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MOÇÃO 

 
25 Abril e 1º de Maio 

 

O 25 de Abril, desencadeado pelo heróico levantamento militar do Movimento das Forças 

Armadas, logo seguido de um levantamento popular, pôs fim a 48 anos de ditadura 

fascista, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou 

transformações económicas e sociais. 

 

As comemorações da Revolução de Abril são um momento para afirmar a indignação e 

recusa da política dirigida contra os trabalhadores, o povo e o País, em que se insere o 

ataque ao Poder Local Democrático e ao que ele representa de espaço de afirmação e 

realização de direitos e aspirações populares. Um momento de resistência e luta contra 

esta ofensiva que pretende ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, 

a paz e o desenvolvimento de Portugal. 

 

O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de Poder. É uma 

conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios 

democráticos. Indiferente à importância que o Poder Local representa para as populações e 

para a resolução de3 muitos dos problemas, as sucessivas políticas de direita, intensificam 

o ataque ao Poder Local e à sua autonomia, numa nova e mais declarada tentativa de 

concretização da velha ambição de ajustar contas com uma das mais importantes 

conquistas de Abril. Acresce ainda a necessidade de continuar a lutar e defender o direito à 

Saúde, à Justiça e aos Serviços Públicos de proximidade das populações. 

 

A nossa resposta só pode ser uma: REAFIRMAR E DEFENDER OS VALORES DA 

REVOLUÇÃO DO 25 ABRIL E TODOS OS DIREITOS CONQUISTADOS. 

 

Em 1886, os operários de Chicago pagaram cara a coragem ao reivindicarem o direito de 

participar na definição das suas condições de trabalho. Alguns deles com a própria vida. 

 

1º de maio é um dia que ficará sempre na história como um dia de todos os trabalhadores, 

um dia de luta e conquistas de direitos. 

 

Hoje, quando alguns dos valores e direitos conquistados com o 25 de Abril estão de novo a 

ser postos em causa. O 1º de maio – Dia Internacional dos Trabalhadores – continua vivo 

atual, constituindo a expressão mais vibrante da solidariedade, da luta dos trabalhadores 

pelos seus direitos, pelo progresso, justiça social e pela Paz. 

 

Portugal vive hoje um dos mais graves períodos da sua história, o mais difícil desde os 

anos negros do fascismo. 



Portugal vive uma grave e profunda crise económica e social. Agrava-se a exploração dos 

trabalhadores e a degradação dos seus direitos, limitam-se as liberdades do povo 

português, empobrece o País, milhares de portugueses são empurrados para o desemprego 

e a emigração. 

 

Portugal precisa de uma política soberana e sem exploração que garanta, emprego, 

direitos, justiça social; uma estratégia de desenvolvimento económico e social, que 

valorize o trabalho, a qualidade do emprego, promova a melhoria dos salários, a igualdade 

no trabalho e o fim das descriminações, justiça fiscal, politicas sociais justas e de 

qualidade. 

 

No Complexo Industrial de Sines, um dos maiores do país. A maioria dos trabalhadores 

residem no concelho de Santiago do Cacém, que muito têm sofrido com estas políticas e 

que afeta a economia local. 

 

Esta política promove o contínuo aumento do desemprego e do trabalho precário. 

 

Por este motivo valorizamos a união e a luta dos trabalhadores em defesa dos seus direitos 

e melhores condições de vida. 

 

É PRECISO OUTRA POLITICA, É PECISO OUTRO GOVERNO! 

 

Face ao exposto, Assembleia Municipal Santiago do Cacém reunida a 30 de abril de 2015, 

delibera: 

 

- Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril, da Constituição 

da República Portuguesa e pela exigência duma rutura que abra caminho a uma política 

que sirva Portugal e o povo português. 

  

- Valorizar as diversas iniciativas de comemorações do 25 de Abril e apelar aos autarcas, 

aos trabalhadores, ao movimento associativo e a toda a população, para se associarem às 

comemorações do 1º de Maio. 

 

Enviar para: 

- Presidente da República; 

- Primeiro Ministro; 

- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 

- Associação Nacional dos Municípios Portugueses; 

- Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional; 

- União Distrital de Sindicatos de Setúbal; 

- Órgãos da comunicação social nacional e regional. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por unanimidade, na Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de abril de 2015 


