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MOÇÃO 

Em defesa dos Serviços Públicos 

 

Os serviços públicos são um garante de desenvolvimento e de democratização do acesso das 

populações a áreas como, por exemplo, a saúde e a educação. Quando devidamente 

infraestruturados e dotados de meios humanos, os serviços públicos garantem qualidade de 

vida e protegem as populações. 

 

Acontece que muitos dos serviços públicos existentes em Portugal têm sido desbaratados 

pelos governos; outros têm sido, de forma consciente e óbvia, alvo de desinvestimento e de 

uma estratégia de ruína. 

 

Recentemente, no concelho de Santa Maria da Feira, soubemos da intenção do Governo de 

encerrar duas repartições de Finanças; soubemos que no Centro Hospitalar de Entre Douro e 

Vouga faltam muitos meios humanos para um eficaz atendimento aos utentes; soubemos da 

incerteza sobre a continuidade da Unidade de Saúde em Sanguedo; ou da falta de condições 

que persiste em algumas escolas do concelho. Também soubemos, ato contínuo com a 

privatização dos CTT, do encerramento do Centro de Distribuição de Lourosa. 

 

Ora, tudo somado, estamos perante a degradação de vários serviços públicos no concelho, 

com um impacto direto e óbvio na vida das pessoas. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, reunida em 14 de Fevereiro de 

2014, delibera: 

 

1. Reconhecer os Serviços Públicos como um garante de qualidade de vida e de 

desenvolvimento, fundamental à população do concelho de Santa Maria da Feira. 

2. A necessidade de defender os mesmos e contrariar as notícias, intenções e algumas 

concretizações que têm levado à perda de qualidade destes serviços; 

3. Opor-se ao encerramento,  falta de pessoal ou falta de meios, nas Finanças, na Saúde, na 

Educação ou na distribuição de correio postal. 

 
 
 

Santa Maria da Feira, 14 de fevereiro de 2014  

O Representante do Bloco de Esquerda 


