
 

 

 

MOÇÃO 

 

8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

O dia 8 de Março, como o “Dia Internacional da Mulher”, proclamado a 26 de Agosto de 1910 na 

2.ª Conferência Internacional das Mulheres em Copenhaga, sob impulso das revolucionárias Clara 

Zetkin e Alexandra Kollontai, representa a homenagem a todas as mulheres que através da luta 

contra a exploração, miséria e discriminação procuram alcançar melhores condições económicas, 

sociais e condições de vida dignas. 

 

Relembra-nos, todos os anos, como é importante que todas as mulheres se unam e se organizem 

na luta por: 

- melhores medidas de apoio à maternidade; 

- melhores salários; 

- não discriminação no trabalho; 

- luta contra o emprego precário e contra o desemprego de longa duração que afecta mais as 

mulheres; 

- luta por melhores condições de vida. 

 

Se, nos nossos dias, perante a lei da maioria dos países, não existe qualquer diferença entre um 

homem e uma mulher, a prática demonstra que ainda persistem muitos preconceitos em relação 

ao papel da mulher na sociedade. Produto de uma mentalidade ancestral, ao homem ficava mal 

assumir os trabalhos domésticos, o que implicava para a mulher que exercia uma profissão fora do 

lar a duplicação do seu trabalho. Foi necessário esperar pelas últimas décadas do século XX para 

que o homem passasse, aos poucos, a colaborar nas tarefas caseiras. 

 

Mas, se no âmbito familiar se assiste a uma rápida mudança, na sociedade em geral a situação da 

mulher está ainda sujeita a velhas mentalidades que, embora de forma não declarada, cerceiam a 

sua plena igualdade. 

 



Por tudo isto o dia 8 de Março deve ser encarado não só como um dia homenagem mas também 

como um dia de luta para que a diferença biológica que distingue um homem de uma mulher não 

seja justificativa para a intolerância, a opressão, a desigualdade de direitos e diferentes formas de 

violência a que as mulheres são submetidas.  

 

Um dia de luta contra as políticas de austeridade praticadas pelo Governo PSD/CDS e troika que 

juntos atacam todos os direitos até agora conquistados. 

 

A Assembleia Municipal de Alcochete, reunida a 28 de Fevereiro de 2014, delibera: 

 

1) Saudar todas as mulheres, em especial as mulheres alcochetanas, celebrando o Dia 

Internacional da Mulher não só como uma jornada de comemoração mas também de homenagem 

à luta e defesa pelos seus direitos; 

2) Reclamar deste Governo uma mudança de rumo, seguindo políticas que garantam a todos 

condições para uma vida digna onde se assegurem a igualdade e a não discriminação, contribuindo 

dessa forma para um país mais justo e defensor dos direitos fundamentais. 

 

Alcochete, 28 de Fevereiro de 2014 

 

A Bancada da CDU 

 

Enviar a: 

Primeiro-ministro 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

Comunicação Social  

 


