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OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2018 

PROPOSTAS E SUGESTÕES 
 
 
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 

 

No âmbito da elaboração das Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2018, a 

Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda vem propor um conjunto de 

medidas a integrar no documento, organizadas nas seguintes áreas: Ação Social; 

Serviços públicos; Ambiente, Acessibilidades e Qualidade de vida; Saúde; Educação; 

Urbanismo e Património; Bem-estar animal. 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

Uma parte significativa da população feirense possui rendimentos insuficientes, 

mesmo estando inseridos no mercado do trabalho, principalmente devido aos baixos 

níveis de qualificação profissional. A par desta realidade, são visíveis fenómenos de 

exclusão social, relacionados com os novos grupos de risco, que crescem 

especialmente no meio urbano, tais como as famílias monoparentais, as crianças e 

jovens sem enquadramento familiar, os toxicodependentes, entre outros.  

Ao nível da ação social, embora existam inúmeros programas, por parte da Câmara 

Municipal, enquadrados na Ação Social, verificamos que o orçamento destinado para 

esta área continua a ser bastante residual: cerca de 1%. 

 

Relativamente à questão da Habitação Social, verificamos que hoje, o executivo 

reconhece a necessidade de intervenção no parque habitacional existente. A Câmara 

Municipal afirma, em sede do Plano e Orçamento para 2017, que o sector da 
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Habitação Social continuará a ser um grande pilar enquanto gestor do Parque 

Habitacional do Município, afirmando que ações de reabilitação nos empreendimentos 

sociais de Argoncilhe, Almeida Garret e Souto, em Fiães, Cadinha e Vila Verde, em 

Lourosa, Sanguedo e Balteiro, na Feira, seriam iniciados em 2017. De facto, 

verificamos que não foram iniciadas qualquer tipo de obra em nenhum destes 

empreendimentos, pelo que se destaca a urgência do início das respectivas obras. 

Ainda sobre este ponto, insistimos na importância de não só intervir ao nível das 

fachadas das habitação, mas também ao nível dos espaços envolventes e 

equipamentos, e, sobretudo, um investimento na transformação daquele que é o 

modelo de habitação social em vigor, evoluindo para um modelo que potencie a 

diversificação e heterogeneização do tecido urbano de Santa Maria da Feira. 

 

Outra das questões prende-se com a ausência da Tarifa Social da Água, à 

semelhança do que acontece no sector da Energia. Muitos municípios em Portugal já 

aplicam um princípio de isenção de pagamento de água a casais em que ambos 

cônjuges se encontrem desempregados. Não só esse princípio deveria ser aplicado 

em Santa Maria da Feira, como deveria ser alterada a estrutura tarifária, sendo mais 

progressiva e garantindo que todas as pessoas no concelho poderiam ter o acesso 

gratuito àquilo que a própria ONU considera o mínimo indispensável para a vida no 

dia-a-dia: 50 litros diários. A aplicação desta tarifa abrangeria cerca de 9000 famílias 

do concelho. 

 

Propomos ainda a criação de outros programas de apoio à população mais 

carenciada, como o Programa de Emergência Social, que garanta que nenhuma 

família e nenhum feirense se deparem com uma situação de falta de habitação, 

eletricidade, água ou alimentação por insuficiência económica. Para este programa 

será necessário a criação de um fundo ao qual as famílias nestas situações possam 

recorrer à Câmara Municipal, a fim se garantir as suas necessidades básicas, durante 

o período em que não possuam recursos para as satisfazer.  

 

À semelhança do que existe em diversos concelhos do país, propomos a criação do 

Programa Oficina Domiciliária, que consiste num programa de pequenos consertos 
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em habitações dos munícipes com carência económica, de modo a garantir uma 

melhor qualidade de vida e um maior conforto. Para isto, a Câmara Municipal deve 

disponibilizar os seus próprios meios e serviços de modo a executar pequenas 

reparações domésticas nas habitações dos munícipes que delas necessitem, 

reparação estas que, geralmente, exigem um esforço de meios e de custos bastante 

reduzido. 

