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Moção

Defender os direitos de quem trabalha é defender a Democracia

Passados 37 anos após a Revolução do 25 Abril de 1974, o País vive uma das 

suas situações mais graves e os atropelos aos direitos dos trabalhadores sucedem-se de 

forma vertiginosa, fazendo Portugal regredir civilizacionalmente no contexto do mundo 

actual.  Integrado  num  plano  mais  geral  de  ataque  aos  direitos  consagrados  na 

Constituição da República Portuguesa, o ataque aos direitos laborais assume-se como 

central num plano descaracterizador e de esvaziamento do próprio regime democrático: 

a conquista histórica da semana das 40 horas de trabalho está ameaçada pela intenção do 

Governo PSD/ CDS-PP de impor o aumento para as 42 horas e meia semanais  e a 

imposição de um banco de 10 horas mensais que na prática significará o trabalho de um 

Sábado  por  mês  de  forma  gratuita.  Esta  é  uma  autêntica  declaração  de  guerra  aos 

trabalhadores pela imposição do trabalho forçado gratuito e pelo aumento do tempo de 

trabalho.  Esta  ingerência  ao  pretender  rever  unilateralmente  uma matéria  negociada 

livremente  entre  as  partes  patronal  e  sindical  é  uma  posição  de  má-fé  que  apenas 

desmascara os simulacros de negociação relativos a questões já decididas há muito pelo 

próprio Governo.

Na realidade, está comprovado que  a competitividade das empresas não passa 

pelo aumento do horário de trabalho, nem pela redução dos custos salariais que, no caso 

português,  não  ultrapassam  os  15%  dos  encargos  totais  das  empresas.  Passa  pela 

melhoria da organização e da gestão, pela criação de valor acrescentado dos produtos e 

serviços  colocados  no  mercado,  pela  inovação  e  modernização,  pelo  combate  à 

economia paralela e pela motivação dos trabalhadores.

Por outro lado, e no plano histórico, a concretizar-se esta medida confirmar-se-ia 

um retrocesso ao nível da conquista da semana de cinco dias de trabalho e do dia das 

oito horas de trabalho, das oito horas para a família e das oito horas de descanso que tão 

arduamente  foram  conquistados  após  muitas  décadas  de  luta  dos  trabalhadores 

portugueses.
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Esta intenção não pode também ser desligada de uma política deliberadamente 

recessiva no plano económico que apenas propicia o empobrecimento generalizado da 

população, acentua a subida vertiginosa do desemprego, diminui ou extingue prestações 

sociais, desmantela e sangra diariamente o aparelho produtivo nacional, leva à ruína os 

pequenos  e  médios  empresários  e  os  pequenos  produtores  agrícolas,  tal  como  os 

reformados e pensionistas, desperdiçando recursos humanos cada vez mais qualificados 

que na faixa etária juvenil não têm outra alternativa senão o caminho da emigração, do 

emprego precário ou mesmo o do desemprego.

Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida a 15 de Dezembro de 2011, 

delibera:

1. Expressar o seu mais veemente repúdio às intenções do Governo de impor o 

aumento do horário de trabalho e do trabalho gratuito, abrindo espaço para um 

retrocesso  civilizacional  que  é  contrário  ao  consagrado  na  Constituição  da 

República Portuguesa, designadamente nos seus artigos 56.º, 58.º e 59.º

2.  Transmitir a mais viva solidariedade aos trabalhadores e à sua luta no sentido de 

travar esta intenção.

A  ser  aprovada  esta  moção,  esta  deve  ser  enviada  aos  órgãos  de  soberania: 

Presidente  da República,  Presidente  da Assembleia  da República,  Primeiro-Ministro, 

Ministro da Economia e do Emprego, Grupos Políticos com representação parlamentar, 

Junta  Metropolitana,  órgãos  autárquicos  do  concelho  (Juntas  de  Freguesia  e 

Assembleias de Freguesia) e órgãos de comunicação social.

Loures, 15 de Dezembro de 2011

O Grupo de Eleitos da CDU na Assembleia Municipal

Aprovada
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