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DELIBERAÇÃO 
Nº 17/2015 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 27 de abril de 2015 
 
 

MOÇÃO 

SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO 
 
 

O 1º de Maio foi escolhido a nível mundial como homenagem à grandiosa luta ocorrida 
em Chicago, em 1886, exigindo melhores condições de vida e de trabalho, 
nomeadamente a redução da jornada de trabalho para as oito horas. 

 A revolta de milhares de trabalhadores em manifestação nas ruas de Chicago 
marcará para sempre o curso da história do mundo laboral. 

Apesar das transformações ocorridas nas relações de trabalho desde 1886, 
comemorar o 1º de Maio faz hoje todo o sentido embora os desafios que se colocam 
aos trabalhadores sejam novos e diferentes, mas igualmente estimulantes. 

Assim, este dia é da maior importância para os trabalhadores e para o movimento 
sindical, mas também para todos os que defendem uma sociedade mais justa e 
solidária. É um dia de afirmação de valores e de luta pelo progresso económico e 
social. 

Face à atual situação económica e social do nosso País e às medidas de austeridade 
que têm provocado recessão económica, desigualdades, aumento do custo de vida 
dos trabalhadores e dos reformados e à necessidade de políticas de desenvolvimento 
económico que contribuam para a criação de emprego, importa continuar a lutar pela 
defesa do emprego e por condições dignas de trabalho. 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 27 de Abril de 2015, 
em sessão ordinária, delibera: 

- Saudar os trabalhadores portugueses, muito especialmente os barreirenses, o 
movimento Sindical e todos os cidadãos e entidades que, com dignidade e justiça, têm 
contribuído para melhoria das suas condições de trabalho e de vida na senda dos 
ideais de Abril; 
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- Manifestar o seu apoio às justas reivindicações dos trabalhadores, nomeadamente 
pela diminuição das desigualdades e por uma justa distribuição da riqueza, ou seja, 
por uma sociedade mais justa. 

 
Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do 
MCI, 2 votos contra do PSD. 
 
 

Barreiro, 14 de maio de 2015 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 
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