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(Sobre Questões Laborais) 
 
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 

 
Nos últimos 32 anos as várias revisões à legislação laboral foram sempre iniciadas e impostas 
pelos Governos e maiorias que os sustentam, PS, PSD e CDS, para ceder às pressões do 
capital e do patronato mais retrógrado, para tentar enfraquecer a parte mais frágil na relação 
capital/trabalho – os Trabalhadores. 

Iniciada, com o Governo PS/Mário Soares, ao criar os contratos a prazo, a precariedade 
laboral atinge hoje níveis verdadeiramente impróprios de um regime democrático, de 
desrespeito pelos valores dos direitos humanos e da Constituição da República Portuguesa, 
por força do Código de Trabalho do Governo PSD/CDS. 

O PS na oposição prometia combater os aspectos gravosos desse Código, o PS de Sócrates, 
hoje no Governo, pretende piorá-lo. 

A tentativa de alterar para pior a legislação laboral na administração pública e o Código do 
Trabalho visando nomeadamente facilitar os despedimentos sem justa causa, acabar com o 
conceito de horário de trabalho diário e semanal, fixando horários de trabalho incompatíveis 
com o direito à vida familiar e pessoal, baixar salários, manter no essencial a precariedade 
dos trabalhadores ao não impedir a eternização dos contratos a termo e os falsos recibos 
verdes, que pretende acabar com o princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, 
é em suma uma legislação que acentua a exploração de quem trabalha, merece contestação e 
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o combate de todos os que defendem os princípios do 25 de Abril de 74 no respeito pela 
Constituição. 

Por isso os trabalhadores e as suas organizações representativas têm lutado das mais 
diversas formas com destaque para as grandes manifestações realizadas no Porto e em 
Lisboa, nos dias 16 e 17 de Abril, onde na de Lisboa participaram muitas e muitas centenas de 
trabalhadores do Concelho de Almada. 

Assim, a Assembleia Municipal de Almada reunida na Sessão Ordinária no dia 28 de Abril de 
2008 decide: 

- Saudar e solidarizar-se com os trabalhadores e as suas lutas; 

- Manifestar a sua discordância com as tentativas de alterar para pior a legislação laboral; 

- Exigir do Governo o respeito pelos direitos dos Trabalhadores, da contratação colectiva e do 
primado do direito ao trabalho com direitos, responsabilizando-o, caso o não faça, pelo 
aumento da conflitualidade 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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