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Moção 

Saudação à Luta e Resistência das Mulheres 

Assinala-se, no dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, fundado na 

histórica luta e legado de resistência das mulheres trabalhadoras do início 

do século XX e de renovada atualidade hoje. 

Honrar este dia é honrar o nosso passado histórico de lutas de mulheres que 

nele resistiram sob as mais brutais privações e formas de tortura. 

Hoje, novas forças crescem em Portugal e no mundo e voltam a ameaçar, 

diretamente e de forma particularmente grotesca, os direitos das mulheres, 

em particular das mulheres trabalhadoras. É nosso dever continuar a lutar 

enquanto persistem grosseiras desigualdades no trabalho, na educação, na 

família, na saúde, na participação social, na criação e fruição cultural, nas 

reformas e pensões, e em que se aprofundam as violências específicas a que 

as mulheres, por condição do seu sexo, estão sujeitas. 

A violência doméstica, brutal ferramenta de domínio físico, psicológico, 

económico, social e político sobre a mulher, vê aprofundado o seu alcance. 

Também a mercantilização do corpo das mulheres se mostrou agravada.  

A igualdade entre mulheres e homens é inextricável da justiça social e é esta 

a garante da participação das mulheres em condições de igualdade e de 

verdadeira emancipação.  

Urge, pois, reivindicar o direito ao trabalho com direitos, o direito universal 

à saúde e ao reforço do SNS, o direito aos serviços públicos e às funções 

sociais do Estado, dos transportes à habitação, e o direito a uma vida digna, 

liberta de violência.  
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Lembrando o legado histórico das mulheres antifascistas que nos abriram 

caminho, “coragem hoje, abraços amanhã”. 

A Assembleia Municipal de Setúbal, na sua Sessão Ordinária do dia 25 de 

Fevereiro de 2022, delibera: 

1. Saudar o Dia Internacional da Mulher em homenagem à luta pelos 

direitos das mulheres, em Portugal e no mundo; 

2. Saudar as mulheres que lutam pela igualdade, a cada dia, em cada 

local de trabalho, em cada casa, no nosso concelho; 

3. Saudar todas as iniciativas que assinalam este dia, em particular 

aquelas que terão lugar em Setúbal, bem como a realização da Manifestação 

Nacional de Mulheres, agendada para 12 de Março, em Lisboa, apelando à 

participação nas mesmas.  

 

Em caso de aprovação, remeter a presente saudação para o para o Movimento Democrático de 

Mulheres, a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP-IN, a Comissão para 

a Cidadania e a Igualdade de Género e para a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade 

de Género. 

 

Assembleia Municipal de Setúbal, 29 de Dezembro de 2021 

Os eleitos da CDU, 


