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Assembleia Municipal 
 

MOÇÃO 

Dia Internacional da Mulher 

 

No próximo dia 8 de março, será comemorado em todo o mundo o dia internacional da mulher, 

comemoração assinalada desde 1910, por proposta da revolucionária alemã Clara Zetkin. Esta data 

está intrinsecamente ligada à importância da luta organizada das mulheres, à reivindicação por 

melhores condições de trabalho, lutando contra a opressão e a exploração, sendo esta data o ponto 

que converge as lutas do passado com as da atualidade. 

 

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) sempre celebrou o dia internacional da mulher, mesmo 

durante o malfadado período fascista, quando a proibição de comemorações era uma realidade, e 

desde 1975 na primeira comemoração em liberdade, até ao presente. Também o Município da Moita 

sempre teve uma longa tradição na luta pelos direitos das mulheres, e jamais deixará de assinalar a 

heroica luta emancipadora das mulheres. Comemorar é lutar, é resistir, é revitalizar e revigorar 

energias. 

 

Atualmente as lacunas em relação ao papel da mulher no trabalho e na sociedade ainda são 

assinaláveis. As mulheres necessitam de politicas que sigam as suas aspirações, que assegurem a sua 

igualdade, sem discriminação de género, de politicas que regulem horários, que respeitem o direito à 

maternidade, que esbatam as desigualdades salariais, que garantam carreiras, que protejam a mulher 

na saúde, no direito à reforma e a uma pensão digna. Politicas que não as excluam, mas que as 

promovam. 

 

O contexto pandémico em que hoje nos encontramos, arrasta consigo não só uma crise sanitária, social 

e económica, como também a real incerteza do que nos poderá reservar o futuro. É consensual em 

vários estudos realizados nos últimos tempos que são as mulheres as mais penalizadas pelo contexto 

atual. 

 

Por ocasião do 8 de março de 2021, a Assembleia Municipal saúda as mulheres das mais variadas 

expressões culturais, económicas, sociais e etárias, expressando a sua solidariedade para com as 

mulheres que em Portugal e no mundo lutam contra as consequências da pandemia nas suas vidas, 

contra as desigualdades, discriminações e violências, pela igualdade, progresso e a paz. 
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Estando os membros desta assembleia municipal, certos e certas de que não se combate a pandemia 

agravando as desigualdades e a pobreza, nem ignorando os sacrifícios a que muitas mulheres estão 

sujeitas, cientes que os direitos das mulheres são direitos humanos, estamos todas e todos 

comprometidos e assumimos que as mulheres não podem ser silenciadas e a pandemia não pode, nem 

deve ser desculpa para retrocessos nos direitos das mulheres. 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2021 

 

 

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 da independente Fátima Dâmaso; na sessão ordinária realizada em 25 
de fevereiro de 2021. 


