
 

 

Deliberações da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2015 

. Aprovada uma Saudação intitulada “A luta pela liberdade e o direito à soberania dos povos”; 

. Aprovada uma saudação intitulada “Luta dos trabalhadores”; 

. Aprovada uma Moção intitulada “8 de Março – Dia Internacional da Mulher – Pelos Direitos e a 

Dignidade das Mulheres”; 

. Aprovada uma Moção intitulada “Saudação ao povo grego”; 

. Aprovada a adesão à Plataforma Península de Setúbal em defesa do Serviço Nacional de Saúde; 

. Aprovada uma Tomada de Posição sobre o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo; 

. Aprovada uma Tomada de Posição sobre a Delegação de Competências nos Municípios; 

. Aprovada a eleição dos representantes dos Presidentes de Juntas de Freguesia aos Congressos da 

Associação de Municípios Portugueses, sendo eleito membro efetivo, Nuno Fialho Cavaco, Presidente da 

União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e membro suplente, Miguel Fernando 

Gomes Carregosa, Presidente da União das Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos; 

. Aprovada a alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da 

Moita; 

. Aprovada a alteração ao Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita; 

. Aprovada a alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita; 

. Aprovada a autorização de celebração do contrato de “Concessão da exploração do complexo formado 

pelo conjunto de piscinas e restaurante, integrado no Parque da Zona Ribeirinha da Baixa da Banheira” e 

fixação das respetivas condições gerais. 

 

MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO POVO GREGO 
 

Os resultados das eleições legislativas do passado dia 25 de Janeiro na Grécia, para além de escolhas 
políticas internas que são matéria da exclusiva responsabilidade do seu povo soberano, tiveram ampla 
repercussão internacional, em particular na Europa. 

Os/as eleitores/as gregos/as repudiaram nas urnas as pressões para condicionar as suas escolhas 
democráticas à vontade dos agiotas internacionais, da Troika e dos responsáveis europeus por cinco 
anos de austeridade, que conduziram o país ao desastre económico, social e humanitário. 

Fica demonstrado que existem ALTERNATIVAS políticas à austeridade em doses mais ou menos duras. 
Na Grécia, como em Portugal, a austeridade gerou uma espiral recessiva, o aumento do desemprego e 
da própria dívida, por mais que seja maquilhada pela contabilidade criativa dos governos, das entidades 



reguladoras e agências de rating – as mesmas que encobriram até ao limite as bolhas financeiras e a 
falência de bancos como o Lehman Brothers, o BPN e o BES - GES. 

As primeiras medidas anti austeridade do novo governo grego – fim das privatizações e despedimentos 
na administração pública, reposição do salário mínimo anterior à entrada da Troika – e as propostas de 
renegociação das dívidas soberanas vão no bom sentido, ao apontarem um novo rumo para a Europa. 

O governo PSD/CDS insiste numa pose servil, “mais merkelista que a senhora Merkel” que envergonha 
Portugal e prejudica a própria recuperação económica europeia, em particular nos países do Sul; ao 
mesmo tempo que, de forma oportunista, antecipa o possível recuo dos seus tutores para salvaguardar 
os louros de uma eventual renegociação da dívida que sempre recusou. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 27 de Fevereiro de 2015: 

1. Saúda o povo grego que, numa situação económica e social dramática, deu mais uma bela lição de 
dignidade e democracia à Europa e ao mundo; 

2. Saúda as medidas anti austeridade adotadas pelo governo grego e apoia a exigência de 
renegociação das dívidas soberanas a nível europeu; 

3. Repudia o servilismo do governo português face aos poderosos da Europa, exigindo uma nova 
atitude digna de um povo soberano com mais de oito séculos de História. 

