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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

                           DELIBERAÇÃO  
                              Nº 03/2021 

    
Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal 

do Barreiro, realizada em 25 de fevereiro de 2021 
 
 

MOÇÃO 

PRECISAMOS DE DADOS SOBRE A CRISE SOCIAL 
  
 
Considerando que:  

I. Passamos os piores dias da pandemia. O número de novos infetados tem estado 
em níveis elevadíssimos há várias semanas, o que causou uma situação de pré-
ruptura dos serviços de saúde e um número sem precedentes de óbitos diários.  

II. Portugal é um dos países do mundo mais afetados pela pandemia e face ao 
agravamento da situação pandémica, o governo decidiu o confinamento geral da 
população, o encerramento das escolas e mesmo o encerramento das fronteiras.  

III. O novo confinamento determinou o encerramento de milhares de negócios e 
empresas, que já estavam em difíceis condições depois de um ano 2020 
catastrófico. Milhares de trabalhadores entraram em lay-off, muitos trabalhadores 
precários foram despedidos e a economia informal, que infelizmente é sustento de 
muitas famílias, parou. 

IV. Os especialistas em pobreza e desigualdade dizem-nos que esta crise sanitária 
criou uma crise social que está a afetar desproporcionalmente as famílias que já 
estavam em piores condições. Sabemos que vivemos num dos países mais 
desiguais da União Europeia, essa desigualdade exprime-se também ao nível 
territorial, ao nível da freguesia. Sabemos que as desigualdades sociais são 
múltiplas e pré-existentes à pandemia, mas que a crise sanitária as aprofundou 
enormemente.  

V. Sabemos também que esta crise está a afetar mais as pessoas em situação de 
sem abrigo, as crianças e jovens, as pessoas idosas, as mulheres e os 
trabalhadores independentes.  

VI. Mas precisamos de dados para melhor compreender e atuar sobre a crise social. 
As e os investigadores nas áreas da pobreza e da exclusão social têm indicado a 
dificuldade em compreender a crise social criada pela pandemia sem dados ao 
nível do concelho do desemprego, da pobreza e da desigualdade. 
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VII. Só com dados atualizados e ao nível do concelho é possível aos municípios 
deixarem de reagir aos focos da crise social e anteciparem as populações que 
necessitam de mais apoio. 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera: 

 Instar o governo a disponibilizar dados desagregados ao nível do concelho e das 

freguesias do desemprego, lay-off, desigualdade e pobreza. 

 
Aprovada por maioria. 
 

 

Barreiro, 25 de fevereiro de 2021 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 
 

André Pinotes Batista 
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