
                                                                                  

 

VOTO DE SAUDAÇÃO 

46 ANOS DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975 

 

 

No passado dia 25 de novembro comemorou-se o 46.º aniversário sobre uma data que consolidou 

o Portugal plural e democrático no qual vivemos atualmente que marcou indelevelmente o fim da 

transição revolucionária em Portugal. 

Foi a 25 de Novembro de 1975 que se consolidou o movimento iniciado a 25 de Abril de 1974 

rumo a uma Democracia verdadeiramente livre e pluralista, corporizando uma demonstração da 

vontade inequívoca e da maturidade do Povo Português que nos conduziu a novos destinos. 

Importa hoje salientar, que essa viragem foi um destino ganho, que permitiu que Portugal seja um 

país democrático, pacífico, rico na sua multiculturalidade, aberto, tolerante e integrado na União 

Europeia e no Mundo do séc. XXI. 

O 25 de Novembro é, efetivamente, “na história contemporânea de Portugal, uma data tão 

importante, para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária, e civilista, que hoje temos, 

como a Revolução dos Cravos1”. 

Homenagear e preservar a memória representa também a capacidade de superar divisões antigas 

e afirmar os valores democráticos de Abril de 1974 que unem todos aqueles que hoje, como à 

data, participam na construção de um Portugal livre e soberano. 

 

 
1 Soares, M. (2021). Breve Reflexão sobre o 25 de Novembro. URL: < http://www.fundacao-mario-

soares.pt/mario_soares/textos_ms/002/398.pdf>. [Consultado em 10 de dezembro de 2021] 

http://www.fundacao-mario-soares.pt/mario_soares/textos_ms/002/398.pdf
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ASSIM, o CDS-PP e o PPD-PSD, grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia do 

Areeiro vêm propor que esta: 

• Aprove um voto de saudação pelos 46 anos do 25 de novembro de 1975, saudando e 

manifestando agradecimento a todos aqueles que colocaram novamente Portugal na senda 

da democracia, da paz e da liberdade com notável aprumo militar e grande coragem 

política e moral; 

• A remessa do teor integral do presente voto aos Grupos Parlamentares na Assembleia da 

República, à Associação 25 de Abril e à Associação de Comandos. 



Partido Comunista Português

Lisboa - Freguesia do Areeiro

Voto de Saudação 

Manifestação “Avançar é Preciso”

No passado dia 20 de Novembro, milhares de trabalhadores, de norte a sul do país, participaram
na Manifestação Nacional convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses –
Intersindical Nacional (CGTP-IN), sob o lema “Avançar é preciso”.

A  luta  que  os  trabalhadores  têm  desenvolvido,  dos  sectores  público  e  privado,  com
determinação  e  confiança,  a  partir  dos  locais  de  trabalho  e  confluindo  nesta  grande
manifestação, pela defesa dos direitos, pela melhoria das condições de trabalho e de vida e por
um outro rumo para o País,  tem sido determinante  para combater  a intenção de desregular
horários, atropelar direitos, promover despedimentos, bloquear a contratação colectiva e limitar
a acção sindical.

A opção pela manutenção dos baixos salários e pela desvalorização das carreiras e profissões,
pela precariedade e pela desregulação dos horários de trabalho, a perda de poder de compra dos
salários da Administração Pública, desvalorizando os trabalhadores, é inaceitável.

As políticas que levam a uma injusta repartição da riqueza nacional e a salários praticamente
estagnados ou congelados, como sucede na Administração Pública, têm que acabar.

É necessária uma política mais justa, uma maior valorização do trabalho e dos trabalhadores; a
promoção de serviços públicos de qualidade e um combate sério à precariedade no emprego. É
urgente  revogar  as  normas  gravosas  da  legislação  laboral,  nomeadamente  a  norma  da
caducidade da contratação colectiva.

Foi  tudo isto  que  os  trabalhadores  exigiram no passado dia  20  de  Novembro,  ao  descer  a
Avenida da Liberdade. 

