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MOÇÃO 

Fornecimento de pequenos almoços e lanches gratuitos nas escolas do 

Concelho 

 
Refletindo na situação social que se vive no pais e concretamente no concelho de Santa Maria 
da Feira, no agravamento das dificuldades financeiras, no número de desempregados que por 
dia tem aumentado exponencialmente no concelho e cientes de que é necessário implementar 
uma política social que ajude a inverter o ciclo, especialmente que proteja as crianças e jovens. 
Sendo publico os casos de crianças que vão para a escola sem tomar pequeno-almoço e que 
têm na cantina escolar a única refeição decente e equilibrada durante o dia, outras existem que 
perto do final do primeiro período ainda não dispunham manuais escolares. 
 
As crianças não vivem nem viveram acima das suas possibilidades, não têm que ser solidarias 
nos sacrifícios com os adultos que os arrastaram para estas situações de fome e exclusão 
social, não podemos pedir que emigrem, nem dizer-lhes que passar fome é uma oportunidade 
para um futuro melhor. 
 
Recentemente foi reconhecido pelo departamento de Ação Social da Câmara em sede de 
Conselho Municipal de Segurança, que a situação social na Feira se irá agudizar ainda mais 
com a aprovação do Orçamento de Estado para 2013, ao que a proposta de Orçamento 
Municipal dá seguimento reduzindo os cabimentos para este departamento. 
 

Por tudo isto, a Assembleia, reunida a 28 de dezembro de 2012,  

1. Delibera que o executivo da Câmara Municipal crie um plano para fornecimento 
de pequenos almoços e lanches gratuitos nas escolas do Concelho. 

 
1. O plano deverá iniciar-se por um célere e rigoroso levantamento dos casos 

mais prementes no concelho, recorrendo às Juntas de Freguesia e 
Agrupamentos de Escolas para obtenção de informação o mais precisa 
possível e de forma continuada, que permita a monitorização constante das 
situações e erradicar imediatamente os novos focos. Para todas as situações 
verificadas deverão ser abertas as cantinas escolares ou outros locais para 
proporcionar as estas crianças o pequeno almoço, o almoço e quando 
frequentarem as aulas extra curriculares no primeiro ciclo, o lanche. 

 
2. O reforço dos ativos humanos para assistência no apoio social são 

paralelamente de importância extrema, para dar suporte à necessária 
intervenção, em especial o apoio psicológico,  onde o nosso concelho tem 
bastantes carências tanto ao nível dos agrupamentos de escolas como nos 
locais de prestação de serviços primários de saúde. 

 

Santa Maria da Feira, 28 de Dezembro de 2012 

O Representante do Bloco de Esquerda 


