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Assembleia Municipal 
 

 

MOÇÃO 

Pelos direitos dos trabalhadores, contra a precariedade 

 

Os direitos dos trabalhadores continuam feridos na sua mais pura essência, os contratos coletivos de 

trabalho são por vezes uma miragem, enquanto a precariedade é uma triste realidade, que teima em 

não abandonar os que por direito reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários. 

 

O caso dos estivadores do Porto de Setúbal é apenas mais um exemplo gritante da violação do princípio 

constitucional da segurança no emprego e do emprego com direitos, passam-se os meses e anos, sem 

que se resolvam estes e outros problemas, que lesam os trabalhadores nos seus direitos e nas suas 

condições de vida. 

 

Ao contrário do que foi dito, em modo alarmista e provocatório por parte do patronato, o diálogo tem 

sido a ferramenta utilizada pelos trabalhadores para a resolução do problema, quer através da 

negociação direta dos trabalhadores, quer através do seu sindicato. A vergonhosa atitude do patronato 

em conluio com os sucessivos governos PS/PSD/CDS, levou à inevitável paralisação dos trabalhadores 

que simplesmente querem que a lei se cumpra e se negoceie um contrato coletivo de trabalho 

colocando fim à precariedade. 

 

O governo PS não interveio para colocar um fim à precariedade, preferindo dar cobertura com a polícia 

de choque a um plano orquestrado pelo patronato para furar a justa luta dos trabalhadores. 

Condenamos veemente esta postura do governo, estamos solidários com os trabalhadores, não os 

abandonamos, não olhamos para o lado como se tudo ao redor seguisse na normalidade. 

 

Os trabalhadores da empresa WashClean Laundries sediada no Barreiro encontram-se em vigília desde 

o dia 6 de novembro à porta da empresa. A causa desta luta são a defesa dos seus postos de trabalho 

e o pagamento dos salários e subsídios em atraso e impedir que o patronato retire as máquinas das 

instalações e liquide a empresa. 

 

Ao evocar estas lutas dos trabalhadores, lembramos também lutas passadas em empresas no nosso 

Concelho e arredores, liquidadas por políticas de direita, de sucessivos governos, que tanto 

prejudicaram os trabalhadores e as suas famílias e o desenvolvimento da economia local. Foram os 

casos da Norporte, da GEFA, da AMAL, da Quimigal, da Lisnave e Setenave e de muitas outras 

empresas, que contavam com muitos trabalhadores do Concelho da Moita. 
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Representantes das autarquias do Concelho da Moita, incluindo o presidente da Câmara Municipal, 

assim como presidentes de Juntas de Freguesia deslocaram-se junto dos trabalhadores em luta, 

manifestando-lhes a sua solidariedade, dando mais força a esta justa luta, pela dignidade salarial e 

pela defesa dos postos de trabalho. 

 

Os eleitos da Assembleia Municipal da Moita pela presente moção querem demonstrar a sua firme 

rejeição à precariedade no trabalho, contra a constante violação dos direitos dos trabalhadores, 

demonstrando o seu incondicional apoio a todos os que diariamente lutam por condições dignas e na 

defesa dos seus postos de trabalho, nomeadamente aos estivadores do Porto de Setúbal e aos 

trabalhadores da WashClean Laundries. 

 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 

 

1) Que os eleitos da Assembleia Municipal são solidários com a luta dos trabalhadores; 

2) Saudar todos aqueles que lutam pela erradicação da precariedade e pelos direitos dos 

trabalhadores. 

 

 

Moita, 04 de dezembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por maioria com vinte e um votos a favor sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do 

CDS; dez abstenções sendo nove do PS, uma do PAN, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de 

novembro de 2018. 


