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          Assembleia Municipal 
 
 

 

RECOMENDAÇÃO 

 

 

Pelo Fornecimento de Refeições Gratuitas no Período de Férias Escolares 

 

 

A crise causada pela pandemia de Covid-19 adensou a vulnerabilidade económica e social de muitos 
lares e atirou novas famílias para a pobreza. O aumento da taxa de desemprego e a consequente 
quebra de rendimentos do trabalho desencadeou uma situação de emergência social sem 
precedentes, levando várias crianças e jovens a confrontarem-se com situações de fome e miséria.  
 
A decisão do Estado de fornecer gratuitamente refeições aos alunos mais carenciados em articulação 
com as autarquias, pese embora só abranja alunos beneficiários da Ação Social Escolar e não 
contemple as quatro principais refeições, foi já um contributo valioso para diminuir este flagelo, mas, 
infelizmente, não resolve a premência de uma alimentação consistente e equilibrada, imprescindível 
para um crescimento robusto e saudável.  
 
O previsível prolongamento desta crise sanitária, e a impossibilidade de muitas famílias recuperarem 
os seus rendimentos no imediato, obriga à tomada de novas medidas por parte do poder político local, 
que procurem, o quanto antes, mitigar os efeitos deste flagelo. As soluções encontradas em vários 
municípios e freguesias de todo o país, ao longo das últimas semanas, são disso já um bom exemplo. 
 
Considerando que: 
 
- Nos próximos tempos, os efeitos nefastos desta pandemia tendem a agravar-se, atingindo 
seguramente o desenvolvimento harmonioso das nossas crianças e dos nossos jovens; 
 
- A suspensão das refeições escolares, no final do ano letivo, adensará, com toda a certeza, as 
carências económicas e sociais de várias famílias, fragilizando os mais novos e tornando-os ainda mais 
vulneráveis; 
 
- É competência do poder local exercer uma política de proximidade, implementando medidas que, em 
situações de emergência, protejam as nossas crianças e jovens da fome e da miséria.  
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Assim, a Assembleia Municipal de Matosinhos, reunida no dia 29 de junho de 2020, delibera ao 
abrigo do disposto no artigo 25.º, n.º2, alíneas a) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro: 
 

- Recomendar à autarquia de Matosinhos que assegure o fornecimento de refeições gratuitas 
(incluindo pequeno-almoço, lanche e jantar) às crianças e jovens deste concelho, que se 
encontrem em manifesta situação de vulnerabilidade, durante o período de férias escolares.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República; 
- Primeiro-Ministro; 
- Ministério da Educação; 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 
- Comunicação social local e nacional; 
- Direções de todos os agrupamentos de escolas do concelho; 
- Associações de Pais e Encarregados de Educação de todas as escolas do concelho; 
- FENPROF; 
- FNE. 
 

 

 

 

 

 

28 de junho de 2020 

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda 


