SAUDAÇÃO
8 de Março - Dia Internacional da Mulher
No dia 8 de Março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Em 1910, por
proposta de Clara Zetkin, foi aprovado um dia internacional que determinava uma acção
comum pela emancipação das trabalhadoras e pelo sufrágio universal, em homenagem à
dura luta travada em 1857 pelas operárias de uma fábrica têxtil em Nova Iorque.
Este dia representa o símbolo da luta emancipadora das mulheres e um marco na
defesa dos direitos pela igualdade, justiça social, progresso e paz.
Não só neste dia, como em todos os dias do ano, é fundamental dar passos para a
igualdade, porque se é verdade que já se conseguiu muito, também é verdade que há ainda
um longo caminho a percorrer para que tenhamos uma sociedade onde homens e mulheres
tenham os mesmos direitos e deveres, e onde a desigualdade de género seja eliminada nas
diversas dimensões da vida – económica, política, social, cultural.
O século XX foi um século de profundas transformações na condição feminina, de
avanços significativos na desconstrução de estereótipos, no reconhecimento, visibilidade e
respeito pelo estatuto social e político das mulheres, e estas foram conquistas difíceis, que
devem ser valorizadas e aprofundadas. Nunca poderemos aceitar que haja qualquer
retrocesso!
Em Portugal, contrariando os princípios consagrados na Constituição da República
Portuguesa, continuam a persistir inúmeras desigualdades, preconceitos e discriminações no
trabalho, na vida e na sociedade, em relação às mulheres.
Os dados mais recentes do número de vítimas mortais em contexto de violência
doméstica revelam-nos que em 2019, que ainda agora iniciou, foram já ceifadas as vidas de
dez mulheres e de uma criança, o que é absolutamente intolerável e demonstrativo de que é
preciso fazer mais, é preciso valorizar o papel da mulher na sociedade e implementar
políticas efectivas de promoção da igualdade e da emancipação real das mulheres.
Assinalar o Dia 8 de Março é uma oportunidade para consciencializar a sociedade e
para exigir do poder político uma intervenção coerente em defesa da qualidade de vida e da
igualdade de direitos e de oportunidades para as mulheres.
A igualdade é uma luta do passado, do presente e do futuro!
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da presente
proposta dos eleitos do Partido Ecologista Os Verdes:
1. Saudar todas as mulheres portuguesas por ocasião do Dia Internacional da Mulher,
em particular as trabalhadoras do Concelho de Lisboa, apelando à continuidade na
reivindicação pela igualdade de direitos e de oportunidades.
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2. Saudar as iniciativas promovidas no âmbito do Dia Internacional da Mulher.
Mais delibera ainda:
3. Dar conhecimento da presente Saudação às organizações de defesa dos direitos das
Mulheres.
Assembleia Municipal de Lisboa, 26 de Fevereiro de 2019
O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes

Cláudia Madeira

J. L. Sobreda Antunes
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