
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia 
Municipal 

EDITAL 
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(1º de Maio – Dia do Trabalhador) 
 
EU, JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE ALMADA 

 
Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Abril de 2008 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 28 de Abril de 2008, a Assembleia 
Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  
 

MOÇÃO/SAUDAÇÃO 

 
O Governo tem vindo a ser “forte com os mais fracos”. Tem sido assim com os baixos 
aumentos de salários e pensões, nos elevadíssimos níveis de desemprego e precariedade, 
nos cortes com a protecção social no desemprego, no violento ataque à Segurança Social, ao 
Serviço Nacional de Saúde e à Escola Pública. É o Estado Social que está em causa com a 
governação do Partido Socialista.  

Não bastando os enormes sacrifícios impostos com a obsessão pelo défice, os trabalhadores 
são agora confrontados com mais uma profunda ofensiva através dos Códigos de Trabalho 
para o sector privado e para a Administração Pública Central e Local — o novo Regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Publicas. Os despedimentos simplex, a sua liberalização, o 
alargamento das causas para o despedimento colectivo, a continuação da negação do 
“tratamento mais favorável” para o trabalhador, a manutenção da precariedade, são algumas 
das propostas comuns, a que se junta a caducidade das convenções colectivas e a tendência 
para a individualização das relações laborais.  

Comemorar o 1º de Maio é colocar a exigência de políticas de ruptura com as políticas liberais 
do Código do Trabalho, de aumentos intercalares de salários e de pensões tendo em conta o 
crescimento da inflação, bem como de regularização de todos os precários da Administração 
Pública Central e Local, integrando-os nos quadros.  
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A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Ordinária de 28 de Abril de 2008 
delibera:  
Saudar as Comemorações do 1º de Maio e todos os trabalhadores, com particular destaque, 
todos os que exercem a sua actividade, ou residem em Almada, bem como as suas 
organizações representativas e respectivas lutas pelo bem-estar e o progresso social.  

 
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 
 
Almada, em 29 de Abril de 2008 
 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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