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Tal como num passado recente, é necessário, no presente, continuar a luta 

contra a retirada de direitos, contra a redução de salários, contra a redução das 

retribuições, isto é, continuar a luta contra esta politica neoliberal, como é o 

caso desta ultima revisão ao código do trabalho, autentico roubo aos 

trabalhadores ou dizendo de outro modo, a legalização do roubo aos 

trabalhadores a mando dos interesses dos grupos económicos e do capital. 

 

Não será difícil de comprovar que o acerto de contas da política de direita 

contra os direitos conquistados com o 25 de Abril, nomeadamente os 

constantes nas convenções coletivas, já começou há muito tempo, com as 

várias propostas de alteração á legislação de trabalho, no entanto a intensidade 

do ataque foi mais claro e explicito desde a apresentação das propostas que 

deram origem ao código de trabalho de 2003. 

 

Como se pode confirmar, com a leitura dos documentos apresentados pelos 

governos que foram os proponentes, nos quais fundamentaram ou fazem a 

exposição dos motivos, para a respetiva revisão ou alterações lá se afirmam a 

modernização do mercado de trabalho e das relações laborais, aumento da 

produtividade e competitividade, criação de emprego, proporcionar um 

mercado de trabalho com mais e diversificadas oportunidades, argumentações 

e fundamentações para esconder os seus verdadeiros objetivos e 

propósitos, a redução dos direitos, redução dos salários e retribuições, 

reduzir os custos do trabalho, tentar acabar com a contratação coletiva, 

aumentando a exploração. 

 

O aumento da TSU para os trabalhadores em 7 %, e a redução da mesma em 

5,75% para os patrões, visa apenas financiar a SS para pagar indemnizações 

nos despedimentos do estado e ajudar os patrões a encherem os bolsos, pois 

não serve o mesmo para tirar o pais da crise e muito menos para aumentar o 

emprego, isto mesmo já reconhecido pelos próprios patrões. 

 



Todas estas medidas têm levado a um descontentamento generalizado, como 

são os casos das várias ações de protesto nos vários sítios onde os governantes 

poem os pés. 

 

Também no nosso concelho os trabalhadores estão indignados e lutam pelos 

seus direitos, como são o caso dos trabalhadores portuários com vários dias de 

greve, os trabalhadores da GALP que realizaram uma das maiores greves 

realizadas nos últimos tempos nos dias 17, 18 e 19 de setembro com 90% de 

adesão onde se produz o combustível em Sines e Matosinhos, onde não saiu 

nem um camião de combustível, e com a forte participação dos trabalhadores 

do consorcio de manutenção (precários), os trabalhadores da REN Atlântico 

que aprovaram não fazer nem uma hora extraordinária desde o dia 1 de agosto, 

e mais 3 dias de grave nos dias 3, 4 e 5 de Outubro, a EDP que estará em 

greve de 10 dias, por períodos renováveis a partir de 5 de Outubro. 

 

Perante esta ofensiva cabe a esta assembleia municipal valorizar e apoiar todas 

as ações de luta realizadas e a realizar, como são o caso da manifestação 

promovida pela CGTP-IN para o próximo dia 29 de setembro, e também a 

marcha contra o desemprego que terá lugar entre 5 a 13 de outubro por todo o 

pais e que passará no nosso concelho no dia no dia 10 de outubro. 

 

Vamos dar cabo desta política  

Antes que esta politica de cabo do pais 
 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, no dia 21 

de setembro de 2012. 

 

Aprovada, por maioria, com 22 votos a favor, sendo 20 dos eleitos da CDU, 1 do eleito do BE e 1 de 

um eleito do PS. 

4 Abstenções, de eleitos do PS e 2 votos contra dos eleitos do PSD. 


