
Moção
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Assinala-se no próximo dia 8 de Março o Dia Internacional da Mulher, uma data que 
confirma a cada ano o compromisso comum de homens e mulheres pela igualdade de 
direitos e de oportunidades, em defesa da Paz, da Igualdade e da Solidariedade, valores 
que integram o leque das grandes conquistas dos portugueses vertidas na Constituição 
da República Portuguesa desde 1976.

A luta das Mulheres em defesa dos seus direitos fundamentais e inalienáveis, desde a 
primeira hora inserida na luta mais vasta de todos, mulheres e homens, por uma vida 
melhor, mais digna e mais feliz, tem que traduzir-se na exigência de eliminação de 
flagrantes desigualdades sociais e individuais que persistem na sociedade atual, não 
obstante importantes avanços e conquistas já alcançados.

Saudar a luta das Mulheres, que é de todos os dias impõe-nos o alerta para os aspetos 
candentes ainda não resolvidos na nossa sociedade, alguns até, que apesar da sua 
consagração legal continuam a não ter materialização efetiva nas relações sociais e 
económicas:

. O direito ao trabalho com direitos, sem precariedade nem discriminação.

. O direito à maternidade-paternidade sem penalizações.

. A valorização económica do trabalho através do aumento geral dos salários e do Salário 
Mínimo Nacional.

. A redução do horário de trabalho e pelos horários regulados, que assegurem o tempo 
para a família, para o lazer.

. A valorização das carreiras profissionais, independentemente da atividade, na indústria, 
na hotelaria, restauração e comércio, na educação e saúde, na cultura e artes, na 
investigação e ciência, nos serviços de apoio social, e no mundo rural.

. A valorização do trabalho doméstico de homens e mulheres. 

. A existência de serviços públicos de qualidade que garantam acesso em igualdade à 
educação, à saúde, à segurança social, à justiça e à mobilidade.

. A efetivação de políticas de prevenção e combate à violência doméstica, com reforço dos 
meios financeiros, técnicos e humanos dos diferentes serviços públicos.

. O reconhecimento de que a prostituição é uma exploração e uma grave forma de 
violência sobre as mulheres e crianças.

. O estímulo à participação social, política, cultural e desportiva das mulheres.



Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 28 de fevereiro de 2020, delibera:

a) Saudar a luta de homens e mulheres pela efetivação de direitos sociais, contra todas 
as formas de discriminação de género ainda existentes na sociedade portuguesa.

b) Solidarizar-se com os amplos objetivos de progresso social que enformam hoje, como 
no passado, a luta pela emancipação das mulheres e o contributo que essa mesma luta 
tem dado para a humanização da nossa sociedade.

c) Apelar à participação de todos nas ações de evocação do Dia Internacional da Mulher e 
da Manifestação Nacional de Mulheres que se realiza dia 8 de Março, às 14h30, em 
Lisboa.

Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel


