
 
Assembleia Municipal de Setúbal 

 
MOÇÃO 

8 de Março  - Dia Internacional da Mulher  

 

Considerando que: 

 

a) O dia 8 de Março, dia internacional das mulheres, é um dia de luta histórica para as 

mulheres em todo o mundo. 

 

b) Depois de várias décadas de luta, as discriminações de género entre profissões, a 

dupla jornada de trabalho, com maior peso das tarefas domésticas sobre as 

mulheres, as desigualdades atravessadas pela pobreza, pelo racismo, pela 

diversidade funcional e pelos vários preconceitos que criam estigmas sobre quem é 

diferente ou não se encaixa na norma, persistem em todo o mundo. 

 

c) A pandemia veio acrescentar à crise sanitária uma profunda crise social e económica 

em que as mulheres estão a ser duplamente penalizadas, no seu papel de 

trabalhadoras e no papel de mãe; 

 
d) A crise social e económica trouxe ao de cima o agravamento das condições das 

mulheres no trabalho, com o aumento da precariedade e perda de rendimentos, 

perda do seu contrato de trabalho, perda de salário em teletrabalho para poderem 

acompanhar os filhos em casa devido ao encerramento de creches e escolas, 

sobrecarregando a sua organização de trabalho e de assistência aos filhos e 

família; 

e) Também neste quadro, com o crescimento dos movimentos e partidos de extrema-direita 

assiste-se ao recrudescimento do conservadorismo e reacionarismo, dos comportamentos 

racistas, machistas e misóginos que trazem consigo a ameaça do retrocesso de direitos e 

igualdade, da solidariedade;  

f) A violência doméstica, a violência sexual contra as mulheres e os femicidios, com 

incidência elevada no nosso concelho, são manifestações extremas da opressão das 

mulheres, que mais 20 anos de políticas públicas não conseguiram debelar, 

encontram, neste caldo conservador, as condições propícias para florescerem. 

 

 



 
 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Setúbal reunida em 26 de fevereiro de 

2021, DELIBERA: 

1 – Saudar o Dia Internacional da Mulher, a sua luta, bem como todas as conquistas 

das mulheres e dos movimentos feministas e expressar solidariedade com todas as 

mulheres que em Portugal e no mundo continuam a combater as desigualdades, a 

discriminação e a violência de que são alvo no seu dia-a-dia; 

2 - Apelar à participação de todas e todos nas ações de comemoração deste dia, 

programadas no concelho de Setúbal; 

3 – Apoiar todas as medidas que contribuam para a igualdade salarial para trabalho 

igual, independentemente do género;  

4 – Reforçar a prevenção e combate à violência doméstica; 

5 - Remeter este voto à Assembleia da República (Comissão Parlamentar de Direitos, 

Liberdades e Garantias), à CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 

à CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e às associações e 

movimentos envolvidos nas iniciativas comemorativas no concelho de Setúbal. 
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