 

Propomos ainda um Um Programa de Comparticipação na Aquisição de 

Medicamentos, considerando que existem cada vez mais pessoas,  em especial os 

idosos, que se vêm confrontados com a situação de incapacidade de fazer face aos 

custos da medicação que necessitam. Torna-se, deste modo, necessário e urgente 

criar um programa que possa atenuar estas dificuldades, comparticipando, com um 

fundo municipal, a aquisição de medicamentos a pessoas e famílias com mais 

dificuldades económicas. 

Uma sociedade verdadeiramente moderna defende os mais desprotegidos nas alturas 

de maior dificuldade; urge pois canalizar a maior parte das respostas sociais para os 

desempregados, em especial os casais desempregados, empregados com salários 

baixos, os idosos, crianças e jovens em risco. 

 

Deste modo, ao nível da Ação Social, propomos: 

– Aumento do orçamento destinado à Ação Social 1% para 5%;  

– Plano Social de Habitação, que requalifique os bairros existentes e crie novas 

habitações, a custos controlados, a partir de casas devolutas existentes no concelho, 

desenvolvendo um modelo de habitação social mais inclusivo, diversificado e 

heterogéneo; 

– Aplicação da Tarifa Social da Água, que abrangerá cerca de 9000 famílias do 

concelho; 
– Programa de Emergência Social no concelho; 
– Programa “Oficina Domiciliária”; 

– Programa de Comparticipação de Medicamentos;  
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Uma democracia só é verdadeiramente vivenciada quando os setores estratégicos 

estão sobre a alçada do domínio público. Quando são os privados assumir o papel do 

estado ou das autarquias, quer através da privatização, quer através das Parcerias 

Público-Privadas, a qualidade dos serviços deteriora-se, ao mesmo tempo que os 

preços aumentam, afectando de forma substancial a qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Em Santa Maria da Feira, esta realidade é evidente: a Água e o Saneamento estão 

entregues à gestão da Indáqua, empresa privada, assim como a Recolha de Resíduos 

Urbanos e o Estacionamento que se encontram concessionados a empresas privadas. 

É urgente a remunicipalização da água, a aplicação de um tarifário social, o fim das 

taxas de ligação e o fim da taxa de disponibilidade.  

Como tal, o Bloco de Esquerda tem vindo a insistir na questão dos serviços públicos, 

defendendo a sua remunicipalização, na medida em que considera que é 

fundamental que prestem um serviço de qualidade a preços acessíveis para as 

populações que servem, não podendo, deste modo, ser vistos como um negócio.  

 

A Indáqua deve ser remunicipalizada, sendo aplicada a tarifa social, assim como 

devem ser abolidas as taxas de ligação e de disponibilidade.  

 

O mesmo deve acontecer com o estacionamento pago: a concessão de cerca de 

1000 lugares de estacionamento pagos na freguesia de Santa Maria da Feira não 

possui qualquer sentido, uma vez que nem sequer contribui para a receita da Câmara 

Municipal. Torna-se, deste modo, urgente terminar com esta concessão, que é 

completamente desproporcional e não faz sentido numa cidade que não possui 

especial problema relativamente à fluidez do trânsito.  

 

A mudança do modelo de gestão dos transportes públicos é outra questão 

fundamental. Defendemos um modelo de transportes públicos que sirva efetivamente 

toda a população do concelho de igual forma.  
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Como tal, ao nível dos Serviços Públicos, propomos: 

– Remunicipalização dos serviços da água e saneamento; 

– Fim da concessão do estacionamento e recolha de resíduos a privados;  

– Criação de um Centro Coordenador de Transportes; 

– Criação de uma rede transportes que, no mínimo, ligue os diversos núcleos 

habitacionais do concelhos aos diversos serviços públicos.   

 

 

AMBIENTE, ACESSIBILIDADES E QUALIDADE DE VIDA  

 

A questão ambiental é fundamental para a qualidade de vida de todos os cidadãos, 

assim como a questão das acessibilidades. 

