
Assembleia Municipal de 26 de setembro de 2014 

Deliberações da Assembleia Municipal de 26 de setembro 

Administração Urbanística 
. Aprovada a 2ª retificação a erros materiais do Plano Diretor Municipal da Moita. 
  
. Aprovada a transição da Universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal e alteração dos Estatutos da 
AMRS 
  
Moções/Saudações 

. Aprovada uma Saudação intitulada “Implantação da República”; 

. Aprovada uma Moção intitulada “Participação dos trabalhadores em ações de luta”; 

. Aprovada uma Moção intitulada “Em Defesa da Escola Pública por um melhor país”. 

  

MOÇÃO 

EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA POR UM MELHOR PAÍS 

A construção de uma Escola Pública, de qualidade e universal, nasce com Abril e para fazer face à 
necessidade de desenvolvimento político, social, cultural e económico, sentida pelo nosso povo. Assenta 
na necessidade de construir uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades, e foi inscrita 
como tal, como direito constitucional, cabendo ao Estado o garante a todos os portugueses, segundo as 
suas capacidades, do acesso à educação e aos mais elevados graus de ensino, da investigação científica, 
da criação artística, e como tal, estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de 
ensino. 

Desde a sua criação, a Escola Pública resultou na quase erradicação do analfabetismo, na oferta 
generalizada da Educação Pré-Escolar, na criação de contextos de inclusão educativa, com respostas 
positivas e adequadas, na redução significativa das taxas de insucesso e abandono escolares, na 
resposta positiva que foi dada a sucessivos alargamentos da escolaridade obrigatória e no acesso de 
muitos milhares de jovens ao ensino superior. 

Não obstante estes progressos, muito há a fazer. A taxa de abandono precoce é superior a 27%, 
3.500.000 portugueses não têm qualquer diploma ou apenas concluíram o ensino básico, 1.500.000 
portugueses entre os 25 e os 44 anos, não concluíram o ensino secundário. 

A política seguida pelos últimos governos, de desresponsabilização, de desinvestimento e de 
desvalorização da Escola Pública levou ao fim da gestão democrática das escolas, à criação de mais de 
200 novos Mega agrupamentos, com a diminuição da democracia na escola, centralizando o poder no 
seu diretor, implementação do ensino dual e vocacional, aumento dos alunos por turma, reorganização 
curricular e o despedimento de milhares de docentes, discriminação e segregação de milhares de alunos 
com necessidades educativas especiais, degradação da ação social escolar, despedimento de mais de 
25.000 professores desde 2011, a implementação de exames nacionais, desvalorizando a avaliação 
contínua como um método mais justo da avaliação de alunos, a transferência das responsabilidades 
para as autarquias criando desigualdades objetivas e territoriais, centenas de escolas com condições 
degradadas ou insuficientes. 

Este ano letivo começa com graves problemas, com milhares de professores por colocar, com milhares 
de assistentes técnicos em falta nas escolas, com escolas de acolhimento sem condições para albergar 
os alunos transferidos de escolas que encerraram, com as autarquias sem os meios para garantir os 
transportes escolares e a alimentação às crianças. 

Recordamos que, desde 2002, já encerraram mais de 6500 escolas do 1º ciclo do ensino básico, uma 
média de 500 por ano, e que muitos milhares de professores contratados ficaram no desemprego este 
ano. As famílias sofrem com os aumentos das despesas de educação, ao mesmo tempo que se reduz o 
financiamento público da educação. 



Assim, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, reunida em 26 de setembro de 2014, deliberam 
exigir: 

• O investimento numa Escola Pública de Qualidade, com gratuitidade; 

• O Fim do financiamento público de escolas privadas; 

• A gratuitidade dos manuais escolares; 

• Uma reorganização curricular de acordo com as necessidades do país e das pessoas com vista à 
dignificação das diversas vias de ensino; 

• A aprovação de novos modelos de avaliação dos estudantes com base na avaliação contínua; 

• Um regime de acesso ao ensino superior mais justo, através do reforço da ação social escolar; 

• Uma reorganização da rede de ensino superior com vista a uma distribuição territorial equilibrada; 

• A abolição das propinas; 

• Uma aposta séria na investigação científica. 

Depois de aprovada, esta moção deverá ser encaminhada para o Sr. Presidente da República, para a Srª 
Presidente da Assembleia da República, para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Sr. Ministro da Educação e 
para os Grupos Parlamentares. 

  

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada na sessão ordinária de 26 de setembro de 2014, por maiori,a com vinte e dois votos a favor e 
sete abstenções) 

  

MOÇÃO 
  

PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES EM AÇÕES DE LUTA 
  

Desde a sua tomada de posse que o atual governo, apresentando a consolidação orçamental e a dívida 
externa como os principais problemas a resolver no país, aprofundou um conjunto de opções politicas 
que já vinham de governos anteriores, não resolvendo nada, mas acentuando os problemas iniciais, com 
mais recessão, mais dívida e menos emprego. 

Sob o pretexto da Troika, mas não tendo qualquer pudor em ir ainda mais além, esta politica de direita 
está a “destruir limiares mínimos de vida coletiva” e só não vai mais longe porque encontra a resistência 

dos trabalhadores e das populações. 

As privatizações de setores fundamentais e estruturantes da economia, como a Energia e as 
Comunicações, aos quais o Governo quer juntar em breve o setor dos Resíduos e o que resta na mão do 
Estado do setor dos Transportes, não significaram nem significarão melhores serviços. Pelo contrário, o 
que se assiste é a uma degradação do serviço prestado e a um aumento de custos para o utente. 

Mas o papel deste Governo, desta Maioria e deste Presidente ficará na história como o maior ataque de 
sempre ao funcionamento do Estado Democrático: o estrangulamento do Poder Local; o caos na Justiça 
não só provocado por um problema técnico, mas por uma reforma que se carateriza pelo afastamento 
do Sistema Judicial das populações; por um Sistema de Ensino cada vez menos inclusivo e 
crescentemente elitizado, onde até já são permitidas turmas de “alunos com características 
semelhantes”; a degradação do Sistema Nacional de Saúde, onde a falta de financiamento, a falta de 
profissionais e a falta de meios técnicos colocam em causa aquelas que são as obrigações do Estado de 



“garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados 
da medicina preventiva, curativa e de reabilitação”; ou de uma Segurança Social que numa situação de 
crise gravíssima como aquela por que passamos, onde o desemprego e a pobreza subiram a níveis que 
julgávamos já não serem possíveis, diminui apoios e prestações sociais. 

Este é também o Governo e esta é também a política que ataca os símbolos da nossa memória coletiva. 
A implantação da República a 5 de Outubro de 1910 permitiu pela primeira vez a igualdade social entre 
todos os cidadãos. A eliminação do feriado comemorativo de 5 de Outubro também constitui por si só 
uma opção de classe. 

Opção de classe que se revela em todo o seu esplendor pelo incentivo à emigração forçada, fruto das 
opções politicas de direita perpetuadas pelos governos dos PEC, das Troikas e dos Tratados 
Orçamentais, e comentadas em tons ofensivos por vários membros do Governo em algumas alegorias 
indigentes, tais como “sair da zona de conforto”. 

Mas este é também um governo fora da lei que, de um lado publica uma lei injusta e penalizadora para 
os trabalhadores, que atenta contra a contratação coletiva e insiste em colocar em causa a autonomia 
constitucionalmente reconhecida do Poder Local com a não publicação dos Acordos Coletivos de 
Entidade Empregadora Publica, instrumento de regulação do tempo de trabalho, e, por outro, esconde 
as suas malfeitorias aos trabalhadores numa antecâmera de despedimentos e “requalificação 
profissional”. 

O aumento do Salário Mínimo Nacional, que agora se anuncia, chega tarde e chega curto. A em tempos 
alegada indexação dos salários à produtividade é uma falácia e o valor do salário mínimo a sua maior 
evidência. 

É neste contexto adverso que importa defender e valorizar o sindicalismo de classe, unitário, solidário, 
democrático e de massas, na defesa dos trabalhadores e dos seus interesses, contra a exploração 
capitalista, constituindo um imperativo nacional pedir a demissão deste Governo, mudar de política, por 
uma alternativa politica que defenda a soberania nacional e promova o desenvolvimento do País. 

A CGTP, que agora comemora os seus 44 anos, está desde sempre na luta pelo emprego, pelo combate 
à precariedade, pela efetivação dos direitos, pela defesa dos serviços públicos e das funções sociais do 
Estado, pelo que a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 26/09/2014 apela a todos os 
trabalhadores, a todo o Povo Português, para que participem na quinzena de ações e lutas nas empresas 
e sectores de atividade, que se prolongam até 5 de outubro, em defesa dos salários, do emprego, dos 
direitos e da contratação coletiva. 

Depois de aprovada, esta moção deverá ser encaminhada para o Sr. Presidente da República, para a Srª 
Presidente da Assembleia da República, para o Sr. Primeiro-Ministro, para os Grupos Parlamentares e 
para a CGTP-IN. 

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada na sessão ordinária de 26 de setembro de 2014, por maioria com vinte e um votos a favor, 

nove votos contra e uma abstenção). 

SAUDAÇÃO 
  

IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 
  

No próximo dia 5 de Outubro, comemora-se mais um aniversário da implantação da República no nosso 
país. 

É sempre de recordar que na Moita, na madrugada de 4 de Outubro de 1910, um grupo de republicanos 
da nossa terra, hasteou a bandeira republicana nos mastros do edifício desta Câmara Municipal, 
antecipando em cerca de 30 horas a proclamação oficial ocorrida em Lisboa. 



Este ano, mais uma vez, não se comemora tal efeméride com um Feriado Nacional, pois o mesmo foi 
abolido pelo atual governo, o que dificulta os festejos e uma adequada reflexão sobre a queda da 
Monarquia e a instituição do Republicanismo, regime político que é a matriz daquele que foi instaurado 
em Portugal em 25 de Abril de 1974. 

Por tal acontecimento ser tão marcante da nossa história local e nacional, a Assembleia Municipal da 
Moita, reunida em 26 de setembro de 2014, saúda a implantação da República e os Moitenses que 
naquela madrugada de 1910 a proclamaram nestes Paços do Concelho. 

Viva o 5 de Outubro. 

Viva o 4 de Outubro. 

Viva a República. 

  

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada na sessão ordinária de 26 de setembro de 2014 por unanimidade, com trinta e um votos) 

 