Assim, o eleito do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia do
Areeiro, reunida em sessão de 16 de Dezembro de 2021, delibere:

1. Saudar a CGTP-IN, pela convocação da Manifestação Nacional “Avançar é preciso”;

2. Saudar os milhares de trabalhadores que nela participaram;

3. Solidarizar-se com a luta dos trabalhadores pelo aumento geral dos salários, pelas 35 horas
para todos os trabalhadores, pelo combate à precariedade, por serviços públicos de qualidade e
pela defesa da contratação colectiva;

4. Dar conhecimento desta moção à CGTP-IN.

O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro,

16 de Dezembro de 2021
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Partido Comunista Português

Lisboa - Freguesia do Areeiro

Recomendação

Parqueamento na Freguesia de Areeiro

Considerando a exiguidade de lugares de estacionamento à superfície em grande parte
da freguesia, situação que se agudiza em alguns bairros, de que são exemplos o Bairro
dos Actores ou bairro delimitado pela Av. Roma, Av. João XXI, Campo Pequeno e Av.
Sacadura Cabral;

Considerando  que  na  Freguesia  de  Areeiro  ou  na  sua  envolvência  existem  vários
parques de estacionamento, subterrâneos ou à superfície, como sejam os situados na Av.
Gago  Coutinho  (Praça  Francisco  Sá  Carneiro),  Complexo  Desportivo  Municipal  do
Casal  Vistoso,  Praça  de  Londres,  Jardim Fernando  Pessa  (Av.  Roma),  Alameda  D.
Afonso  Henriques,  Rua  Alves  Redol  (I.S.  Técnico)  e  Arco  do  Cego  (Rua  João
Crisóstomo);

Considerando que,  dos parques referenciados,  os dois primeiros estão sob gestão da
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) e os restantes
da Empark – Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S.A.;

O eleito do Partido Comunista Português propõe que a Assembleia  de Freguesia  de
Areeiro,  reunida em 16 de Dezembro de 2021, recomende à  Junta de Freguesia  do
Areeiro:

1. Encetar conversações entre a Junta de Freguesia do Areeiro e as entidades gestoras
dos  parques  de  estacionamento  acima  citados,  EMEL e  Empark,  que  viabilizem  a
celebração de um protocolo entre elas, cujo objecto seja o estacionamento das viaturas
com dístico de residente, a custos controlados, nomeadamente em período nocturno, de
modo a atenuar a situação vivida pelos residentes.

2. Prever a extensão do protocolo a comerciantes e trabalhadores que exerçam a sua
actividade na freguesia, potenciando a economia local.

O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia de Areeiro,

Lisboa, 16 de Dezembro de 2021
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Partido Comunista Português

Lisboa - Freguesia do Areeiro

Pedido de Informação Escrita ao Senhor Presidente da Junta
de Freguesia de Areeiro

Situação Laboral dos Trabalhadores da Junta de Freguesia do Areeiro

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Areeiro,

Na  qualidade  de  membro  da  Assembleia  por  vós  presidida,  venho  requerer-lhe  o
encaminhamento do seguinte pedido de informação ao Senhor Presidente do Executivo
da Junta de Freguesia do Areeiro:

Considerando  a  necessidade  de  ser  esclarecido  quanto  à  situação  laboral  dos
trabalhadores da Junta de Freguesia do Areeiro,  solicitamos que nos sejam dadas as
seguintes informações:

1 – Quantos trabalhadores ao serviço da JF do Areeiro estão em regime de contrato em
funções públicas por tempo indeterminado e quantos estão em regime de contrato a
termo resolutivo certo e a termo resolutivo incerto. Destes (contratos a termo certo e
incerto) quantos se encontram em regime de tempo parcial?

2- Quantos trabalhadores se encontram sob o regime de contrato de prestação de serviço
(recibo verde)?

2  –  Como  se  distribui  a  totalidade  dos  trabalhadores  pelas  diferentes  áreas  de
intervenção, isto é, quantos estão afectos à área Administração Autárquicas, quantos à
Acção  Social,  quantos  à  Higiene  Urbana  e  assim  por  diante,  em  contraponto  à
distribuição por Núcleos apresentada no Mapa de Pessoal para 2022?

3 – Os trabalhadores da área da Higiene Urbana receberam o suplemento de penosidade,
insalubridade e risco, relativo aos 12 meses do ano de 2021? O suplemento está ser pago
a todos os trabalhadores, independentemente do tipo de contrato celebrado com a Junta
de Freguesia?

4 – Que acções de formação realizadas se destinaram aos  trabalhadores  dos  grupos
profissionais de maior risco, nomeadamente, os da higiene urbana?

5 – A Junta de Freguesia do Areeiro celebrou algum Acordo Colectivo de Trabalho,
enquanto entidade empregadora pública,  com alguma(s) estrutura(s) representativa(s)
dos seus trabalhadores? Se não o fez no passado, pensa fazê-lo no presente?

O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro,

16 de Dezembro de 2021
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