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Assembleia Municipal 
 

 

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. 
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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, 04 de dezembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por maioria com trinta votos a favor sendo dezasseis da CDU, nove do PS, dois do BE, um do 

PSD, um do CDS, um do PAN; uma abstenção do BE, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de 

novembro de 2018. 


