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Considerando que: 

 

Como resultado das fragilidades da economia caracterizada por forte dependência externa, quer ao 

nível da especialização produtiva, quer ao nível da decisão política, quer ao nível da repartição 

público/privado, a crise sanitária está a provocar forte crise económica; 

 

O custo económico das medidas sanitárias se tem reflectido essencialmente em quem trabalha, em 

quem trabalha por conta de outrem, mas também nos pequenos e médios empresários; 

 

A saída da crise exige respostas imediatas, centradas nas pessoas, garantindo rendimentos essenciais 

à manutenção da vida; 

 

No imediato só o aumento da procura interna pode garantir o rendimento da esmagadora maioria dos 

trabalhadores por conta de outrem, da maioria dos pequenos e médios empresários, das contribuições 

e impostos necessários para a resposta à crise; 

 

O aumento da procura interna só pode ser conseguido pela valorização dos salários, pensões e 

prestações sociais e reforço dos serviços públicos, em particular na saúde e educação, mas também 

na cultura e laser; 

 

Há capacidade instalada para dar resposta ao aumento da procura, eventualmente com pequenas 

alterações, sem necessidade de forte investimento com procura dirigida ao exterior; 

 

Os trabalhadores tem evidenciado forte resiliência lutando contra a baixa de salários, a perda de 

direitos e ainda a maior desregulamentação que lhe tem sido imposta, quer por sucessivas “revisões” 

da legislação laboral facilitando despedimentos e precarizando o direito ao trabalho, quer pelas 

medidas anticrise na sua maioria canalizadas para a salvação dos lucros das grandes empresas; 

 

Franjas da sociedade começam a dar mostras de desespero ficando vulneráveis a manipulações 

fascizantes e antidemocráticas; 

 

 

A Assembleia Municipal de Mafra, reunida em 24 de Setembro de 2020, decide: 

 

Manifestar o seu apoio às reivindicações e formas de luta responsáveis que suportem a resposta à 

crise levadas a cabo pelos trabalhadores organizados nas suas associações de classe; 

 

Exortar os trabalhadores do concelho à participação na vida política e luta de que foram exemplo as 

comemorações do 25 de Abril e 1º de maio e que sem dúvida será a Acção Nacional de Luta, 

promovida pela CGTP, no próximo dia 26 que  

 

“visa expressar a determinação dos trabalhadores para romper com o novo ciclo de incremento da 

exploração que o capital tem em desenvolvimento, e dar centralidade à valorização do trabalho como 

factor determinante para a melhoria das condições de vida e de trabalho e para o futuro do país.” 

 
 
 
Mafra, 24 de Setembro de 2020. 


