
 

Moção de apoio à luta dos estivadores do Porto de Setúbal 

De acordo com as notícias vindas a público sobre a luta dos estivadores do 
Porto de Setúbal, por justas reivindicações laborais e face às sucessivas 
tentativas de isolar estes trabalhadores, de denegrir e até difamar a sua 
dignidade e condição social, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 
de Novembro, vem manifestar a sua solidariedade para com estes 
trabalhadores e manifestar um sentimento de repulsa por quem ignora, recusa 
ou viola os direitos laborais em causa. 

A triste situação laboral da contratação ao dia, prática comum na relação 
laboral entre os estivadores no Porto de Setúbal, lembra-nos o tenebroso 
passado da existência das praças da jorna nas aldeias e vilas do Alentejo, nos 
anos cinquenta e sessenta do século passado, em que as pessoas eram 
seleccionadas nos largos públicos e nos adros das igrejas, para o trabalho na 
agricultura ao dia ou à semana, como se de escravos se tratassem. 

É revoltante e vergonhoso que o País, nascido do libertador e democrático 25 
de Abril, tenha chegado a este estado, onde é negado o direito básico a um 
trabalho digno e com garantias. Estes trabalhadores têm permanentemente as 
suas vidas suspensas por incertezas constantes que pendem sobre a sua 
condição de cidadãos laboriosos e participantes na construção do País. 

É inadmissível que o Governo, ao invés de obrigar a empresa a passar ao 
quadro de efectivos a generalidade dos estivadores que todos os dias são, 
simultaneamente, contratados e despedidos, opte por enviar forças de 
segurança para dar cobertura à ilegalidade e à prepotência patronal. 

Para que situações destas sejam resolvidas e sanadas, a Assembleia Municipal 
de Aljustrel vem recorrer ao único meio ao seu alcance que é manifestar o seu 
mais profundo sentimento de solidariedade para estes e todos os trabalhadores 
que vêem os seus direitos violados e expressar o seu repúdio pela actuação 
das entidades que contribuem, directa ou indirectamente, para a existência 
deste tipo de situações. 

Aljustrel, 29 de Novembro de 2018 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel 

Em caso de aprovação, esta moção deverá ser enviada para: o Sr. Primeiro-
ministro; Sra. Ministra do Mar; Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; SEAL - 
Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística; IDC - International 
Dockworkers Council; Comunicação Social.


