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Moção

O CÓDIGO DO TRABALHO IRÁ TRAZER MAIS DESEMPREGO E MISÉRIA

O  Presidente  da  República  anunciou  a  promulgação  das  alterações  à 
legislação  laboral  decididas  pelos  deputados  do  PSD  e  do  CDS,  com  a 
abstenção  do  PS.  Apesar  dos  apelos  de  inúmeras  organizações 
representativas dos trabalhadores.
Fê-lo,  registe-se,  antes  mesmo  de  terminar  o  prazo  limite  para  o  fazer  e, 
portanto, sem acionar a fiscalização preventiva da inconstitucionalidade de tais 
alterações. 
Fê-lo  sabendo  que  as  alterações  que  promulgou  abrem  as  portas  aos 
despedimentos sem justa causa, ao trabalho forçado e não pago; à redução 
dos  salários;  à  destruição  da  contratação  coletiva  e  de  outros  importantes 
direitos dos trabalhadores portugueses; à chantagem e à repressão no interior 
das empresas; à instituição da lei da selva no mundo do trabalho. 
Fê-lo, portanto, sabendo que a decisão que tomou conduz a mais desemprego, 
mais  exploração,  mais  repressão  patronal,  mais  injustiças  sociais,  mais 
pobreza, mais miséria, mais fome – e, assim, pôs a nu a imensa hipocrisia do 
seu discurso cheio de «preocupações» com o desemprego, com a pobreza, 
com as injustiças sociais… 
Fê-lo no desrespeito frontal pela Constituição da República Portuguesa, que 
ele, em ato de posse, jurou pela sua honra defender, cumprir e fazer cumprir – 
assim se colocando fora da Lei Fundamental do País. 

Cabe agora aos trabalhadores, com os seus Sindicatos e as suas Comissões 
de Trabalhadores, nas empresas e nas fábricas, lutar pela negociação coletiva, 
com a qual imponham condições de trabalho mais dignas e a recuperação de 
direitos agora anulados.

A Assembleia Municipal de Loures, reunida na 3ª Sessão Ordinária, no dia 28 
de Junho de 2012, lamenta a atitude do Sr. Presidente da República, contrária 
aos interesses dos trabalhadores e do país, a qual, no imediato significa um 
lucro  acrescido  de  4  500  milhões  de  euros  para  o  patronato  e  no  futuro 
imediato, mais desemprego e dificuldades para as famílias portuguesas.

Loures, 28 de Junho de 2012

O Grupo de Eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Loures

Aprovada com a abstenção do PS e os votos contra do PSD e CDS-PP


