






































































Moção 
Pela melhoria da Feira do Monte Abraão e apoio aos feirantes  
 
A pandemia que violentamente atingiu todo o mundo, o país e a nossa freguesia trouxe com ela sequelas 
muito graves para todos em especial no tecido económico e familiar.  
O encerramento da Feira do Monte Abraão foi imperioso e, perante o acréscimo de casos Covid 19 em 
Sintra nas últimas semanas, assim se deverá manter enquanto as autoridades de saúde assim o 
entenderem. 
 
Todavia, esta é também uma oportunidade de repensar e melhorar as condições da Feira e dos feirantes e, 
por 
consequência, de todos os que a frequentam. 
 
Assim sendo, e considerando: 
 
- Que a grande maioria dos feirantes perderam a totalidade dos seus rendimentos durante o encerramento 
da Feira; 
- Que é necessário criar condições de segurança para os feirantes e para os utentes da feira de acordo com 
a nova realidade; 
- Que a Feira é uma das principais fontes de receita da UF e que são necessários investimentos importantes 
tendo em vista o trabalho dos feirantes e a segurança dos utentes; 
- Que é fundamental, de uma vez por todas, resolver o problema do lixo que se espalha pelos arredores no 
final de cada Feira; 
 
Vêm os vogais independentes propor a implementação das seguintes medidas a integrar o plano de retoma 
da Feira anunciado como uma necessidade pelo Presidente da UF: 
 
- Estabelecer a isenção de pagamento de terrados, após a data de realização da primeira feira, por período 
igual ao tempo em que esteve encerrada; 
- Propor aos Feirantes, nos casos em que for possível, a tabulação e prática de preços mais acessíveis que 
favoreçam as famílias nesta altura de emergência social uma vez que estarão isentos do pagamento de 
terrados; 
- Promover, em articulação com a EMES e com a CMS a vedação da Feira em todo o seu perímetro, 
salvaguardando apenas dois ou três acessos de entrada e saída e garantindo a existência de saídas de 
emergência. 
- Criação de um plano de segurança para a Feira em conformidade com os Bombeiros e demais forças de 
segurança. 
- A vedação, só por si, contribuirá para uma maior contenção do lixo e resíduos dentro do perímetro da 
feira, devendo ainda serem distribuídos pela área da Feira contentores em quantidade suficiente para os 
feirantes depositarem os resíduos. 
- Criar pontos de água para utilização dos feirantes que prestam serviços onde esta é indispensável. 
- Além da recolha de resíduos sólidos por parte da empresa contratada, proceder à higienização e, sempre 
que necessário, desinfeção do espaço e áreas circundantes após a realização da Feira. 
 
Do resultado da votação desta moção deverá ser dado conhecimento à Associação de Feirantes, Câmara 
Municipal de Sintra, EMES e publicada no site e plataformas oficiais da UFMMA. 
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