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OPINIÃO

População e futuro
Portugal perdeu população - foi o resultado dos 
últimos censos realizados. Oliveira de Azeméis, com 
exceção das freguesias de Carregosa e Loureiro, tam-
bém perdeu população, em maior percentagem que o 
todo nacional.
A esperança média de vida à nascença é superior aos 
81 anos e aos 65 anos aumenta para perto dos 85 anos. 
Além disso, a taxa de mortalidade é muito superior à 
taxa de natalidade, o que põe em causa a esperança no 
crescimento natural da população.
Vivemos numa crise demográ� ca grave que, a manter-se, 
conduzirá, desde logo, a uma crise económica inevitável. 
Atualmente a população não ativa, nesta se incluindo os 
mais jovens e os idosos, representa cerca de 36% do total 
da população portuguesa, sendo que, neste total, o peso 
da população idosa é de cerca de 22,2%.
Ora, o aumento da esperança média de vida implica 
maiores custos com a saúde e com as respostas sociais 
à população idosa. Suportar tais custos necessita que a 
economia portuguesa cresça como nunca aconteceu até 
hoje. Resta-nos lançar mão de políticas que potenciem 
o aumento da natalidade e que sejam amigáveis para a 
imigração. Contrariamente ao que alguns têm defendido, 
Portugal precisa de importar mão de obra mormente 
para o setor primário da nossa economia, sob pena de, a 
uma crise demográ� ca e à consequente crise económica, 
juntarmos uma crise alimentar.
Oliveira de Azeméis tem um forte setor produtivo 
industrial, que fez com que o emprego efetivo crescesse, 
entre 2011 e 2019, 13,1%, mas não consegue atrair e � xar 
população; o que quer dizer que atraímos trabalhadores, 
mas não atraímos residentes, bem pelo contrário. Para 
inverter isto temos que nos tornar atrativos à população 
jovem para que esta nos passe a ver, não apenas como 
um mercado de trabalho, mas como um concelho moti-
vante para � xar residência, constituir família e construir 
futuro. Para isso, temos que reabilitar o nosso edi� -
cado histórico de modo a descon� nar do centro para 
a periferia para criar novas centralidades. Temos que 
apoiar o comércio local para que ele cresça em qualidade 
e quantidade e temos que premiar a oferta de atividades 
de socialização que gerem movimento na nossa cidade. 
Temos que melhorar a qualidade do nosso espaço públi-
co e criar iniciativas que fomentem o exercício de uma 
cidadania urbana ativa que há muitas décadas deixámos 
de ter.
O que se veri� ca é que os cidadãos oliveirenses há muito 
deixaram de acreditar nos nossos poderes públicos e, 
talvez por isso, com frequência ouvimos lamentos sobre 
a falta de bairrismo dos oliveirenses. Têm que ser os 
poderes públicos a lançar mecanismos que recuperem o 
nosso “bairro” para que o orgulho bairrista oliveirense 
acorde porque, acho que ele está, apenas, adormecido.
Adivinha-se que 2022 seja um ano verdadeiramente 
novo em relação à pandemia por Covid-19 e é necessário 
acelerar o ritmo dos acontecimentos para recuperar dois 
anos perdidos para o coronavírus e mais de duas décadas 
de desenvolvimento perdidas para a letargia em que 
Oliveira de Azeméis está mergulhada.
Hoje, já vamos com atraso para a construção do futuro!
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Espaço do Urbano
O que se pode realizar num determinado 
espaço determina o modo pelo qual um 
dado espaço é vivido, refere Edward T. 
Hall, no livro intitulado «� e Hidden 
Dimension», de 1966.
O mesmo autor denota que o modo como 
vastos espaços exteriores são vividos e sen-
tidos depende do modo como os podemos 
ou não percorrer. Salienta, ainda, que a 
atração da Praça de São Marco, em Veneza, 
não se explica apenas pelas suas dimensões 
e proporções, mas também pelo facto de 
poder ser integralmente explorada a pé. 
O sentido de unidade, que se sente ao 
percorrer a Praça de São Marco, não se 
encontra na maioria das nossas cidades. 
Ao utilizarmos diferentes modos de 
deslocação, ou seja, ao ser possível e mais 
vantajoso percorrer o espaço utilizando 
ora o autocarro, ora o automóvel, ora a 
bicicleta ou, simplesmente, o corpo, dá 
origem a leituras fragmentárias do espaço 
que percorremos. E, nos dias de hoje, é 
inevitável.
Assim, imaginar a forma como os indiví-
duos desenvolvem as suas deslocações no 
espaço urbano torna-se fundamental para 
o bem-estar de todos. Uma das questões 
essenciais é permitir a mudança de forma 
de deslocação, num percurso único e, ain-
da, permitir que essa forma de deslocação, 
encetada num dia, possa não ser a mesma 
no dia seguinte. Contudo, o sentido de li-
berdade e complementaridade no usufruto 
do espaço público não está, ainda, a ser 
equacionado na maior parte das cidades. 
Em Oliveira de Azeméis, o desenho do 
espaço público não está preparado para 
que tal desejo se concretize e, além disso, a 
de� nição de espaços disponíveis para de-
senhar momentos de transição aptos para 
concretizar a troca de modos de desloca-
ção, não está a ser, sequer, equacionado de 
forma holística, ou seja, tendo em conta, 
nomeadamente, os � uxos e procura desen-
volvidos pelas freguesias que compõem o 
concelho.
A ideia de poder existir respostas a 
necessidades suplementares para além das 
exigências de base está por cumprir.
A realidade avança ao sabor de opor-
tunidades que surgem de forma muito 
pontual, sem debate, acompanhada com 
uma vontade de agir face à inércia de um 
passado recente.
… paira um silêncio ensurdecedor, diria…
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Direito do consumo 
Direito maior

