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DELIBERAÇÃO 

Nº 19/17 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 27 de abril de 2017 

 
 

Moção 

EM DEFESA DA PAZ, AGIR E LUTAR 
 

1. É com profunda preocupação que assistimos a um perigoso agravamento da situação 
internacional nos últimos dias. A escalada militarista dos Estados Unidos da América 
impulsionada pela irresponsabilidade aventureira da administração Trump´, 
acompanhada pelos seus aliados, incluindo da Nato e da União Europeia e, pela 
cobertura de uma enorme campanha mediática de desinformação; exige a mobilização 
e luta para repelir o perigo de guerra. 

Esta situação suscita grande inquietação por parte das forças progressistas e amante da 
Paz. 

Os EUA procurando a todo o custo afirmar a sua hegemonia no plano mundial e dando 
mostras da mais insolente arrogância e desprezo pela legalidade internacional e a 
soberania dos Estados que pretendem submeter, estão empenhados numa deriva 
imperialista de ameaças, provocações e intervenções militares que colocam o Mundo 
perante a eminencia de conflitos regionais devastadores e mesmo de um conflito de 
proporções mundiais. 

2. O bombardeamento da Síria com misseis, a experiencia com a sua "super bomba " no 
Afeganistão, a escalada de confronto com a Republica Popular Democrática da Coreia, 
as ameaças de agressões militares ditas preventivas e mesmo da utilização em primeiro 
lugar da arma nuclear, o brutal aumento das despesas militares dos Estados Unidos e da 
Nato, a instalação junto às fronteiras da Rússia e da China de sistemas antimíssil, são 
linhas marcantes de uma deriva belicista que dá continuidade à politica da 
administração Obama, assumindo contornos mais ameaçadores. Trata-se de uma 
política que incidindo particularmente no Médio Oriente, Leste da Europa e Região da 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

Página 2 de 2 
 

Ásia Pacifico, se manifesta em geral no plano Mundial, incluindo em África e na América 
Latina. 

3. A intervenção e a luta pela Paz assume, nos dias atuais, grande significado. Nas guerras 
quem fica sempre a perder são os Povos. Mas são também os Povos quem estão em 
melhores condições de travar o passo à escalada belicista. 

É nesta perspetiva que a Assembleia Municipal do Barreiro convicta de interpretar os 
valores da população do Concelho nos quais pontifica o da Paz e da Amizade com todos 
os Povos do Mundo, Delibera: 

• Apelar a toda a população do Barreiro para que das mais diversas formas reclame, 
intervenha e lute contra a guerra, em defesa da Paz; 

• Denunciar e condenar a política belicista dos Estados Unidos da América e da Nato 
com a cumplicidade das grandes potências da União Europeia: 

• Relembrar que o Estado Português, obrigado a respeitar e defender a Constituição da 
Republica, deve fazer ouvir a sua voz nomeadamente na ONU e em outras instâncias 
internacionais, contra esta perigosa deriva belicista, pelo respeito da Carta das Nações 
Unidas e a solução dos conflitos, pelo desarmamento e pelo Paz. 

 
 
Aprovado por maioria, com 28 votos a favor, da CDU, do PS, do BE e do MCI e 
2 abstenções do PSD. 
 
 
Barreiro, 2 de maio de 2017. 
                                                                          

 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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