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NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO 

NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO 

O Núcleo da ASPEA Aveiro repudia veementemente as declarações do 
presidente da Câmara Municipal de Aveiro, proferidas em reunião de 
câmara, na tentativa de colar a intervenção cívica desta associação, e do seu 
presidente Joaquim Ramos Pinto, resultante do processo de consulta pública 
do PDM, a qualquer partido político ou a qualquer “articulação partidária”, 
ou, mesmo, a qualquer “concertação de posições político-partidárias”.  

Esta tentativa de “partidarizar” a ação cívica da associação já tinha 
acontecido noutra situação em que a direção da ASPEA apresentou 
evidências de inconformidades e falta de transparência no processo de 
atribuição de subsídios na candidatura de apoio ao associativismo. 
Consideramos que o sr. presidente da Câmara de Aveiro se está a precipitar 
pela segunda vez e consideramos que esta é uma forma inaceitável de 
exercer um cargo público.  

Consideramos que a honestidade intelectual e o respeito pelas opiniões e 
diversidade devem prevalecer numa sociedade democrática em detrimento 
de misturar todos os cidadãos e organizações em disputas por opções 
político-partidárias, quando atuam de boa-fé no exercício da sua função na 
defesa, única e exclusivamente, dos direitos e interesses dos seus princípios 
e dos associados. 

Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA, esclarece que a intervenção 
cívica da ASPEA, no âmbito do processo de consulta pública do PDM, 
resultou da participação de um técnico da associação, um profissional 
licenciado em planeamento regional e urbano, numa reunião entre algumas 
pessoas especialistas em diferentes áreas para análise e partilha de ideias 
sobre os documentos em consulta pública, assente num processo de 
participação pública democrática, cuja ficha de participação na discussão 
pública do PDM, foi por si revista e enviada, em conformidade com as regras 
democráticas e processuais da consulta pública. 

A Direção da ASPEA reconhece o profissionalismo e tem confiança plena no 
trabalho de responsabilidade que foi elaborado por esse grupo com a 
participação empenhada do nosso técnico, com experiência em investigação 
na Universidade de Aveiro, em matérias ligadas à sociedade, ao ambiente e 

mailto:aveiro@aspea.org


    

E-MAIL /QEMOITA ASPEA.ORG /ASPEA.ORG 

2 

 f 

ao desenvolvimento sustentável, e em projetos educativos e de gestão de 
territórios de referência no distrito de Aveiro.  

O Núcleo da ASPEA Aveiro torna público que a sua intervenção cívica 
nacional e municipal não está associada a qualquer tipo de estratégia de 
“articulação partidária” ou de “concertação de posições político-
partidárias”, sendo feita de uma forma responsável, profissional e honesta. 
Utilizar este tipo de armas de arremesso, por parte de um representante dos 
cidadãos, não é aceitável para justificar os meios para atingir os fins, 
parecendo ser o método de fugir ao conteúdo dos contributos e à parte 
substantiva dos processos legítimos de participação pública.  

O Núcleo da ASPEA Aveiro considera que, depois destes esclarecimentos 
públicos, qualquer tipo de reincidência deste tipo de conotações torna-se 
um ato deliberadamente consciente para afetar a boa imagem e reputação 
da ASPEA passando a ser considerado um crime por difamação. 

A ASPEA irá encetar esforços para reunir com todos os partidos 
representados na assembleia municipal de maneira a poder esclarecer 
informações distorcidas vindas a público e apresentar os seus argumentos 
no âmbito da sua intervenção pública. 

A ASPEA é composta por uma diversidade multicultural, de experiência 
profissional, académica, pedagógica, social, política e de ação, que muito nos 
orgulha, na composição dos Corpos Sociais, associados, colaboradores e 
voluntários. É este respeito democrático que tem prevalecido ao longo de 
três décadas da sua existência, pelo que denunciamos e refutamos qualquer 
tentativa de associar partidarismo com qualquer atividade da associação, 
independentemente dos seus membros serem ou não filiados políticos fora 
da atividade e espaço da associação. É esta diversidade a riqueza do 
movimento associativo, que é capaz de congregar diferentes opiniões e 
visões numa única causa nobre sobre o bem comum, comprometidos com a 
defesa do ambiente e justiça social.  

 

A Direção Nacional da ASPEA 

 
 


