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Assembleia Municipal 
 

 

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: 
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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 e estimule 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, 04 de dezembro de 2018 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade com trinta e um votos a favor sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do 

BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN, na primeira reunião da sessão ordinária de 30 de novembro 

de 2018. 


