
Primeira Reunião da Sessão Ordinária Realizada em 30 de novembro de 2018 

 
. Aprovada a Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis Novos, transmitidos e reavaliados no 
domínio da vigência do CIMI, de 0,38%, nos termos da alínea c) do nº 1 do art. 112º do CIMI; 
 
. Aprovado isentar do pagamento de Derrama os sujeitos passivos com volume de negócios até 
150.000€, nos termos do n.º 12 do art.º 18º, em conjugação com o nº2 do art. 16º, ambos do 
RFALEI (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais); aprovado o 
lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre os sujeitos passivos com volume de negócios 
superior a 150.000€, nos termos do n.º 1 do art.º 18 RFALEI; 
 
. Aprovado que a Camara Municipal mantenha a taxa de participação no IRS em 5%; 
 
. Aprovada uma saudação intitulada “70º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos”; 
 

SAUDAÇÃO 
70º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Porque com o fim da 2ª Guerra Mundial na humanidade  existiu quem desse conta da 
catástrofe que acontecera, onde o desprezo pela dignidade humana ultrapassou os mais 
remotos registos históricos de atos de barbárie cometidos, cuja memória sempre atormentou 
a civilização que se move pelo advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres 
de falar e de crer, libertos do terror e da miséria - há 70 anos, exatamente em 10 de Dezembro 
de  1948  foi proclamada pela mais elevada inspiração humana, o que se denominou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Portugal por opção do regime fascista de então, autoafastou-se vindo a subscrever a 
Declaração dos Direitos Humanos só após a Revolução de Abril de 1974 e de aprovada a 
Constituição de 1976, que consagrou um Estado firmado na liberdade, na democracia e na 
proteção dos direitos fundamentais. 
Direitos esses que consagram nomeadamente os seguintes artigos: 
 

Artigo 7.º 
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação. 
 
Este artigo, quanto a nós, combate todas as formas de discriminação, nomeadamente o 
racismo seja ele civil ou policial, pelo que assistimos com preocupação a acusação de 
discriminação feita pela instituição “SOS Racismo” sobre um recente incidente na Baixa da 
Banheira envolvendo a PSP e que gostaríamos de ver esclarecida. 
 

Artigo 23º 
1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas 
e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em 
sindicatos para a defesa dos seus interesses. 
 
Gostaríamos de recordar o incumprimento no nosso distrito destes direitos, nomeadamente 
no que diz respeito a aplicação do trabalho à jorna nos estivadores que deve merecer todo o 
nosso repúdio, bem como a situação dos trabalhadores da lavandaria “WashClean”, no 
Barreiro, que têm estado, em vigília, à porta da empresa, desde o dia 6 de novembro, em 



virtude dos salários em atraso e com vista a impedir a retirada de material, tendo em conta a 
ameaça de insolvência. 
Merece também o nosso repúdio todas as afirmações anti organização dos trabalhadores, 
nomeadamente as do primeiro-ministro, sobre a organização sindical dos estivadores. 
Considerando a alteração dos discursos onde a intolerância e até a violência têm acolhimento, 
a par de fundamentalismos religiosos ou de unilateralismos simbolizados com slogans como 
"américa first", a fazerem renascer imaginários nacionalistas onde imperam os preconceitos 
segregacionistas e racistas; 
Considerando a existência de milhares de refugiados, espoliados de tudo que fogem de guerras 
geradas pelos interesses no petróleo e outros recursos a par de ingerências politicas e militares 
na hipócrita "exportação da democracia", refugiados que todos os dias procuram chegar à 
Europa, onde ao seu acolhimento não faltam manifestações e politicas xenófobas por parte 
de vários países da União Europeia; 
Considerando que a rapina de recursos oriunda dos impérios coloniais nunca parou, apenas 
adaptando-se por outras formas à realidade politica dos países emergentes, hoje em 
consequência da disforme distribuição da riqueza no mundo, verificam-se fluxos de grandes 
massas de emigrantes que sonham fixar-se nos países mais ricos; 
Considerando que a situação no Mundo no que diz respeito aos Direitos Humanos, não sendo 
de catástrofe à dimensão do que aconteceu há 70 anos, é no que diz respeito aos inúmeros 
conflitos regionais existentes a justificação para o aumento das despesas militares e a corrida 
aos armamentos, como há mais de 40 anos não acontecia; 
A Assembleia Municipal da Moita reunida em 30 de novembro de 2018, saúda o 70º 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois os seus trinta artigos estão 
perenes na realidade de hoje - traduzem e reconhecem a dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e dos seus direitos   iguais e inalienáveis, constituindo o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 
Homenageando assim também a memória de todos os que se empenharam no envolvimento 
mundial de tamanha inspiração, de tão grande ancoradouro para o bem e para a paz, como a 
todos os ativistas que no presente dão continuidade à luta por tão sublime ideário. 
 