 

Ao longo de todo o território do concelho de Santa Maria da Feira, deparamo-nos 

inúmeras barreiras arquitetónicas, que constituem um sério problema, limitando a 

mobilidade dos cidadãos, em especial os que possuem mobilidade reduzida. Numa 

cidade que se quer inclusiva, não é aceitável a presença deste tipo de barreiras. A par 

da eliminação das barreiras arquitetónicas, desde os desníveis nos passeios e zonas 

de circulação de peões, ao respeito pelas dimensões de passagem mínimas, sem 

mobiliário urbano e vegetação a obstruir a passagem, é fundamental a correta 

sinalização, ao mesmo tempo que se garanta que todos os equipamentos e serviços 

do concelho respeitem as normas de acessibilidades previstas na legislação. 

 

Outra das questões tem que ver com a Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Neste momento, verificamos que esta recolha é efetuada quatro vezes por semana, na 

sede do concelho, enquanto nas restantes freguesias do concelho é efetuada apenas 

duas vezes por semana. Consideramos este critério completamente discriminatório 

para as populações destas freguesias. Do nosso ponto de vista, se todos os feirenses, 

independentemente da freguesia onde residem, pagam os mesmos taxas, relativas à 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, devem ter acesso ao mesmo tipo de serviço, 

exatamente nas mesmas condições que os habitantes da sede do concelho. 
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Outra das questões prende-se com Rio Cáster, particularmente as suas margens, que 

foram já alvo de vários projetos de requalificação, alguns deles, inclusivamente, com 

iniciativas públicas, mas, de facto, constatamos que nenhum destes projetos foi ainda 

executado. 

 

Temos ainda a questão da gestão e manutenção dos parques infantis, jardins e 

praças ou ainda os equipamentos destinados à prática de desportos não 

competitivos. Insistimos que deve haver uma manutenção regular e sistemática de 

todos estes espaços, cumprindo com a legislação em vigor, para que nenhum deles 

chegue ao estado de degradação e abandono em que muitos deles se encontram. Nas 

freguesias onde os parques infantis sejam insuficientes, deve proceder-se à 

construção de novos parques. No mesmo sentido, a construção do parque de 

desportos radicais, reivindicada há vários anos, deve ser efetivamente executada. 

 

Outra das questões prende-se com as energias renováveis, mais concretamente ao 

apoio e incentivo do uso das mesmas. Considerando que cerca de 80% da energia 

consumida no mundo provem de fontes fósseis e observando o tão proclamado acordo 

de Paris, uma das principais diretivas da ultima cimeira do ambiente é o reforço do 

incremento de utilização de energias limpas e renováveis como uma forma de reduzir 

a emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo assim para a redução dos 

efeitos nocivos no aquecimento global. Neste sentido, propomos que a Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira adira ao programa MOBI-E e instale, em vários 

locais do concelho, pontos de abastecimento para veículos elétricos, especialmente 

junto a instalações de serviços públicos, Câmara Municipal, Piscinas Municipais, 

Museus, zonas históricas e respetiva zona de parqueamento gratuita. 

 

No âmbito da saúde pública, verificamos que não existe no concelho um crematório, 

que responda às necessidades da população. Este equipamento possui diversas 

vantagens. Apesar de ser uma prática muito antiga, a cremação é considerada, hoje 

em dia, um serviço de funeral moderno, que utiliza tecnologias modernas no processo 

de cremação. A maioria das cremações não implica despesas, como, por exemplo, o 

pagamento da parcela de terreno no cemitério, ou a aquisição ou construção de jazigo.  
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A cremação constitui ainda o processo mais recomendado, uma vez que evita 

problemas higiénico-sanitários, uma vez que, com a incineração, evitam-se possíveis 

fontes de infecção, principalmente quando a morte tenha sido causada por doenças 

infecciosas. É um processo 100% ecológico, uma vez que não poluiu o meio ambiente 

nem contamina os lençóis freáticos. Por estas razões, consideramos importante a 

construção de um crematório no concelho. 

