
DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DOIS PORTOS 

E RUNA 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República Dr. Eduardo Ferro Rodrigues 

 

Pela reversão da Freguesia de Runa 

De acordo com o previsto na Constituição e na Lei n° 43/90, de 10 de agosto, alterada pela Lei 

n° 6/93 de 1 de março e pela Lei n° 15/2003 de 4 de junho e pela Lei n° 45/07, de 24 de agosto, 

somos a exercer o direito de petição pública abaixo consignada.  

Os cidadãos signatários, titulares do direito a Petição Pública, consideram que a Lei n° 11-A/2013 

que permitiu extinguir a Freguesia de Runa, não melhorou em nada no que consistia a base da 

pretendida Reforma da Administração Local.  

Em Runa a descentralização administrativa e o reforço do papel do Poder Local como vetor 

estratégico de desenvolvimento, foi muito negativo e prejudicial às populações de Runa, Penedo, 

Pedras Lages, Monte Rei Grande e Pequeno e da Vila Nova da Espera, que formavam a antiga 

Freguesia de Runa. 

Não existiu valorização nem eficiência na gestão e na afetação dos recursos públicos.  

Não existiu melhoria na prestação do serviço público, nem reforçou a coesão e a competitividade 

territorial. 

Runa desde 2013 deixou de ser Freguesia, passando a estar incluída na União das Freguesias 

Dois Portos e Runa. Um grupo de cidadãos residentes em Runa, estão desagradados com esta 

situação dos últimos anos e clamam pela desanexação, voltando Runa a ser Freguesia.  

A degradação que temos assistido e a falta de interesse da Junta da União das Freguesias Dois 

Portos e Runa, leva-nos a querer retomar os destinos da nossa Freguesia com uma Junta de 

Freguesia só de Runa.  

Querem os Runenses, Runa sempre como Freguesia independente, de plenos poderes e 

direitos, dona do seu destino, recuperando a sua Dignidade e a sua Essência. 

O objeto da Lei n° 11-A/2013, de 28 de janeiro e a sua reorganização, após quase dois mandatos 

como Uniões de Freguesias, não conseguiu os propósitos para a qual foi criada.  

Por exemplo porque o Presidente da Junta acumula múltiplas localidades da união das 

freguesias, não é fácil encontrá-lo e encetar o serviço de proximidade. O serviço público da União 

das Freguesias Dois Portos e Runa perdeu a qualidade e a eficiência, dado que teria de ouvir a 

população em relação às suas necessidades, satisfações, expectativas e preferências, dado que, 

as suas ideias são importantes para o desenvolvimento. Neste aspecto a proximidade 

transformou-se em distância. 



Também a melhoria do serviço público significa que não haja insatisfações e reclamações dos 

utentes. Atualmente, em Runa e Penedo existem graves problemas ao nível da 

representatividade das populações, traduzindo-se no sentimento de exclusão do processo 

democrático por falta de representatividade no executivo. 

A extinção da Freguesia de Runa, configurou uma enorme injustiça e desrespeito pela nossa 

identidade cultural e social, terá de ser revertida. 

Esta luta não é contra ninguém, muito menos contra os nossos vizinhos das aldeias que formam 

a actual União das Freguesias Dois Portos e Runa, com quem sempre tivemos e teremos as 

melhores relações, esta é uma luta derivada de um imperativo histórico, o da manutenção da 

nossa identidade. 

Os Runenses dizem claramente aos decisores que para nós é muito importante que se respeite 

o testemunho que os nossos antepassados nos transmitiram. Esse legado só está devidamente 

salvaguardado, quando os destinos da Freguesia de Runa estiverem unicamente nas mãos dos 

seus eleitores. 

Assim sendo, os abaixo assinados manifestam-se, desta forma, para que a assembleia da 

República permita a desagregação da União das Freguesias Dois Portos e Runa, anulando assim 

reorganização administrativa do território da Lei n° 11-A/2013. 

Solicitam que seja desencadeado um processo legislativo tendente à reposição da autonomia da 

(antiga) Freguesia de Runa, que se encontra na situação de agregação forçada e indesejada. 
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