Moita, 30 de novembro de 2018  
 

                           Assembleia Municipal da Moita 
 
(Aprovada por maioria, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 2018, 
 com vinte e dois votos a favor e nove abstenções) 
 
. Aprovada uma Moção intitulada “Pelos direitos dos trabalhadores, contra a precariedade”; 

 
MOÇÃO 

Pelos direitos dos trabalhadores, contra a precariedade 
Os direitos dos trabalhadores continuam feridos na sua mais pura essência, os contratos 
coletivos de trabalho são por vezes uma miragem, enquanto a precariedade é uma triste 
realidade, que teima em não abandonar os que por direito reivindicam melhores condições de 
trabalho e melhores salários. 
 
O caso dos estivadores do Porto de Setúbal é apenas mais um exemplo gritante da violação do 
princípio constitucional da segurança no emprego e do emprego com direitos, passam-se os 
meses e anos, sem que se resolvam estes e outros problemas, que lesam os trabalhadores nos 
seus direitos e nas suas condições de vida. 



Ao contrário do que foi dito, em modo alarmista e provocatório por parte do patronato, o 
diálogo tem sido a ferramenta utilizada pelos trabalhadores para a resolução do problema, 
quer através da negociação direta dos trabalhadores, quer através do seu sindicato. A 
vergonhosa atitude do patronato em conluio com os sucessivos governos PS/PSD/CDS, levou 
à inevitável paralisação dos trabalhadores que simplesmente querem que a lei se cumpra e se 
negoceie um contrato coletivo de trabalho colocando fim à precariedade. 
O governo PS não interveio para colocar um fim à precariedade, preferindo dar cobertura com 
a polícia de choque a um plano orquestrado pelo patronato para furar a justa luta dos 
trabalhadores. Condenamos veemente esta postura do governo, estamos solidários com os 
trabalhadores, não os abandonamos, não olhamos para o lado como se tudo ao redor seguisse 
na normalidade. 
Os trabalhadores da empresa WashClean Laundries sediada no Barreiro encontram-se em 
vigília desde o dia 6 de novembro à porta da empresa. A causa desta luta são a defesa dos seus 
postos de trabalho e o pagamento dos salários e subsídios em atraso e impedir que o 
patronato retire as máquinas das instalações e liquide a empresa. 
Ao evocar estas lutas dos trabalhadores, lembramos também lutas passadas em empresas no 
nosso Concelho e arredores, liquidadas por políticas de direita, de sucessivos governos, que 
tanto prejudicaram os trabalhadores e as suas famílias e o desenvolvimento da economia 
local. Foram os casos da Norporte, da GEFA, da AMAL, da Quimigal, da Lisnave e Setenave e 
de muitas outras empresas, que contavam com muitos trabalhadores do Concelho da Moita. 
Representantes das autarquias do Concelho da Moita, incluindo o presidente da Câmara 
Municipal, assim como presidentes de Juntas de Freguesia deslocaram-se junto dos 
trabalhadores em luta, manifestando-lhes a sua solidariedade, dando mais força a esta justa 
luta, pela dignidade salarial e pela defesa dos postos de trabalho. 
Os eleitos da Assembleia Municipal da Moita pela presente moção querem demonstrar a sua 
firme rejeição à precariedade no trabalho, contra a constante violação dos direitos dos 
trabalhadores, demonstrando o seu incondicional apoio a todos os que diariamente lutam por 
condições dignas e na defesa dos seus postos de trabalho, nomeadamente aos estivadores do 
Porto de Setúbal e aos trabalhadores da WashClean Laundries. 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 

1) Que os eleitos da Assembleia Municipal são solidários com a luta dos trabalhadores; 
2) Saudar todos aqueles que lutam pela erradicação da precariedade e pelos direitos dos 

trabalhadores. 
 
