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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÃO 
Nº 55/2010 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA (DE CONTINUAÇÃO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2010 
 

Moção 

O agravamento da crise social e económica do país tem conduzido ao aumento do 
desemprego e à consequente necessidade de proteger as pessoas nesta situação. Estudos 
recentes colocam cerca de 2/3 em situação desemprego de longa duração o que é bem 
revelador da urgência em tomar medidas para acudir à emergência social que se está a viver e 
que tenderá a aumentar, atente-se às últimas projecções internacionais sobre o desemprego 
em Portugal. 

A situação da pobreza em Portugal, em que vivem cerca de 2 milhões de pessoas, o recente 
aumento da pobreza infantil e a vulnerabilidade crescente induzida pelo aumento da 
precariedade laboral também nos remetem para a necessidade de apoiar e socorrer as 
populações em situação de necessidade. 

Com este enquadramento e esta tendência não é razoável admitir que as soluções políticas 
justas e lógicas sejam reduzir a protecção social no desemprego, dificultar o acesso dos 
cidadãos ao rendimento social de inserção ou aumentar os impostos nos bens de primeira 
necessidade como aconteceu com o IVA, no pão, no leite e nos medicamentos. 

A recente informação governamental de que se pouparam em Agosto, 2,8 milhões de euros 
em subsídio social de desemprego ou de que a prestação social do RSI, que varia entre 95,53€ 
e 248,31, foi reduzida em 44% beneficiários, não pode deixar de nos arrepiar. 

A perseguição aos mais pobres dos mais pobres, agora em curso, com as novas regras e com a 
chancela do PS e PSD, inspirada em Paulo Portas, coroa em ano do centenário da República, a 
maior pirueta sobre os valores supostamente identitários do Partido Socialista. 

Os 400 milhões que ao longo de 2011 o governo pretende poupar com os beneficiários do RSI, 
não chegam para cobrir a oferenda de 450 milhões aos poderosos do BPP, realizada de uma só 
assentada. O BPN, os submarinos e a condescendência com a especulação bolsista convivem 
com a severidade face aos desempregados e aos mais pobres dos mais pobres 
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A Assembleia Municipal reunida em 1 de Setembro de 2010 manifesta a sua indignação 
perante uma política económica e social que restringe a protecção social das pessoas em 
situação de desemprego ou pobreza no período em que elas mais precisam.  

 

Aprovada por maioria, com 22 votos a favor da CDU e do BE, 12 votos contra do PS e 
2 Abstenções do PSD 

 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro 

 

Frederico Pereira 
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