MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 55/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 16 de Novembro de 2015

SAUDAÇÃO
SOLIDARIEDADE COM O POVO FRANCÊS
CONTRA O TERRORISMO
No passado dia 13 de Novembro, Paris foi alvo de um conjunto de hediondos
ataques terroristas que, uma vez mais, recolocaram sobre a Europa o espectro
da violência.
Condenamos veementemente os atentados ocorridos em Paris.
Manifestamos às vítimas e seus familiares a nossa consternação e sentimentos
de pesar, do mesmo passo que expressamos ao povo francês a nossa
solidariedade.
É fundamental que este seja um momento de reflexão.
O terrorismo, quaisquer que sejam as suas causas e objectivos proclamados,
serve sempre os interesses mais reaccionários.
A resposta ao terrorismo passa necessariamente pelo combate às suas mais
profundas causas – políticas, económicas e sociais – e pela defesa e afirmação
dos valores da liberdade, da democracia, da soberania e independência dos
Estados.
Os actos terroristas perpetrados em Paris, como os que quotidianamente têm
lugar, em Beirute, na Turquia, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na África
subsaariana e um pouco por todo o mundo, possuem causas comuns.
Todos são indissociáveis de políticas agressivas de ingerência e intervenção
no plano global.
Todos partem do fato de a esmagadora maioria da população mundial viver
excluída, em muitos casos substancialmente abaixo de qualquer limiar de
subsistência, privada de recursos e de soluções.
Todos nos colocam perante as mesmas exigências:
Promover a paz nas relações internacionais, construir uma política e uma
prática de respeito pelo direito internacional, cessar as ingerências e agressões
contra Estados soberanos, encontrar percursos de desenvolvimento e
cooperação efectivos.
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Só assim, aliás, estaremos igualmente em condições de combater o
crescimento de forças racistas, xenófobas e fascistas que procuram ganhar
espaço no contexto europeu.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária no dia
16 de Novembro de 2015:
a) Condena veementemente os atentados ocorridos em Paris no passado
dia 13 de Novembro;
b) Manifestam às vítimas e seus familiares a sua consternação e
sentimentos de pesar, do mesmo passo que expressam ao povo francês
a sua solidariedade;
c) Insta a comunidade barreirense, o Estado português e a comunidade
internacional à realização de uma reflexão aprofundada sobre as
verdadeiras e mais profundas causas destes e de outros actos
hediondos de terrorismo;
d) Afirma, na esteira do preconizado pela Constituição da República
Portuguesa, a necessidade da concretização de uma política alicerçada
no respeito pelos “princípios da independência nacional, do respeito dos
direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os
Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não
ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação
com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da
humanidade.”
Aprovado por maioria, com 27 votos a favor, da CDU, do BE, do PSD, do MCI e 6
eleitos do PS, 1 voto contra do PCTP/MRPP e 2 abstenções de eleitos do PS.

Barreiro, 17 de Novembro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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