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Moção 
 

“A SITUAÇÃO DOS FEIRANTES NO CONCELHO DE GUIMARÃES” 

 

Em Guimarães e no País, a atividade de feirante sempre desempenhou um relevante papel no 

comércio a retalho (não sedentário), com inegável importância nas cadeias de abastecimento 

aos vimaranenses. Isso mesmo foi reconhecido com a consagração do Dia Nacional do Feirante 

por proposta do PCP. São centenas de homens e mulheres que, através de uma dura vida de 

trabalho, dinamizam a economia local, diversificam a oferta de bens de consumo a baixo custo, 

sendo ainda um importante elemento de afirmação de identidade regional. Face aos impactos 

do surto epidémico da COVID-19, coloca-se a necessidade de assegurar o funcionamento das 

atividades económicas fundamentais para a resposta às necessidades de bens e serviços das 

populações, garantindo a adequada proteção sanitária aos trabalhadores e populações. Para o 

Grupo parlamentar da CDU, os feirantes não podem ser esquecidos. 

No momento presente, em que se coloca a necessidade de conduzir de forma adequada e segura 

o processo de reabertura da atividade económica em vários sectores, impõe-se não ignorar nem 

abandonar os feirantes, depois destes meses de quase total interrupção e encerramento das 

feiras e mercados. 

Para a melhoria das condições da atividade, é necessário assegurar normas e meios que 

permitam o exercício profissional do feirante com plena dignidade, é indispensável levar por 

diante medidas concretas. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 30 de Junho de 2020, delibera: 

 

- Criação de um Gabinete de apoio aos Feirantes para assegurar a informação sobre todos os 

apoios existentes e consultoria para mitigar os efeitos da crise e promover a recuperação 

económica. 

- Promoção de protocolos com as IPSS locais para aplicação das medidas do Gabinete de 

assistência social - Transporte de medicamentos e transporte de alimentação. 

- Proibição da interrupção do fornecimento de água até 30 julho e o alargamento do prazo de 

pagamento da fatura da água até 30 de Julho. 

 

Guimarães, 30 de Junho de 2020 
 
 
 

O Grupo Municipal da CDU 
 

 
 
         
 