 

Moita, 30 de novembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 
 

 
(Aprovada por maioria, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 2018, 
 com vinte e um votos a favor e dez abstenções) 
 
. Aprovada uma moção intitulada “Construção do novo Centro de Saúde da Baixa da 
Banheira”; 
 
 
 

MOÇÃO 
Construção do novo Centro de Saúde da Baixa da Banheira 

 
Há dezenas de anos que a população da freguesia da Baixa da Banheira luta por mais médicos 
e por um novo centro de saúde. O Governo em 2017 considerou que a construção do novo 



Centro de Saúde da Baixa da Banheira era urgente e prioritária e em março de 2017 assinou 
um protocolo com a Câmara Municipal da Moita para que esse fim fosse alcançado. 
Determinou-se que a Câmara Municipal da Moita cederia o terreno, executaria os projetos de 
especialidade mediante a entrega dos projetos de arquitetura por parte da ARS-LVT, que 
lançaria o concurso publico para a adjudicação da obra mediante a assinatura de um contrato-
programa com a ARS-LVT que contemplaria a transferência de verbas para o suporte dos 
custos com a construção do edifício. A Câmara Municipal da Moita seria também a responsável 
pela execução dos projetos e das obras de arranjos exteriores. A Câmara Municipal da Moita 
já despendeu mais de uma centena de milhar de euros para custear os projetos de 
especialidade, para além do restante trabalho em que se empenhou. 
Em final de novembro de 2018, após a fase de elaboração dos projetos de especialidade por 
parte do município, constatamos que o processo de construção do novo Centro de Saúde da 
Baixa da Banheira se encontra atrasado, sendo que nas últimas semanas aparenta estar 
mesmo parado. 
Assim, e face ao exposto, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita reunidos no dia 30 de 
novembro de 2018 deliberam: 
Manifestar preocupação com os atrasos no processo de construção do novo Centro de Saúde 
da Baixa da Banheira; 
Manifestar solidariedade para com os banheirenses a quem foram criadas expectativas que 
ainda não resultaram em certezas nas melhorias das condições para a prestação de serviços 
públicos de saúde; 
Solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que questione o governo sobre o ponto de 
situação deste processo, de forma a esclarecermos o assunto e assim não desiludir a 
população que acreditou que finalmente o seu direito constitucional à saúde seria garantido. 
 

Moita,30 de novembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada por unanimidade, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 
2018, com trinta e um votos a favor) 
 
. Aprovada uma Saudação intitulada “Dia Internacional das pessoas com deficiência”; 

 

SAUDAÇÃO 
Dia Internacional das pessoas com deficiência 

 
No próximo dia 3 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 
Este dia foi proclamado na sessão plenária das Nações Unidas de dia 14 de outubro de 1992, 
onde se convidam todos os Estados Membros a que intensifiquem os seus esforços no sentido 
da adoção de medidas eficazes e sustentáveis para melhorar a situação das pessoas que 
possuem deficiências. 
Este dia foi proclamado com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência e de mobilizar a defesa pela dignidade, direitos e bem-estar das pessoas 
com deficiência. Com a sinalização deste dia também se procura aumentar a consciência dos 
benefícios trazidos pela integração das pessoas com deficiência em cada aspeto da vida 
política, social, económica e cultural. 
Em 2006 a Assembleia Geral da ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, tendo Portugal ratificado a mesma em 2008. A Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência constitui um marco histórico na garantia e promoção dos direitos 
humanos de todos os cidadãos e em particular das Pessoas com Deficiência resultando de um 
consenso generalizado da comunidade internacional sobre a necessidade de garantir 