 

Como tal, ao nível do Ambiente, acessibilidades e qualidade de vida, propomos: 

– Eliminação de todas as barreira arquitetónicas, quer ao nível do espaço público, quer 

ao nível dos diversos equipamentos e serviços; 

– A recolha de resíduos sólidos urbanos e diferenciados deve ser efectuada no mínimo 

4 vezes por semana em todo o concelho; 

– Requalificação das margens do rio Cáster;  

– Construção de novos parques infantis; 

– Reabilitação e manutenção regular de parques infantis, jardins e praças, assim como 

dos equipamentos para a prática de desporto não competitivo; 

– Construção de um parque de desportos radicais; 

– Adesão ao programa MOBI-E e instalação de pontos de abastecimento para 

veículos elétricos; 

– Construção de um crematório no concelho. 

 

 

SAÚDE  

 

Ao nível da saúde propomos um Plano Municipal de Saúde, que funcione em 

articulação com o Plano Nacional de Saúde e com o Plano Local de Saúde da ACES 

Feira/Arouca, Centro Hospitalar e Segurança Social, entidades que farão parte deste 

plano, de modo a definir áreas de atuação do município, nomeadamente no que diz 

respeito aos seus programas e atividades de promoção e educação para a saúde, 

assim como aos locais e equipamentos promotores da saúde física.  

Este plano terá como principal objetivo, essencialmente, a definição de uma política de 

saúde municipal mais concertada e complementar às já definidas por outras entidades 
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oficiais, pondo em prática sobretudo, ações com vista à prevenção da doença e 

promoção da saúde. Consideramos que o Plano Municipal de Saúde, para além de 

garantir o reforço dos cuidados de saúde primários prestados à população, deve, em 

simultâneo, possuir eixos prioritários estratégicos como a saúde oral, a saúde 

oftalmológica, a saúde mental, e ainda a saúde e educação física e alimentar.  

 

Como tal, ao nível da Saúde, propomos: 

– Criação de um Plano Municipal de Saúde, com medidas para a promoção da saúde 

e prevenção da doença;  

– Apoiar a criação de consultas de psicologia, oftalmologia e dentária nos centros de 

saúde;  

– Ajudar nos cuidados ao domicílio feitos pelos centros de saúde, disponibilizando 

transportes para o efeito.  

– Lutar por melhores cuidados de saúde no município, em concreto no Hospital de S. 

Sebastião;  

– Reabertura do gabinete de saúde juvenil que abranja todo o concelho.  

 

 

EDUCAÇÃO  

 

Verificada a constante evolução da realidade concelhia e nacional em termos de 

Educação, a Carta Educativa, conforme previsto na legislação, nomeadamente no 

Decreto-Lei nº72/2015, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei nº 7/2003, de 

15 de janeiro, alterado pelas Leis nº41/2003, de 22 de agosto, e 6/2012, de 10 de 

fevereiro, deverá ser alvo de uma contínua atualização.  

 

A sua monitorização apresenta-se necessária para uma eficaz gestão do sistema 

educativo concelhio, dos recursos aí alocados e avaliação da política educativa 

municipal. Devem ser analisadas as dinâmicas educativas nos últimos anos e, em 

consequência, as propostas de intervenção no parque escolar para os próximos anos 

e/ou a sua reformulação face às necessidades educativas. 
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Consideramos também importante aumentar o números de bolsas de estudo, quer no 

Ensino Secundário, quer no Ensino Superior, atribuídas pela Câmara Municipal, de 

modo a responder de forma mais eficaz às necessidades dos estudantes com carência 

económica comprovada. 

 

Deste modo, ao nível da Educação, propomos: 

– Atualização da Carta Educativa; 
– Aumento do número de bolsas de estudo atribuídas pela Câmara Municipal. 

 

 

PATRIMÓNIO  

 

Relativamente ao Património, o executivo reconhece a necessidade de promover a 

salvaguarda, proteção e valorização dos elementos arqueológicos presentes ao longo 

do território do concelho, identificando, nomeadamente o Castro de Romariz, o Castro 

de Fiães e o Castelo da Feira. No entanto, verificamos que existem vários elementos 

com interesse histórico e patrimonial que se encontram ao abandono e não têm sido 

alvo de intervenções de preservação valorização.  

 

Temos ainda outros elementos de elevado valor histórico, como o Mercado Municipal. 