Assembleia Municipal da Moita 

Aprovada na sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015, por maioria com vinte e oito votos a favor, e 
dois votos contra) 

 

MOÇÃO 
 

8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

PELOS DIREITOS E A DIGNIDADE DAS MULHERES 
A URGÊNCIA DE LUTAR PELOS VALORES DE ABRIL 

 

 

Há mais de 100 anos que se assinala um pouco por todo o mundo o Dia Internacional da Mulher 
trabalhadora; o nosso concelho está, como sempre esteve, com aluta pelos Direitos e a Dignidade das 
Mulheres, pois apesar da luta de vários séculos continua a ser necessário erguermos as nossas vozes e 
agirmos nesta frente. 

Os tempos que vivemos são de acentuação das desigualdades, das injustiças sociais e da pobreza. 
Tempos de retrocesso social em que uma grande maioria de Mulheres, perdem direitos e qualidade de 
vida, estando expostas a todo o tipo de ataques. A sua participação em diversos domínios está cada vez 
mais distante de efetivar o seu direito à igualdade, de valorizar os seus saberes e capacidades. Mulheres 
de todas as idades são atingidas por uma multiplicidade de violências resultantes: do desemprego, da 
desregulamentação dos horários de trabalho, da precariedade laboral, dos baixos salários e reformas; 
das que são exercidas sobre as que lutam diariamente pela sua subsistência e da sua família; das que 
ganham o salário mínimo nacional; das que saídas das Universidades ficam aprisionadas aos estágios, 
sem qualquer perspetiva de estabilidade e progressão profissional; das que têm que emigrar na busca 
de valorização profissional e de condições de vida; das que são impedidas de decidir em liberdade o 
momento e o número de filhos que desejam ter; das que resultam da violência doméstica e do aumento 
da prostituição que atenta contra o seu corpo e dignidade.  

 



A extensão e a gravidade dos problemas que enfrentamos na sociedade portuguesa em geral, espelham 
de forma indisfarçável o fracasso de 38 anos de política de direita na resolução dos problemas nacionais 
e a crescente dependência do País das orientações da União Europeia e dos países e interesses que a 
comandam. Mais recentemente as políticas, iniciadas com o governo do PS e continuadas pela coligação 
PSD/CDS-PP, em estrita obediência aos ditames da troika (BCE, UE e FMI), têm levado à retirada de 
direitos, ao aumento da exploração e da pobreza, e conduzido o país à recessão económica, com uma 
dívida impagável, que não tem cessado de aumentar, confirmando o total fracasso da política de 
austeridade. 

É violado o direito ao trabalho com direitos, a participação das Mulheres em todas as esferas da 
atividade produtiva, social e cultural. Continuamente se afastam as Mulheres da sua representação 
social pela subversão dos seus papéis e pela tentativa de torná-las submissas e subservientes. 
Acentuam-se as discriminações salariais, diretas e indiretas sobre trabalhadoras, de diversas idades, 
profissões e qualificações, nos cargos que desempenham e nas hierarquias empresariais ou 
institucionais. A função social da maternidade e paternidade é posta em causa, num país que detém 
uma das taxas de fecundidade mais baixas da Europa. 

A legislação laboral gera a instabilidade na vida e no trabalho e, não permite a conciliação entre a vida 
profissional e familiar. São questões quase imperativas, escolha ingrata e injusta que se coloca às 
Mulheres: Profissão/carreira ou família? A realização profissional ou pessoal? Questões que vão contra à 
dignidade e integridade do ser humano e, sobretudo da Mulher. Que além de procriar, educa, protege, 
cuida, primeiro dos filhos, depois dos mais velhos.  

Acentua-se a crescente limitação ao direito de todas as mulheres a aceder a serviços públicos de 
qualidade em domínios fundamentais como a segurança social, a saúde, a justiça e escola pública. Um 
ataque sem precedentes às funções sociais do Estado e a importantes serviços públicos erguidas após a 
Revolução de Abril e que se consubstanciam no encerramento de escolas, serviços de saúde, tribunais, 
cortes em importantes prestações e apoios sociais, aumento das despesas das famílias com educação e 
com o ensino e na degradação do estatuto socio-profissional das trabalhadoras da Administração 
Pública. 