O Direito do Consumo é o direito 
de todos os dias: “direito do quoti-
diano” no dizer do � lósofo francês 
Jean Baudrillard. Actos de consumo 
representam mais de 90% das 
actividades do dia-a-dia: da água, 
da electricidade ou do gás que se 
consome no banho ao sabonete 
e ao dentífrico, ao café, ao pão e 
à manteiga do pequeno-almoço, 
do passe para os transportes ou 
do combustível para o  veículo à 
refeição do � m da manhã, eis uma 
mancheia de actos tutelados pelo 
direito do consumo.
O acto de consumo é, consabida-
mente, um acto jurídico (em regra, 
um contrato) pelo qual se obtém 
um produto ou serviço susceptível 
de satisfazer necessidades pessoais 
ou familiares. E recobre vasto 
domínio: não se limita a produtos 
consumíveis, a saber, os géneros 
alimentícios; produtos com marcas 
de durabilidade, como veículos 
automóveis ou imóveis são de 
análogo modo objecto de consumo, 
em acepção corrente.
Dos contratos de acesso aos serviços 
públicos essenciais (água, e� uentes, 
recolha de resíduos sólidos urbanos, 
energia eléctrica, gás natural e gás 
de petróleo liquefeito canalizado, 
comunicações electrónicas, serviços 
postais, transportes públicos de 
passageiros) aos de compra e venda, 
às garantias de móveis e imóveis, aos 
de concessão de crédito imobiliário 
como pessoal, aos contratos turís-
ticos e aos contratos de serviços fú-
nebres, tudo é regulado pelo direito 
do consumo. E é indispensável alçar 
o Direito do Consumo ao patamar 
adequado porque de outro modo os 
direitos que os textos reconhecem 
menosprezar-se-ão com os prejuízos 
daí advenientes.
A enorme importância deste ramo de 
direito tem a dimensão da dignidade 
humana. Eis por que me congratulo 
com o convite do presidente da De-
legação de Oliveira de Azeméis, Dr. 
Luís Filipe Bastos Oliveira, para trazer 
a esta Tribuna temas de interesse para 
todos e cada um.

* APDC - DIREITO DO CON-
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