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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
 
 
 

MOÇÃO 
 
Considerando que: 
 
1. O 1º de Maio se comemora em Portugal desde 1890, a partir da participação de 
representantes de Associações Operarias num Congresso em Paris em 1889, que o 
declarou como Dia Mundial do Trabalho, em homenagem à luta dos trabalhadores 
dos Estados Unidos da América (Chicago) por melhores condições de trabalho e pelas 
oito horas de trabalho diárias; 
 
2. Desde essa data o movimento operário português não deixou de se associar à luta 
dos operários de todo o mundo, tendo sido marcado, durante o período da ditadura 
fascista, por acções de luta por melhores condições de vida, contra as injustiças sociais 
e em defesa das liberdades coarctadas ao povo português. 
 
3. Que a Constituição da República consagra como direitos fundamentais o acesso 
universal ao trabalho, a segurança no emprego, o direito à greve, a contratação 
colectiva, a liberdade sindical. 
 

a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, 
observando-se o principio de que para trabalho igual salário igual, de forma a 
garantir uma existência condigna; 

b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a 
facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade 
profissional com a vida familiar; 

c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde; 
d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao 

descanso semanal e a férias periódicas pagas; 
e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em situação de 

desemprego; 
f) A assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de 

doença profissional, conforme expresso no seu art.º 59º; 
4. São mais de 600 mil as pessoas que se encontravam desempregadas em Dezembro 
de 2010, correspondendo a mais de 11% da população activa, a taxa de desemprego 
entre os jovens era, então, de 23%, e cada vez maior a insegurança no emprego, sendo 
cerca de 20% os trabalhadores por conta de outrem empregados que se encontravam 
com contrato a prazo, os horários de trabalho revelam uma crescente 
desregulamentação, agravando as condições de trabalho. São cada vez mais 
frequentes e intensos os ataques aos direitos dos trabalhadores; 
5. Se assiste ao agravamento do custo de vida e ao avolumar das injustiças sociais, 
sendo cada vez mais os portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza; 
6. Se assiste à destruição e privatização dos sectores públicos fundamentais, como a 
saúde e a educação. 
 
Considerando ainda que: 
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1. A comemoração do 1º de Maio adquire maior actualidade, repondo de novo na 
ordem do dia as reivindicações dos trabalhadores portugueses, que em 1890 
começaram a comemorar o 1º de Maio, pelo direito ao trabalho e a consagração de 
um horário de 8 horas de trabalho; 
2. O 1º de Maio é um dia de festa, mas também um dia de luta contra o desemprego e 
a precariedade, contra a exclusão e a perda de direitos, e de reafirmação do direito a 
uma vida digna. 
 
A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida em 29de Abril de 2011, 
saúda o 1º de Maio e apela à participação de todos os trabalhadores nesta jornada de 
luta, manifestando o seu apoio e solidariedade para com a luta dos trabalhadores e 
condenando os ataques aos direitos dos trabalhadores levados a cabo pelo sucessivos 
governos que conduziram à miséria, aos baixos salários e ao desemprego de milhares 
de trabalhadores portugueses. 
 
Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com vinte e cinco 
votos a favor, sendo vinte dos eleitos da CDU, dois de eleitos do PS, dois de eleitos do 
PSD e um do eleito do BE, e duas abstenções, de eleitos do PS. 


