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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Há semanas atrás, na inauguração do primeiro Espaço do Cidadão de Guimarães, o Presidente

da Câmara local, Domingos Bragança, afirmou ser este um "exemplo do caminho a seguir na

facilitação da vida dos cidadãos, este é um serviço de cidadania" e foi até mais longe dizendo

"isto é o futuro e queremos dar o exemplo, estabelecendo acordos para termos este espaço

digital em todas as freguesias".

Com efeito, estes equipamentos simplificam a vida aos cidadãos, facto que é claramente

perceptível pela possibilidade de execução próxima de 200 actos de serviços públicos variados,

relativos a 24 entidades tuteladas por 10 ministérios diferentes.

Trata-se, efectivamente, de espaços que visam a integração de serviços e ajudam a combater a,

por vezes, excessiva burocracia da administração pública.

Renovar uma carta de condução, tratar de uma simples declaração, obter uma segunda via do

cartão da ADSE, fazer um averbamento, uma emissão de certidão de IRS, um registo de obra

de propriedade intelectual, proceder a uma alteração de morada, passa a estar muito mais

facilitado com a entrada em funcionamento destes Espaços.

Ao que é público estarão já instalados 100 Espaços do Cidadão em todo o país e foram já

assinados acordos com 125 dos 308 municípios do país para abrir mais 400 Espaços do

Cidadão.

Também na recente audição em sede de Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e

Administração Pública, o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares

Maduro, deu nota que o objectivo passa por construir uma rede que permita aos cidadãos terem

sempre um espaço disponível perto de casa ou do local de trabalho, um projecto de proximidade



e que visa ser inclusivo na medida em que pretende facilitar a vida a todos os cidadãos.

No entanto, se este "Programa Aproximar" está já a ter um nível de implementação assinalável,

importa que o acesso aos Espaços do Cidadão seja, de facto, generalizado a todo o país e,

particularmente, dando resposta às manifestações de interesse que certamente estará a

suscitar.

Se é um facto que neste momento os Espaços do Cidadão estão já instalados em 12 dos 14

Concelhos que constituem o Distrito de Braga e, noutra óptica, em 5 dos 6 municípios da

Comunidade Intermunicipal do Cávado, por uma questão de equidade importa que todos, sem

excepção, possam ter acesso às mesmas oportunidades sob pena de se estar a discriminar

negativamente cidadãos deste ou daquele Concelho.

Assim, considerando as manifestações de interesse que desde o segundo semestre de 2014

vêm sendo feitas por diversas Juntas de Freguesia do Concelho de Barcelos; considerando,

igualmente, a preocupação legítima dos autarcas de várias dessas freguesias pelo atraso que

vão constatando e da qual deram nota aos Deputados do PSD, eleitos pelo círculo eleitoral de

Braga, cumpre, através de V. Exa. , na plena observação das disposições constitucionais e

regimentais aplicáveis, requerer ao Governo os seguintes esclarecimentos:

1- Tem o Governo disponibilidade e interesse em implementar brevemente os Espaços do

Cidadão no Concelho de Barcelos, dando resposta aos pedidos que já existem de várias Juntas

de Freguesia? De referir que, só aos Deputados abaixo-assinados, foram mostradas cópias de

ofícios dirigidos ao Governo por 6 dessas Juntas de Freguesia, sendo que outras tantas poderão

ter manifestado o seu interesse de outras formas) ?

2- Há alguma razão que esteja a dificultar o estabelecimento de um protocolo com o respectivo

município para instalação dos "Espaços do Cidadão" em Barcelos?

3- Para quando, no caso de resposta positiva à primeira questão, pensa o membro do Governo

responsável por esta área que será possível abrir o primeiro Espaço do Cidadão, em Barcelos,

alargando assim estes equipamentos aos cidadãos de toda a Comunidade Intermunicipal do

Cávado?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 8 de Julho de 2015

Deputado(a)s

NUNO REIS(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

FRANCISCA ALMEIDA(PSD)



Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

JOÃO LOBO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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