efetivamente o respeito pela integridade, dignidade e liberdade individual das pessoas com 
deficiência e de reforçar a proibição da discriminação destes cidadãos através de leis, políticas 
e programas que atendam especificamente às suas características e promovam a sua 
participação na sociedade. 
A Convenção reafirma os princípios universais (dignidade, integralidade, igualdade e não 
discriminação) em que se baseia e define as obrigações gerais dos Governos relativas à 
integração das várias dimensões da deficiência nas suas políticas, bem como as obrigações 
específicas relativas à sensibilização da sociedade para a deficiência, ao combate aos 
estereótipos e à valorização das pessoas com deficiência. 
De acordo com o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos publicado em novembro de 
2017, existem alguns indicadores que, ainda, devem merecer a nossa particular atenção: 
- Em 2016, foram realizadas 284 queixas de discriminação com base na deficiência; 
- A deficiência é o segundo motivo mais apontado para a discriminação em Portugal (65%) e é 
aquele onde se regista a maior diferença em relação à média da UE (+15%); 
- 99% das e dos alunos com deficiência frequentam o ensino regular, 86% dos quais em 
estabelecimentos da rede pública; 
- Entre 2011-2016 o desemprego registado aumentou 26,7% na população com deficiência 
(importa atualizar os dados dos anos 2017 e 2018), tendo descido o de curta duração; 
- As pessoas com deficiência inseridas em empresas privadas com mais de 10 trabalhadores/as 
representam menos de 1% do total de trabalhadores; 
- As pessoas com deficiência representam apenas 2,3% do total de trabalhadores/as da 
administração pública; 
- O maior risco de pobreza é identificado entre as pessoas com deficiência que residem em 
agregados com baixa intensidade laboral (23,1%) ou baixo rendimento (24,8%); 
- O risco de pobreza e exclusão é experienciado sobretudo em agregados com pessoas com 
deficiências graves (36,5%). 
Existe um caminho longo a percorrer pese embora os avanços que têm vindo a ser realizados 
nos últimos anos e a relevância politica que foi dada por este Governo com a criação da 
Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Medidas como a Prestação 
Social para a Inclusão e Modelo de Apoio à Vida Independente, que visa, essencialmente, 
apoiar todas as pessoas com deficiência que apresentam condição socioeconómica 
desfavorável, assim como o modelo de apoio à vida independente que visa garantir a 
igualdade de direitos, promovendo politicas públicas que respondam às necessidades 
específicas de cada pessoa, são algumas das boas medidas implementadas e que irão 
contribuir para um maior apoio às pessoas com algum tipo de incapacidade. Programas como 
o “Escola Alerta!” que já vai na 16ª edição, e desenvolvido pelo Instituto Nacional para a 
Reabilitação o qual incentiva a que estudantes desenvolvam e participem ativamente em 
projetos que promovam a construção de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da 
Democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos direitos humanos é um projeto com 
impacto e que tem tido continuidade. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 
- Saudar todas as pessoas que possuam qualquer tipo de deficiência e incapacidade, e todos 
os casos de superação; 
- Saudar as instituições do concelho da Moita, e os seus protagonistas, que diariamente 
trabalham com a missão de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade; 
Mais se propõe a aprovação da presente SAUDAÇÃO em minuta, para imediata produção de 
efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a 
publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
 

Moita, 30 de novembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 



(Aprovada por unanimidade, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 
2018, com trinta votos a favor) 
 
. Aprovada a Moção intitulada “Dia Mundial da Paz”; 
 

