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Assembleia Municipal 
 

 

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: 
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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, 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. 


