
 

 

Requerimento 

 
 

Apresentado por: Moisés Salvador Coelho Ferreira (BE) 

Assunto: Aquisição de licenças de software por parte da Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

 

Foi publicado em 3 de abril de 2014 o procedimento do concurso público para 

aquisição de licenças de software. Este concurso tem um valor base de 243.000€. 

 

Para o Bloco de Esquerda torna-se incompreensível a forma como a Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira se dispõe a gastar 243.000€ em licenças de software quando 

existem soluções de open source igualmente eficazes. Isto é, existem soluções grátis e 

igualmente funcionais, não sendo preciso gastar essa verba que tanta falta faz a 

muitas outras áreas. 

 

De referir que em 2009 a Câmara Municipal gastou mais de 91.000€ com as mesmas 

licenças; em 2010 foram quase 58.000€ e em 2011 adjudicou a aquisição de 

licenciamento do mesmo software por 187.000€. 

 

Tudo junto, em 5 anos, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira estima gastar 

mais de meio milhão de euros em licenças de software quando podia optar por uma 

solução gratuita. 

 

O Bloco de Esquerda, nos termos legais e regimentais aplicáveis, venho por este 

meio requerer ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 

que diligencie junto da Câmara Municipal para que responda às seguintes questões: 

 

1. Como explica que existindo várias soluções open source, gratuitas e de 

funcionalidade semelhante às oferecidas pela Microsoft, a Câmara Municipal 

continue a optar pela solução mais cara e gravosa para as contas do município? 



 

2. Deduz-se deste concurso público que, ao contrário do que o Executivo já 

afirmou publicamente, afinal não está em processo nenhum transição para o uso 

de software livre por parte do município? 

 

 

 

Santa Maria da Feira, 16 de abril de 2014 

 

 

O eleito municipal,  

    Moisés Salvador Coelho Ferreira 

 