Perante este quadro, mulheres e homens continuam a lutar, de norte a sul do País, defendendo direitos, 
combatendo retrocessos e humilhações. As mulheres portuguesas têm mostrado à sociedade que não 
baixam os braços, que não vergam perante as adversidades, sendo rostos bem visíveis, organizados e 
combativos nas empresas e nas ruas reivindicando melhores salários e pensões, defendendo o Sistema 
Público de Segurança Social, o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública de qualidade, contra a 
privatização da água e o ataque ao poder local democrático. Milhares de mulheres continuam a erguer a 
bandeira de Clara Zetkin pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, 
honrando todas as lutas passadas e, gerando juntas, de forma organizada, forças para as lutas futuras.  

A Assembleia Municipal da Moita reunida a 27 de Fevereiro delibera: 

1. Apoiar a luta das Mulheres pelos seus direitos, pela dignidade e igualdade e contra as demais 
violências é uma urgência para retomar os caminhos que Abril traçou! 

2. Apelar à população para que se junte às diferentes iniciativas que se irão realizar no concelho com 
destaque para a Marcha pela Liberdade e pelos Direitos promovida pelo Movimento Democrático 
de Mulheres (MDM) e que se irá realizar entre Alhos Vedros e a Baixa da Banheira. 

3. Saudar as mulheres do concelho e as organizações de mulheres em particular o MDM pela história 
de luta em defesa dos direitos da mulher e da sua emancipação. 

Esta moção deverá ser enviada para os órgãos de comunicação social regionais, órgãos autárquicos do 
Concelho da Moita e ao Movimento Democrático de Mulheres (MDM) 

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada, na sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015 por maioria com vinte votos a favor, nove 

votos contra e uma abstenção) 



SAUDAÇÃO 
 

A LUTA PELA LIBERDADE E O DIREITO À SOBERANIA DOS POVOS 
 

A poucas semanas de festejarmos mais um aniversário do 25 de Abril – o 41º – os portugueses não 
esquecem que ele se deveu antes de tudo à luta antifascista travada em Portugal, à luta dos povos das 
ex-colónias pela sua libertação e independência e à existência de uma correlação de forças a nível 
mundial que permitiu que no mais ocidental dos países da Europa capitalista caísse um regime ditatorial 
que a NATO – a OTAN de Salazar – não se coibiu de acolher entre os seus fundadores. E igualmente com 
dimensão não menos significativa, à solidariedade internacionalista de países e forças progressistas para 
com a nossa resistência que conduziu à Revolução. 

É neste rol da História que, num outro lado do Atlântico, a sabotagem, o terrorismo e a agressão contra 
a Ilha de José Marti financiados pelos Estados Unidos da América conheceram profundo golpe quando, 
em 1998, cinco patriotas oriundos de Cuba se infiltraram na rede contra-revolucionária de Miami e 
recolheram irrecusáveis provas de planos que atentavam contra o regime de Fidel de Castro e vidas 
humanas. Ao entregá-las ao FBI, este instrumento ao serviço do grande capital e do imperialismo 
prendeu-os - ou seja: prendeu os inocentes - e deixou à solta os criminosos, plenamente identificados. 

As ações de solidariedade pela sua libertação, longas de 16 anos, foram constantes no nosso país, a 
partir de largos sectores da opinião pública. E logo que René e Fernando, os dois primeiros, em tempos 
diferentes, a serem libertados, regressaram para junto dos seus familiares e do seu povo, firmou-se cada 
vez mais a confiança de que mais cedo que tarde os três restantes detidos nos cárceres de Obama – 
António, Gerardo e Ramon – se lhes juntariam, mantendo-se o espírito coeso da Campanha pela 
Libertação dos Cinco, de Todos os Cinco! 

Tal veio-se a concretizar no final de 2014. As datas são importantes porquanto neste concelho da Moita, 
no quadro de inúmeras iniciativas, tem-se anualmente sucedido o acolhimento ao Passeio de 
Cicloturismo de Solidariedade com Cuba, uma iniciativa conjunta da Associação de Amizade Portugal-
Cuba, das Câmaras Municipais de Almada e Moita e da Federação Portuguesa de Cicloturismo, 
congregando sempre muitas dezenas de ciclistas e um significativo número de clubes de concelhos que 
cobrem toda a Área Metropolitana de Lisboa e que, uma vez chegados à nossa Praça da República, vêm 
ainda conhecer um outro grande calor, o calor humano das boas-vindas. 

