
 

MOÇÃO 
Pela eliminação de todas as formas de violência 

contra as mulheres  
Assinalou-se a 25 de novembro o Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência sobre as Mulheres. Uma data em que, para além de ser lembrada, deve 
servir também para exigir verdadeiras medidas que visem a prevenção e o 
combate da violência. 

A violência doméstica é um flagelo social que engloba factores de ordem 
económica, social, psicológica e cultural e contextos pessoais e sociais 
diversificados. 

Impõe-se o reforço de medidas conducentes a uma resposta pública, articulada 
e descentralizada nas suas diversas dimensões. Desde logo, importa: 

– Proceder ao reforço dos meios financeiros, técnicos e humanos dos serviços 
públicos nos centros de saúde e hospitais, escolas e universidades, forças de 
segurança, polícia de investigação criminal, Ministério Público, Tribunais e 
serviços de segurança social, para que possam cumprir cabalmente o seu papel 
na deteção, sinalização, encaminhamento, protecção e defesa das mulheres, 
garantindo os apoios psicológicos, sociais e jurídicos adequados; 

– Dotar estes serviços dos meios necessários e adequar a formação especializada 
de quem neles intervém é condição necessária para desbloquear dificuldades e 
insuficiências existentes. 

Contudo, o combate à violência sobre as mulheres é indissociável da eliminação 
da exploração laboral, das desigualdades e discriminações entre mulheres e 
homens, é inseparável da concretização da política patriótica e de esquerda, 
que assume o compromisso de cumprir os direitos das mulheres, de criar as 
condições para que vivam, trabalhem e participem em igualdade. 

A par do combate às causas económicas e sociais da exploração, desigualdades e 
discriminações (que em si mesmas alimentam e reproduzem as diversas 
dimensões da violência), é fundamental enfrentar fatores culturais, intervindo 
para vencer preconceitos e estereótipos, estimulando a mudança de 
comportamentos e mentalidades, a elevação da consciência social de que a 



igualdade na vida é não só uma justa aspiração das mulheres, mas também 
condição de progresso, de justiça social e democratização do País. 

Importa assim intervir para combater o silenciamento da violência no trabalho, 
com fortíssimas incidências em sectores de grande concentração de mulheres, 
assumindo o compromisso de combate à exploração laboral, à precariedade, aos 
elevadíssimos ritmos de trabalho, à desregulação de horários, sendo as mulheres 
que continuam a auferir maioritariamente o salário mínimo nacional e as mais 
baixas pensões de reforma. 

Mas para isso é fundamental ter uma legislação laboral que combata estas 
desigualdades e possibilite uma verdadeira conciliação entre a vida familiar, 
profissional e pessoal. 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel realizada a 28 de 
novembro de 2019 deliberam: 

1. Exortar o Governo a tomar medidas efetivas no sentido de permitirem a 
eliminação de todas as formas de violência que incidem maioritariamente 
sobre as mulheres.


