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Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 6 de setembro de 2017 
 

SAUDAÇÃO 

À LUTA DOS TRABALHADORES DA AUTOEUROPA 

A Autoeuropa é uma importante empresa do setor industrial com um elevado número de trabalhadores 

e um grande peso na economia nacional, particularmente na Península de Setúbal. 
Os trabalhadores sempre defenderam os seus interesses e, em diversos processos de negociação 
verificados ao longo dos anos, recorreram a tomadas de posição e formas de luta que travaram ou fizeram 
recuar medidas que sentiam atingir os seus direitos. 
Mais uma vez essa intervenção verifica-se perante uma proposta de alteração dos horários de trabalho, 
questão particularmente sensível, uma vez que afeta a possibilidade dos trabalhadores continuarem a ter 
direito ao fim de semana. 
A proposta da administração não garante o sábado como dia de descanso e apenas permite que um 
trabalhador tenha um fim de semana seguido de seis em seis semanas. 
Na Autoeuropa, o trabalho efetuado aos sábados, domingos e feriados foi sempre considerado como 
trabalho extraordinário e pago como tal. É por isso natural que os trabalhadores tomem posição sobre 
esta questão e defendam os seus direitos. É isto que está em causa e cabe aos trabalhadores e às suas 
organizações representativas definir as suas posições e formas de luta, como se verifica com os plenários 
realizados e com a adesão massiva à greve do passado dia 30 de agosto. 
Tal como os trabalhadores têm afirmado, é necessário encontrar soluções que permitam responder à 
defesa dos seus direitos e ao desenvolvimento da produção nesta empresa. A greve é o resultado da falta 
de sensibilidade e de maneabilidade da administração para, ao longo dos tempos, ir ao encontro de 
alertas e propostas dos trabalhadores. 
A Assembleia Municipal da Moita manifesta a sua total solidariedade para com a luta dos trabalhadores 
da Autoeuropa, contra a alteração dos horários de trabalho, pois esta atinge os seus direitos e prejudica 
a sua organização da vida pessoal e familiar. 
 

Moita, 6 de setembro de 2017 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada por maioria, com dezoito votos a favor, um voto contra e sete abstenções, na sessão 
ordinária de 6 de setembro de 2017) 

 
 

SAUDAÇÃO 

Ontem, 5 de setembro, o Ministério da Saúde ficou autorizado, pelo despacho 7888/2017, a proceder ao 

recrutamento destinado ao preenchimento de 290 vagas a nível nacional, na área de medicina geral e 

familiar, das quais 57 se destinam às unidades do distrito de Setúbal. 

Destas 57 vagas, 18 dizem respeito ao Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho, cabendo ao 

concelho da Moita 7 dessas vagas distribuídas da seguinte forma: 

- 5 médicos de Medicina Geral e Familiar para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da 

Baixa da Banheira; 

- 2 médicos de Medicina Geral e Familiar para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da 

Moita. 

O facto de terem ficado vazios, ou praticamente vazios, os recrutamentos anteriores levou a que, em 

anexo a este despacho, o Ministério da Saúde passasse a considerar a Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados da Baixa da Banheira situada em zona qualificada como carenciada, no que diz respeito a 

assegurar a equidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade, provendo a colocação de trabalhadores 

médicos através da concretização de incentivos à mobilidade, conforme o Decreto-Lei nº101/2015, de 4 

de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº15/2017, de 27 de janeiro. 
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Reconhecendo os cuidados de saúde primários como o pilar do serviço Nacional de Saúde e a situação do 

nosso concelho no que concerne ao número de doentes sem médico e à falta de médicos de Medicina 

Geral e Familiar nas referidas Unidades de Cuidados de Saúde, a Assembleia Municipal da Moita reunida 

a 6 de setembro de 2017, saúda e congratula-se com esta decisão, desejando que, contrariamente a 

recrutamento anterior, as vagas agora abertas venham a ter resposta por parte destes profissionais. 

Moita, 6 de setembro de 2017 

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada por maioria com onze votos a favor e dezasseis abstenções, na sessão ordinária de 6 de 

setembro de 2017) 
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