A esta vitória da Libertação de Todos, Todos os Cinco! Segue-se porque se mantem a batalha pelo fim do 
bloqueio económico, comercial e financeiro norte-americano a Cuba desde 1962. Não há normalização 
das relações entre os Estados Unidos e Cuba sem o fim desta inadmissível ignominia que no próprio 
hemisfério da ONU conheceu, em Outubro passado, uma votação favorável à Ilha das Caraíbas na ordem 
de 188 países contra 2, os Estados Unidos e Israel. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de Fevereiro de 2015, congratula-se com a 
Libertação dos Cinco e está certa de que mais uma batalha se saldará pela vitória, aquela que agora está 
no primeiro plano da luta do povo e do Estado cubano e que para o Mundo é exemplo de dignidade e 
determinação na construção de um futuro melhor, assente na independência e soberania nacionais. 

VIVA O POVO CUBANO 

VIVA A SOLIDARIEDADE ENTRE OS POVOS 

 

Assembleia Municipal da Moita 

 

(Aprovada na sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015, por maioria com vinte e um votos a favor e 

 um voto contra e oito abstenções) 



 
SAUDAÇÃO 

 
LUTA DOS TRABALHADORES 

 

 

Considerando que: 

• Do lado do capital, das forças políticas ao seu serviço e do governo surgem diariamente e sob as mais 
diversas formas, manifestações de desprezo e desrespeito sobre quem trabalha; 

• Os trabalhadores do setor privado foram espoliados nos últimos anos em mais de 7 milhões de euros 
e em muitos dos seus direitos, já os trabalhadores da administração pública foram espoliados em 
mais de 9 milhões de euros e enfrentam agora, com a cinicamente designada “requalificação”, cortes 
de 60 % no seu salário; 

• Os pensionistas e reformados, os desempregados, e os jovens se veem a braços com brutais cortes 
nos seus rendimentos, fortes agravamentos fiscais, e fustigados com o flagelo do desemprego e a 
redução e retirada de meios de proteção social; 

• Em resultado das políticas de direita dos sucessivos governos o país está mais pobre e mais desigual, 
com menos escolas, com o sistema de ensino degradado, com o cerceamento grave e desumano do 
usufruto dos cuidados de saúde, com as prestações sociais gravemente reduzidas ou mesmo 
eliminadas, com os tribunais desmantelados e o acesso à justiça condicionado, com os serviços 
públicos encarecidos e em muitos casos privatizados. 

A CDU propõe que a Assembleia Municipal da Moita, delibere saudar: 

O empenhamento cívico, a determinação e a combatividade dos trabalhadores portugueses, 
demonstrados agora, com a já anunciada ação nacional de luta descentralizada marcada pela CGTP, para 
o próximo dia 7 de março. 

A oportunidade de refletir, lutando no próximo dia 13 de março, dia de greve na Administração Pública: 

Pela manutenção das 35 horas para todos e a publicação imediata dos acordos coletivos que as 
consagram; 

Pelo aumento de salários, descongelamento das carreiras e reposição de direitos; 

Pela defesa do emprego com direitos e a dignificação dos trabalhadores da Administração Local; 

Pelos serviços públicos de qualidade, única garantia de acesso universal; 

Pela autonomia do Poder Local Democrático, com garantia dos recursos humanos e financeiros 
correspondentes às necessidades das populações; 

Pela manutenção na esfera pública dos serviços de água e resíduos; 

Pelo combate às desigualdades sociais e por uma distribuição da riqueza que favoreça os trabalhadores 
e as camadas sociais mais desfavorecidas. 

 

Assembleia Municipal da Moita 

Aprovada na sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2015 por maioria com vinte votos a favor, sete votos 
contra e três abstenções  

 


