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MOÇÃO  

Dia Internacional da Mulher 

 
Até à Revolução de Abril de 1974, em Portugal, quase tudo estava por fazer e conquistar. 

A luta pelos direitos das mulheres tem sido, desde sempre, um compromisso das forças progressistas mais 

consequentes. 

Temos que encontrar o caminho que assegure os direitos das mulheres enquanto trabalhadoras, cidadãs e mães, 

porque essa é a condição necessária para que possam viver, trabalhar e participar em igualdade em todas as 

esferas da vida, dando-lhes igualmente a confiança para se assumirem como protagonistas das mudanças que 

desejam para as suas vidas. 

O passado recente, devido à situação sanitária que o país viveu e ainda vive, colocou às mulheres novos desafios 

pois expôs um grande número de dificuldades que temos que ultrapassar na nossa sociedade. 

É verdade que nos últimos 40 anos foram dados passos gigantescos na eliminação das discriminações e na 

consagração da igualdade na lei, e foram criadas as condições para levar por diante a transformação da sua 

condição e estatuto social. Apesar do reconhecimento da igualdade na lei, persistem desigualdades e 

discriminações sobre as mulheres nas mais diversas áreas da vida - trabalho, família, participação cívica, 

exercício de direitos, entre outras - que urgem ser extintas para a prossecução de uma sociedade liberta de 

exploração e discriminação, uma sociedade justa, fraterna e solidária. 

Vivemos tempos onde se pretendem normalizar políticas discriminatórias com consequências gravosas sobre as 

mulheres. A diferença salarial, o número crescente de mulheres a viver abaixo do limiar da pobreza (com 

referência obrigatória às famílias monoparentais lideradas por mulheres nesta condição), as diferentes formas 

de violência sobre as mulheres: a violência doméstica, o assédio, as dificuldades no acesso à educação, à saúde 

ou à participação política, são práticas que temos que, de forma firme e urgente, erradicar da sociedade. 

A recuperação de rendimentos e de direitos, que têm estado na base da luta travada nos últimos anos, é de vital 

importância para a melhoria das condições de vida das mulheres: a reposição do horário de trabalho das 35 

horas semanais na Administração Pública e o aumento do salário mínimo nacional, são disso exemplos. Este é 

um processo que importa prosseguir e consolidar, com as mulheres como sujeitos ativos na luta para responder 

aos problemas mais sentidos, e pela concretização da igualdade na lei e na vida. 

A Assembleia Municipal de Serpa, reunida em 25 de fevereiro de 2022, delibera: 

 

- Saudar o Dia Internacional da Mulher e a luta das mulheres pelos seus direitos; 

- Saudar todas as mulheres que diariamente combatem os preconceitos e a invisibilidade, que não abdicam de 

ocupar o seu lugar por direito, seja no local de trabalho, na vida política e cívica, no associativismo, em todos os 

espaços desta longa caminhada pela igualdade. 
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Serpa, 25 de fevereiro de 2022 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Serpa 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, 

realizada no dia 25 de fevereiro de 2022 e aprovada, por unanimidade.  


