
 

Recomendação 

Mais e Melhor Mercado do Bairro Santos 

 

O Mercado do Bairro Santos, enquanto património histórico e cultural da Cidade e da Freguesia, 

disponibiliza produtos de qualidade, promove estilos de vida saudáveis, bem como a coesão 

social com valorização do bairro e da sua população, a par da economia local, constituindo, 

assim, um património que deve ser valorizado nas suas vertentes agregadoras. 

A Câmara Municipal optou por concessionar uma parte do mercado, impondo ao concessionário 

o investimento na requalificação de todo o espaço do mercado, incluindo na parte do espaço 

reservada à gestão autárquica. 

O Mercado do Bairro Santos foi transferido para a responsabilidade da Junta de Freguesia através 

do Auto de Efetivação da Transferência de Competência em 2014.  

O Mercado do Bairro Santos tem como Concessionária, Dia Portugal Supermercados, Sociedade 

Unipessoal, Lda desde 2017. 

De acordo com a cláusula 18 ponto 2, a Concessionária deve pugnar, entre outros, pela 

manutenção e conservação dos espaços. 

Na cláusula 18 ponto 4.4 é referido a instalação de uma rede de Internet sem fios, de acesso 

gratuito para o utilizador. 

 

É relatado pelos comerciantes e confirmado no local que existem duas lojas no piso térreo que 

estão encerradas, e que obrigou à deslocação das lojistas para outra localização, por razões de 

segurança devido a problemas estruturais graves. 

Não existe uma rede sem fios de Internet disponível para os visitantes do Mercado e que para 

os comerciantes lhes permitiria promover os seus produtos sem terem de recorrer a meios 

próprios, aumentando assim as suas despesas. 

Existem lojas sem ocupação e ou encerradas, o que para quem visita o Mercado e mesmo para 

os comerciantes residentes pode levar a um desanimo e a uma imagem pouco abonatória. 

 

 

 

Aprovada por maioria
Favor - 5 PS, 2 IL, 1 BE, 1 CDU, 1 CHEGA

Abstenções - 4 PSD, 4 CDS



 

Os eleitos da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas reunida a 28 de junho de 2022 

recomendam ao Executivo da Junta de Freguesia: 

1- Instar o Executivo da Junta de Freguesia a promover junto da Concessionária a urgente 

manutenção das lojas que se encontram com problemas estruturais; 

2- Exigir à Concessionária o cumprimento da instalação da rede sem fios de Internet.  

3- Promover o Mercado do Bairro Santos e a ocupação dos espaços. 

 

O Eleito do PCP na Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas 