 
MOÇÃO 

Dia Mundial da Paz 

 
O Dia Mundial da Paz é assinalado anualmente a 1 de janeiro. A celebração da data foi 
estabelecida pelo Papa Paulo VI, em 1967, com o objetivo de afirmar no início de cada ano a 
esperança no predomínio da paz no mundo. Esta comemoração não se restringe aos católicos, 
incluindo assim todos os que defendem a paz. 
Num momento de ausência de paz em algumas regiões, dilaceradas por conflitos armados 
devastadores, como são exemplo os casos da Síria e do Iémen, e sob a ameaça de movimentos 
terroristas com uma capacidade de ação global, e em que a paz é colocada em causa por forças 
nacionalistas, responsáveis por situações de escaladas de tensão (como é exemplo o 
agravamento das relações entre a Rússia e a Ucrânia), bem como por políticas militaristas, 
inclusive de proliferação de armamento nuclear, o combate pela paz exige um forte 
empenhamento. 
A construção da paz só pode ser bem-sucedida com uma forte cooperação internacional, em 
que prevaleça o respeito pelo Direito Internacional em vez das relações de domínio entre os 
Estados na ordem pública internacional. Assim nasce em 1945 a ONU, no final da II Guerra 
Mundial, o conflito mais mortífero da história da humanidade, uma organização internacional 
para a manutenção da paz e da segurança. A ideia da cooperação internacional para alcançar 
a paz e a segurança coletiva tem a sua raiz nas teses de paz perpétua, em que se destaca pela 
sua influência o pensamento de Immanuel Kant. A necessidade de criação de uma organização 
internacional para esse efeito teve expressão na criação da Sociedade das Nações no final da 
I Guerra Mundial, que apesar de ter fracassado foi um primeiro passo numa mudança de 
paradigma nas relações internacionais que a ONU veio mais tarde consolidar. 
O papel desempenhado pela ONU, nomeadamente a diplomacia preventiva, a mediação e as 
missões de paz, conjuntamente com um conjunto de tratados nesta matéria, como as 
Convenções de Genebra, a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, 
o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e a Convenção sobre as Armas Químicas 
são assim indispensáveis. Situações humanitárias provocadas pelos conflitos armados, como 
é o caso da situação dos refugiados exigem também um compromisso por parte dos Estados. 
Aliás, no próximo dia 18 de dezembro assinala-se o Dia Internacional dos Migrantes. 
Assim, deve Portugal continuar a afirmar-se como país de acolhimento, por contraste com os 
exemplos negativos de egoísmos nacionais, como assistimos por exemplo nos casos da Polónia 
e da Hungria. É a única posição compatível com os nossos valores enquanto comunidade, 
vertidos na Constituição da República Portuguesa. A nível local as autarquias, pela sua 
proximidade, têm desempenhado um papel importante no acolhimento e integração de 
refugiados. 
Neste sentido, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 30 de novembro de 2018, delibera: 
- a condenação de todas as formas de violação e ameaça da paz, 
- o fortalecimento do compromisso com a construção de uma cultura de paz e  
- o reconhecimento da importância da adoção de políticas municipais que contribuam para a 
resposta às necessidades de acolhimento e integração de refugiados. 
Mais se propõe a aprovação da presente Moção em minuta, para imediata produção de 
efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a 
publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 



 
 

Moita, 30 de novembro de 2018 
Assembleia Municipal da Moita 

 
(Aprovada por maioria, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 2018, 
 com trinta votos a favor e uma abstenção) 
 
. Aprovada uma Saudação e Recomendação intitulada “Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres”; 
 
 
 

 

SAUDAÇÃO E RECOMENDAÇÃO 

Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

 

Anualmente, a dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, com o intuito de denunciar todas as formas de violência contra 
as mulheres no mundo e exigir políticas em todos os países para a sua erradicação. 
Reconhecendo a urgente necessidade de uma aplicação universal às mulheres dos direitos e 
princípios relativos à igualdade, segurança, liberdade, integridade e dignidade de todos os 
seres humanos e constatando que tais direitos e princípios se encontram consagrados em 
instrumentos internacionais (como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e na 
Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes), a Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 48/104, de 20 de 
Dezembro de 1993, publica a Declaração Sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres. 
Este documento determina que “a violência contra as mulheres constitui uma violação dos 
direitos e liberdades fundamentais das mulheres e destrói ou compromete o gozo, pelas 
mulheres, desses direitos e liberdades, e constitui uma manifestação de relações de poder 
historicamente desiguais entre homens e mulheres, que conduziram ao domínio e à 
discriminação das mulheres por parte dos homens e impediram o progresso pleno das 
mulheres, e que a violência contra as mulheres constitui um dos mecanismos sociais 
fundamentais através dos quais as mulheres são forçadas a assumir uma posição de 
subordinação em relação aos homens.” 
Em 2017, a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima registou cerca de 9 176 vítimas, 
sendo que mais de 80% eram do sexo feminino. No concelho da Moita, foram apoiadas 46 
vítimas deste sexo, o que corresponde a 0,49% em relação à média nacional. 
Neste sentido, e verificando que a violência contra as mulheres na família e na sociedade 
manifesta-se independentemente do rendimento, da classe social e da cultura, e que deverão 
continuar a ser adotadas e aprofundadas medidas a fim de eliminar a sua ocorrência, e ao 
abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da Moita 
delibera: 
1. Saudar 

i. o papel desempenhado por todos os movimentos que agem na crescente chamada de 
atenção para a natureza, gravidade e magnitude do problema da violência contra 
mulheres; 

ii. o Governo, o município da Moita e a Cooperativa de Solidariedade Social – Rumo, pela 
criação do Gabinete de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, através 



da assinatura do primeiro protocolo da nova geração de protocolos de cooperação para 
a territorialização da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, 
celebrado no passado dia 29 de novembro; 

