
 
 

 
 

MOÇÃO 
 

UMA EXTRAORDINÁRIA GREVE GERAL. UMA VITÓRIA DOS 
TRABALHADORES 

 
Os trabalhadores e as trabalhadoras cumpriram, no dia 24 de Novembro, uma 
jornada histórica, uma extraordinária Greve Geral, que envolveu mais de 3 
milhões de trabalhadores. 
 
A Greve Geral atingiu um grande impacto em todas as regiões do país, regiões 
autónomas incluídas, bem como em todos os sectores de actividade, tendo sido 
amplamente referenciada pelos média, também internacionais, e saudada por 
inúmeras organizações estrangeiras, particularmente europeias. 
 
Também os trabalhadores residentes no nosso município participaram 
amplamente nesta grande jornada de luta, que mostrou que os trabalhadores e 
trabalhadoras não só não aceitam, como continuarão fortemente empenhados em 
combater uma política que: 

1. Fragiliza progressivamente o sector produtivo e põe em causa as 
capacidades e os interesses próprios do país; 

2. Que destrói emprego, fomenta o desemprego e aumenta o número de 
desempregados sem qualquer protecção social; 

3. Que alastra a pobreza e acentua as desigualdades sociais; 
4. Que encaminha o País para o desastre económico e social. 

 
Portugal é um dos países da U.E. com maior ritmo de destruição de emprego e com 
maior precarização de empregos, sobretudo dos jovens. O número de 
desempregados sem protecção social é de cerca de 225 mil, também na nossa região 
esta é uma erva daninha que vai proliferando e ao qual temos de dar um forte 
combate. 
 
Apesar da aprovação do Orçamento de Estado para 2011, este não é um processo 
encerrado. A situação exige a continuação da luta pela mudança de políticas 
orientadas para a criação de emprego, para respostas sociais aos desempregados, 
para melhoria dos salários e para a limitação da precariedade de emprego. 
 
A negociação e o diálogo podem e devem ter um papel essencial para, a todos os 
níveis, superar os problemas que o país enfrenta, mas têm que ser feitos para um 
efectivo projecto de desenvolvimento nacional. 
 
Só será possível travar a voracidade e chantagem “dos mercados”, os efeitos 
nefastos da governação liberal da União Europeia e responder com êxito aos 
descalabros das políticas seguidas no país durante muitos anos, com políticas que 
coloquem as pessoas no centro das preocupações e das prioridades, que assegurem 
crescimento económico e uma mais justa distribuição da riqueza. 
 



 
 

Que esta não sirva apenas para encher os bolsos do capital que foge das suas 
obrigações para com o País, como é o caso da fuga aos impostos, com a distribuição 
de dividendos antecipada, numa altura em que se pedem sacrifícios aos 
trabalhadores e ao povo português, não podem ser sempre os mesmos a pagar a 
factura. 
 
Assim sendo esta Assembleia Municipal de Santiago do Cacém reunida a 17 de 
Dezembro de 2010, aprova exigir do governo: 
- Adopção de uma política económica que trave a destruição de empregos e 
permita a sua criação. Esta tem de assentar na melhoria de uma base produtiva 
voltada, não apenas para as exportações, mas também para a produção de bens e 
serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade, base essa que se encontra 
profundamente vulnerabilizada. Este objectivo constitui um dos campos 
prioritários de debate amplo com a sociedade e de responsabilização dos 
empresários e accionistas das empresas, nomeadamente, do sector financeiro; 
 
- Elevação das condições e melhoria dos recursos colocados à disposição da 
Administração Local, para que as autarquias possam desempenhar, como 
desempenharam, um papel primordial no desenvolvimento do país e assegurar 
funções que foram transferidas para a sua responsabilidade pelo poder Central; 
 
- Fixação do Salário Mínimo Nacional em 500 euros, em Janeiro de 2011, 
honrando, assim, compromisso assumido em base de concertação social; 
 
- Medidas dirigidas aos desempregados para que não fiquem sem protecção social. 
Isso exige prolongamento do subsídio social de desemprego, diminuição do seu 
período de garantia para 365 dias, bonificação do subsídio quando o agregado 
familiar está desempregado e tem filhos a cargo; 
 
- Revisão do processo de prova de recursos para os apoios sociais, do conceito de 
agregado familiar e da forma de capitação; 
 
- Promoção da contratação colectiva e a garantia deste direito fundamental 
consagrado na Constituição da República Portuguesa; 
 
- Respeito pela negociação colectiva na Administração Pública e no Sector 
Empresarial do Estado, cujos princípios e normas legalmente estabelecidos foram 
violados com a aprovação de diversas medidas que constam do Orçamento de 
Estado para 2011 que, propostas pelo Governo, PS e PSD viabilizaram; 
 
- Aumento das pensões de reforma, de acordo com a legislação em vigor; 
 
- Reposição do abono de família, desde logo dos 25% do valor que foi cortado nos 
1º e 2º escalões; reposição dos 4º e 5º escalões e da acção social escolar; 
 
- Reforço dos meios da Inspecção de Trabalho, como de outras inspecções 
sectoriais, e reorientação da acção da fiscalização para que cumpram, com isenção, 
a sua função, tornando-se efectivamente úteis e eficazes; 
 



 
 

- Combate firme à fraude e evasão fiscais e à economia paralela.  
 
Moção apresenta pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com 20 votos a 
favor, sendo 19 dos eleitos da CDU e 1 do eleito do BE, e 10 votos contra, sendo 7 
dos eleitos do PS e 3 dos eleitos do PSD. 
 
Santiago do Cacém e Assembleia Municipal, 17 de Dezembro de 2010 
 
 
 
 


