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Assembleia Municipal 
 

MOÇÃO 

Responder à crise sanitária e resolver a crise social 

 

Os últimos tempos foram muito duros para os portugueses. O Serviço Nacional de Saúde foi posto à 

prova. Foram muitas as evidências de que só um SNS saudável serve o interesse nacional. Nos últimos 

anos muito ficou por fazer no SNS: construção de novos hospitais e centros de saúde, colocação de 

mais médicos, enfermeiros, administrativos e auxiliares, o reforço dos meios de diagnóstico e tornar 

acessível as especialidades a todos os portugueses. Foram as opções dos sucessivos governos que nos 

trouxeram aqui. Para responder à crise sanitária foi preciso parar quase na totalidade toda a atividade 

no SNS que não fosse COVID, o que trará com certeza um problema acrescido ao serviço que 

necessitará dos meios e robustez acrescidos para dar a resposta que as populações necessitam. É 

urgente inverter este caminho e sem demoras fazer o que tem de ser feito. 

 

Em 2020, de acordo com o INE, foram destruídos cerca de 160 mil postos de trabalho no nosso país, 

correspondendo a um recuo anual de mais de 3%. Esta queda interrompe o crescimento que se vinha 

verificando há seis anos consecutivos. As medidas que o Governo implementou como resposta às 

consequências económicas e sociais nos últimos meses não foram suficientes nem adequadas para 

evitar a destruição do emprego e o aumento do desemprego, uma vez que, não só não proibiram os 

despedimentos, como reduziram os salários e rendimentos a mais de um milhão e quatrocentos mil 

trabalhadores em todo o país, com repercussões na economia e na sociedade, somando crise à crise. 

 

Os trabalhadores com vínculos precários foram os primeiros a ser despedidos, sendo esta a principal 

razão para a perda de emprego e para o aumento do desemprego, numa proporção mais elevada que 

em anos anteriores. Dos 136 mil trabalhadores com vínculos precários que perderam o emprego, 67 

mil dos quais são mulheres (49% do total), grande parte não tem acesso a qualquer prestação de 

desemprego. 

 

Ainda assim, o trabalho precário aumentou no segundo semestre do ano - embora não retomando o 

nível anterior à pandemia - devido ao crescimento do falso trabalho independente e de outras formas 

ainda mais precárias que o contrato a termo (+38%, sendo de 23% o crescimento entre as mulheres 

trabalhadoras). 
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Registam-se pedidos de apoio social todos os dias e todos os dias temos conhecimento de que muitas 

pessoas não têm qualquer apoio, ou têm apoio insuficiente ou até que o apoio não chega a tempo. A 

situação é dramática e o governo teima em não a reconhecer. 

 

Há cada vez mais portugueses na pobreza e há cada vez mais portugueses sem apoio social devido e 

necessário num momento como este. Já falámos dos trabalhadores, mas a estes juntamos pequenos 

e médios empresários, muitos sócios gerentes, que com a falta de apoio, com apoio insuficiente ou 

com apoio que não foi dado em tempo certo, se vêm agora sem fonte de rendimentos ou sem 

capacidade de pagar as suas dívidas. 

 

Assim, e porque queremos estar do lado da solução entendemos que devemos dar a conhecer a 

situação no nosso concelho alertando para a urgência de alargar o número e aumentar o valor dos 

apoios e de os tornar o mais célere possíveis, a fim de evitarmos e combatermos que mais gente fique 

sem nada ou com muito pouca coisa, a CDU propõe: 

 

1) que o Presidente da Assembleia Municipal dê conhecimento desta moção ao governo, em 

especial aos Ministérios do Trabalho e da Segurança Social e que solicite uma reunião com os 

responsáveis para que estes assuntos sejam tratados; 

2) que o Presidente da Assembleia Municipal dê conhecimento desta moção ao Ministério da 

Saúde, manifestando urgência em fazer o que tem de ser feito e que foi descrito na Moção, o 

reforço do SNS em meios humanos e materiais. 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2021 

 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 
(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


