
 

Página 1 de 2 

 
Assembleia Municipal 
 

SAUDAÇÃO 

 

 

Foi a 25 de fevereiro de 1869 que em Portugal foi abolida a Escravatura, com efeitos para todo o 

império colonial. 

 

Tratou-se de um processo não linear, pois foi grande a resistência à sua aplicação por parte de 

instituições do estado, empresas, colonos e donos de escravos, não faltando registos da sua 

continuação por largo período do século XX. 

 

Num relatório de 1944 elaborado por turistas que visitaram a ilha de S. Tomé, estes mostravam-se 

revoltados com a maneira como os nativos eram tratados: - “eram considerados animais, marcados e 

amarrados como um bezerro”, não são tratados como pessoas. 

 

Verificando-se assim não a abolição, mas uma passagem lenta da escravidão para a servidão, 

significando esta o Trabalho Forçado, que o Código Laboral Indígena (CTI) da década de 50 não 

conseguiu disfarçar. As exceções viraram regras e deste modo os castigos corporais não erradicados 

em algumas regiões de Angola, Moçambique, Guiné e nomeadamente em S. Tomé, onde, em 1953 o 

trabalho forçado, a violência e a miséria gerou uma revolta, brutalmente reprimida, que ficou conhecida 

pelo Massacre de BETEPÁ. 

 

Em 1960, a abolição da escravatura em muitas regiões das colónias, ainda não tinha correspondido ao 

integral direito de liberdade pessoal e laboral. 

 

Também em Portugal, podemos hoje dizer que não passaram muitos anos sobre o dia em que se 

conquistou o Trabalho com direitos integrado na Constituição da República, o que por tempo tão curto 

se explica a fragilidade e lentidão com que a civilização se distancia de vivências laborais e sociais 

ignóbeis, cuja desregulamentação laboral em curso, com as tentativas de esvaziamento da Contratação 

Coletiva e o surgimento de modelos contratuais perversos a consagrar a precariedade, põem em perigo 

avanços civilizacionais que se sustentam na dignificação do trabalho. 
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Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 25 de fevereiro de 2021 saúda: 

 

• Todos os homens e mulheres que ao longo de milénios se bateram contra a Escravatura, a 

Servidão e a Exploração do ser Humano; 

• Todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo, que se mobilizam para a denúncia e combate 

a todas as formas, novas e velhas de escravidão, que ainda persistem disseminadas em muitas 

regiões do planeta. 

 

 

Esta saudação será enviada para CGTP-IN, UGT, Assembleia da República, Presidente da República e 

Comunicação Social. 

 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2021 

 

 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 
(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do 
BE, um do PSD, um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso; na sessão ordinária realizada em 25 
de fevereiro de 2021. 