2. Recomendar à Câmara Municipal da Moita que: 
i. Promova eestimule a cooperação regional a fim de definir estratégias regionais de 

combate à violência, partilha de experiências e coparticipação em programas relativos 
à eliminação da violência contra as mulheres; 

ii. Promova iniciativas a fim de desenvolver e reforçar a sensibilização de todas as pessoas 
para a questão da eliminação da violência contra as mulheres e permitir maior 
conhecimento e consciencialização sobre esta realidade. 

Mais se propõe a aprovação da presente Recomendação em minuta, para imediata produção 
de efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a 
publicação nos instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...) e a todas as 
associações e grupos onde o seu trabalho incide nesta área. 
 
 

Moita, 30 de novembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 
 

 
(Aprovada por unanimidade, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 
2018, com trinta e um votos a favor) 
 
. Aprovada uma Saudação e Voto de Solidariedade intitulado “Dia Internacional dos Direitos 
do Homem”; 
 
 
 

SAUDAÇÃO E VOTO DE SOLIDARIEDADE 
Dia Internacional dos Direitos do Homem 

 
O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente a 10 de dezembro, sendo 
este ano comemorado o seu 70º aniversário. Nesta efeméride é homenageado o 
empenhamento e a dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e por 
fim a todo o tipo de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. 
A celebração da data foi escolhida para honrar o dia em que a Assembleia Geral das Nações 
Unidas proclamou, a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(DUDH). Esta declaração foi assinada por 58 Estados e teve como objetivo promover a paz e a 
preservação da humanidade após os conflitos da 2ª Guerra Mundial que vitimaram largos 
milhões de pessoas e enumera os direitos humanos básicos que devem assistir a todos os 
cidadãos. 
É proclamada a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa 
humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a 
favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade 
mais ampla, como consignado no seu Artigo 1.º que “Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 
com os outros em espírito de fraternidade.” 
Em Portugal, a Assembleia da República reconheceu a grande importância da DUDH ao 
aprovar, em 1998, a Resolução que vigora até hoje, na qual deixou instituído que o dia 10 de 
dezembro deveria ser considerado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. 



Embora se verifique abusos e violações de direitos humanos, o instrumento tem ajudado 
milhares de pessoas a conseguir maior liberdade e segurança e também tem ajudado a 
prevenir violações, obter justiça e fortalecer leis e salvaguardas de direitos humanos nacionais 
e internacionais. 
Neste sentido e considerando que é nosso dever como cidadãos e, em especial autarcas, estar 
comprometidos com a promoção e o respeito universal dos direitos e liberdades fundamentais 
do ser humano, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 
 
1.Saudar 

a. Todas as mulheres e a todos os homens que se empenharam e sacrificaram ao longo 
dos séculos nas lutas pela conquista das liberdades que incorporam a DUDH. 

b. Todas as associações/grupos/movimentos/pessoas que são ativistas na luta pelo 
usufruto pleno dos direitos humanos. 

 
2. Manifestar Solidariedade com todos os cidadãos do mundo que vêm os seus direitos a 

serem negados e deturpados. 
 
3.Incentivar todos os munícipes a participar nas comemorações do 70º aniversário da DUDH. 
Mais se propõe a aprovação da presente saudação em minuta, para imediata produção de 
efeitos, e o seu envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais; às 
associações/movimentos/grupos que atuam nesta área, bem como a publicação nos 
instrumentos municipais disponíveis online (redes sociais, site...). 
 
 

Moita, 30 de novembro de 2018 
 
Assembleia Municipal da Moita 

 
 
(Aprovada por unanimidade, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro de 
2018, com trinta e um votos a favor) 