É enunciado, no Plano e Orçamento Municipal de 2017, a possibilidade de um projecto 

de requalificação para o mercado - embora muito vagamente - sendo, na verdade, 

apenas prevista a vigilância, limpeza e desinfeção todos os dias, com exceção do 

domingo. 

 

Deste modo, ao nível do Património, propomos as seguintes medidas: 

– Realização de um levantamento arqueológico exaustivo, de forma a atualizar a  

carta arqueológica em vigor;  

– Criação de roteiros dos patrimónios industrial, histórico e arqueológico do concelho;  

– Criação de um centro de interpretação junto ao Castro de Romariz, garantir que este 

espaço está acessível à população e retornar ao concelho o espólio daí retirado;  

– Reabilitar o património histórico de elevado interesse e que se encontra degradado 
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como, por exemplo, o Castro de Fiães, o edifício da Malaposta, a Estrada Real, a 

Quinta do Engenho Novo, o Mercado Municipal e a Via Antiga de Mosteirô; 

– Incentivos, no âmbito da reabilitação urbana, na recuperação de edifícios antigos e 

que apresentem características singulares, com relevância patrimonial, dentro e fora 

dos centros antigos das freguesias. 

 

 

BEM-ESTAR ANIMAL  

 

Com a Lei n°8/2017, os animais passaram a possuir estatuto jurídico, sendo assim 

reconhecida a sua sensibilidade e o direito à proteção. No mesmo sentido, a Lei nº 

27/2016 prevê medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de 

animais e para a modernização dos serviços municipais de veterinária, e estabelece a 

proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, 

privilegiando a esterilização. O Bloco de Esquerda lutou de forma persistente e esteve 

sempre na linha da frente para garantir esta alteração legislativa e considera que o 

Município de Santa Maria da Feira não tem dado cumprimento às suas obrigações em 

matéria de direitos dos animais, apresentando, neste sentido, um conjunto de 

propostas, a ser contempladas no Plano e Orçamento Municipal para 2018. 

 

É do conhecimento público a existência de várias populações de animais errantes no 

concelho, o que representa um perigo para a saúde pública e para a sanidade animal. 

Infelizmente, a autarquia, quando intervém, limita-se a uma única solução – o abate 

dos animais. A propósito da assim reconhecida a sua sensibilidade e o direito à 

proteção. No mesmo sentido, a Lei nº 27/2016, que entra em vigor já em 2018, o 

executivo afirma, inclusive, que o abate tem que acontecer, sendo utilizados como 

argumentos o grande número de animais e o custo de cada esterilização. 

 

Consideramos que é necessário implementar novas formas de lidar com a 

sobrepopulação de animais, sendo que o recurso sistemático e indiscriminado ao 

abate, não pode, de forma alguma, continuar a ser a única forma de controlo de 

populações animais. De acordo com os dados da Direcção-Geral de Veterinária 
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(DGV), o número de cães e gatos errantes continua a aumentar, o que demonstra que 

esta política não é eficaz. Além de ineficaz para o controlo das populações errantes, a 

política de abate encontra-se ultrapassada como método de controlo da raiva e outras 

zoonoses, tendo já sido desaconselhada pela própria Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e pela World Society for Protection of Animals (WSPA) pelos maus resultados 

obtidos. Por seu turno, estas instituições defendem a prática da esterilização como 

alternativa ao abate, de modo a controlar o aumento das populações de animais 

errantes.  

 

Ora, através de um estudo desenvolvido pela Universidade do Porto, cada canídeo 

custa a um município cerca de 60 euros, incluindo neste montante os custos de 

alimentação, recolha, eutanásia e incineração. Já o custo real de uma esterilização 

destes animais é de cerca de 15 euros. A diferença, no caso dos gatos, tem 

proporções ainda maiores.  

 

As propostas aqui apresentadas têm como principal objectivo pôr fim à política de 

erradicação de cães e gatos baseada no abate anual de centenas de animais, 

condenando-a do ponto de vista ético, uma vez que desvaloriza e banaliza esta prática 

e procura, essencialmente, apresentar soluções para a efetiva resolução dos 

problemas de reprodução e de abandono existentes.  

