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Assembleia Municipal 
 

 

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 actos 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, 
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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, 04 de dezembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

Aprovado por maioria com vinte e dois votos a favor sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, 

um do CDS, um do PAN; nove abstenções do PS, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de 

novembro de 2018. 


