podem, a determinada altu-
ra, ser completamente asfixiadas com um nú-
mero exagerado de competências, porque é 
muito importante que as equipas das juntas 
continuem a ter tempo para a proximidade, 
para conhecer as pessoas pelo nome e não 
apenas por números, para ter tempo de visitar, 
acompanhar e conversar com as pessoas.

O que distingue Carnide das demais fregue-
sias do concelho de Lisboa?
FS – Carnide é, na minha opinião, uma fregue-
sia ímpar… é uma freguesia com uma dinâmi-
ca gigante, onde as pessoas são muito espe-
ciais, onde a sua participação é acarinhada e 
incentivada. É um enorme privilégio para mim 
poder servir Carnide.

Ernesto Santos Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã

DISCURSO DO 25 DE ABRIL
Estamos hoje aqui para comemorar os 47 anos do 25 de Abril e Ho-
menagear todos os Democratas e Militares que estiveram na sua ori-
gem, este dia tem para nós um extremo significado porque represen-
ta a queda do Fascismo, o mesmo que deu origem à guerra do Ultra-
mar onde milhares de Jovens encontraram a morte e outros vieram 
estropiados para o resto das suas Vidas.
Este dia representa também para Portugal o início de um caminho 
para a implantação da Democracia, que esperamos seja um longo 
caminho, embora nos tempos que correm sintamos que começam a 
aparecer alguns grupos Neofascistas se vão preparando (se possí-

vel para eles) para ferir de morte a Democracia. Cabe a todos os 
Democratas independentemente das suas convicções Parti-

dárias ou Religiosas unirem-se para que possamos dizer 
bem alto Fascismo nunca mais.
Não poderia deixar passar em claro o 1º de Maio que se 
realiza no próximo sábado, dia em que no ano de 1886 se 
reuniram em Chicago milhares de trabalhadores se uni-
ram para libertarem os trabalhadores de todo o Mundo, 
infelizmente o Capital vai arranjando formas e estratage-

mas para sonegarem os direitos dos trabalhadores, por 
isso mais que nunca devemos unir-nos em defesa dos 

direito já conquistados.
VIVA 0 25 DE ABRIL

VIVA O 1º DE MAIO
VIVA PORTUGAL