 

Defendemos, aliás, a esterilização como meio privilegiado de controlo de natalidade 

canina/felina, tornando-se imperativo apostar num centro de recolha municipal - canil - 

que adote a política de que todos os animais têm direito à vida, em condições 

essenciais de saúde e bem-estar. É fundamental, também, a que a todos os animais 

do município assista o direito a cuidados médico-veterinários adequados à sua 

situação, tratamentos, intervenções cirúrgicas, aconselhamento veterinário, com 

custos adaptados à capacidade económica dos munícipes e associações da causa 

animal. 

 

Sabemos que arrancará, em breve, a construção do Centro Veterinário Municipal, 

instalado no estaleiro municipal, em S. João de Vêr. No entanto, este espaço não 
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resolverá o problema, se não for repensada a política municipal para o bem-estar 

animal, sendo fundamental a construção de uma estratégia que trabalhe no 

paradigma,  

 

Como tal, consideramos fundamental a criação de um Regulamento Municipal para o 

Bem-Estar Animal, onde sejam previstas medidas para o aumento da qualidade de 

vida dos animais e para o controlo das populações de animais através de alternativas 

ao abate, que, no nosso entender, assenta na implementação de medidas que passem 

pela esterilização e pela adoção consciente dos animais de companhia nos centros 

de recolha, quer canis, quer gatis. 

 

O Regulamento Municipal para o Bem-Estar Animal assentaria nas seguintes 

medidas: 

– Instituição da definição de “animal comunitário”: o animal que seja cuidado no 

espaço ou via pública, cuja guarda, detenção, alimentação e/ou cuidados médico-

veterinários são assegurados por uma pessoa ou grupo de pessoas que constituam 

uma parte de uma comunidade local de moradores; bem como de “bem-estar animal”: 

o estado de equilíbrio fisiológico e etológico, assim como a ausência de dor ou 

sofrimento do mesmo, tendo em conta as suas características e necessidades 

naturais; 

– Restrição do abate de animais apenas quando é via única e indispensável para 

eliminar a dor e sofrimento irrecuperável do animal. 

– Realização de programas CED (Captura, Esterilização e Devolução) em colónias de 

animais de rua estabilizadas; 

– Início, com caráter de urgência, da construção ou adaptação de um canil/gatil que 

disponha de todas as condições higieno-sanitárias legais e que proporcione boas 

condições aos animais aí retidos; 

– Implementação da progressiva utilização do canil como solução temporária, 

priorizando um sistema que garanta famílias de acolhimento e adoção responsável; 

– Garantir a esterilização de todos os animais abrigados no canil intermunicipal, sendo 

a esterilização realizada no próprio local, assegurando a saúde pública e a não 

proliferação de animais errantes; 



 
 

Bloco de Esquerda – Concelhia de Santa Maria da Feira 
 
 
 
	
	

 13 

– Disponibilizar um serviço de esterilização de animais pertencentes às famílias mais 

carenciadas; 

– Criação de uma rede de comunicação no Município que una as associações e 

cidadãos na partilha de informações, anúncios de adoção, divulgação de eventos e de 

ações; 

– Promoção de campanhas de sensibilização contra o abandono dos animais e de 

promoção da adoção responsável dos animais recolhidos, bem como da importância 

da esterilização de animais de companhia; 

– Promoção da formação, sensibilização e inclusão da temática animal na comunidade 

educativa (em projetos escolares, formação cívica, sessões de esclarecimento) para 

voluntários, técnicos, famílias de acolhimento, forças da autoridade e população em 

geral. 

 

 

NOTA FINAL 

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Santa Maria da Feira 

considera que as propostas para a melhoria da qualidade de vida da população 

feirense não se esgotam nas medidas enunciadas no presente documento. No 

entanto, consideramos que estas propostas, tendo vindo muitas delas, inclusive, a ser 

apresentadas e defendidas junto da Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda, 

são urgentes e prioritárias, sendo que a sua integração nas Opções do Plano e 

Orçamento Municipal para 2018 é fundamental para a definição de políticas que 

respondam efetivamente às necessidades e aspirações da população do concelho de 

Santa Maria da Feira.  

 

 

 

 

Santa Maria da Feira, 24 de novembro de 2017 

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda	


