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(1º de Maio) 
 
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/DELIBERAÇÃO 

 
Ao aproximarem-se as comemorações do Dia Internacional do Trabalhador não se deve 
querer que o 1º de Maio de 2008 seja, por si só, mais um 1º de Maio.  
O 1º de Maio é uma data que todos os trabalhadores e suas famílias devem comemorar em 
pleno, fazendo-se assim justiça e uma simples homenagem a todos os homens e mulheres 
que lutaram e lutam, por todo o mundo, por melhores condições laborais.  
Considerando que:  
O desemprego atingiu o maior nível nos últimos vinte anos — 8% em 2007;  
Cerca de um milhão de trabalhadores está em situação precária, seja com contratos a prazo, 
em trabalho temporário ou falsos recibos verdes;  
O Governo do Partido Socialista aumentou a idade da reforma e penalizou fortemente o valor 
das pensões, acentuando o risco de pobreza, que ascende a 26% (8% acima da média 
nacional), na população mais idosa;  
Os salários reais dos trabalhadores diminuem;  
Os gestores recebem valores muito mais elevados do que um trabalhador médio de 
referência, levando a aumentar a desigualdade social, situação já denunciada por Sua  
Exa. o Sr. Presidente da República;  
Existem cada vez mais pobres em Portugal e o endividamento das famílias não pára de 
crescer, ascendendo em 2007 a 130% do rendimento disponível:  
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O aumento brutal do preço dos serviços de saúde com a inclusão de novas taxas 
moderadoras para o internamento e cirurgia de ambulatório, bem como o aumento de 50% das 
taxas para a ADSE;  
A emigração da mão-de-obra nacional continua a aumentar, nomeadamente para Espanha;  
O Governo do Partido Socialista prepara-se para impor a liberalização dos despedimentos na 
função pública, com horários de trabalho que podem chegar às 50 horas semanais.  

Por tudo o que foi dito, a Assembleia Municipal de Almada reunida no dia 28 de Abril de 2008 
delibera apelar a todos os munícipes que participem nas comemorações e manifestações 
programadas para o dia 1º de Maio.  
 
Só com a participação de todos será possível promover os passos necessários e urgentes 
para assegurar o direito ao trabalho, livre e condigno de todo o cidadão, construindo um 
mundo melhor, em que existiam efectivamente condições de segurança, higiene e saúde no 
trabalho, aliado a uma produtividade devidamente remunerada, onde o diálogo seja a base de 
todo o desenvolvimento sustentado de Portugal.  
Viva o 1º de Maio!  
Viva Portugal!  
 
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) 

 2


	MOÇÃO/DELIBERAÇÃO
	Almada, em 29 de Abril de 2008

	                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

