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MOÇÃO AF N.º 04/2016 

Saudação ao 1º de Maio 

Dia Internacional dos Trabalhadores 

Há 130 anos, centenas de milhares de operários de Chicago paravam as fábricas e 

inundavam as ruas numa luta que se fez histórica. Conscientes da necessidade de 

humanização no mundo do trabalho, iniciavam uma luta: A greve geral! As forças policiais, 

ao serviço dos patrões, nunca é demais recordá-lo, responderam com a mais brutal 

repressão e o protesto saldou-se em dezenas de mortos e centenas de feridos. Quatro 

dirigentes sindicais foram condenados a penas perpétuas e outros quatro enforcados. 

Que perigosas exigências faziam esses trabalhadores? Oito horas! Oito horas para trabalhar, 

oito horas para descansar, oito horas para o lazer, a cultura e a educação. 

A violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a nível 

internacional determinou a declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional dos 

Trabalhadores.  

Desde então, o movimento operário e sindical internacional reforçou a sua organização, 

alargou e envolveu na ação uma sociedade sedenta de justiça social, de paz, de 

liberdade, de democracia e de igualdade.  

Desde então as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional 

e internacional, têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa da 

dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. Mas não nos enganemos, é 

necessário continuar a luta. 

É necessário combater a precariedade, sinónimo de baixos salários, horários incertos, falta 

de direitos e garantias, essa instabilidade permanente que compromete o futuro de todos, 

mas sobretudo o dos jovens e o desenvolvimento do nosso país. 

Urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas reivindicações, 

nomeadamente na defesa do emprego com direitos, no direito de contratação coletiva, 

pelo aumento dos salários, pelas 35 horas de trabalho semanal nos sectores público e 

privado, por serviços públicos de qualidade e pela melhoria de resposta dos deveres do 

Estado na Saúde, na Educação e na Segurança Social. 

O Grupo Político da CDU propõe que a Assembleia da União de Freguesias de Agualva e 

Mira Sintra na sua Sessão Ordinária de 28 de Abril de 2016, delibere: 

1. Saudar, através das suas organizações representativas, os trabalhadores portugueses 

e manifestar solidariedade com a luta por eles desenvolvida; 

2. Apelar e mobilizar a população, os trabalhadores e a juventude da União de 

Freguesias de Agualva e Mira Sintra, para que transformem as manifestações do dia 

1º de Maio em ações de exigência pela construção de uma sociedade mais justa e 

pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano; 
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3. Enviar esta Moção para: 

Presidente da República 

Presidente da Assembleia da República 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República 

Primeiro-ministro 

CGTP – IN, UGT e STML 

 


