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SAUDAÇÃO 

ÀS MULHERES E AO 8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

Em vésperas do dia 8 de Março a Assembleia Municipal do Barreiro saúda este dia, 

consagrado pela ONU desde 1975 como Dia Internacional da Mulher, embora já desde 

1910 Clara Zetkin no II Congresso da Internacional Socialista tenha feito aprovar a 

comemoração de um dia a nível internacional para lembrar a situação particular das 

mulheres na sociedade. 

Para os/as que acham que comemorar tal dia não faz sentido, lembramos a justeza e 

a pertinência de dar visibilidade às lutas das mulheres pela igualdade, enquanto 

persistir todo e qualquer sinal de discriminação e de atropelo aos direitos, tratando de 

modo desigual uma parte da humanidade, em função do seu género. 

No ano em que comemoramos 40 anos do 25 de Abril, altura a partir da qual as 

mulheres portuguesas puderam comemorar o 8 de Março em liberdade, queremos 

trazer aqui as conquistas e avanços que se fizeram ao longo do último século, 

recordando-nos as memórias de lutas tão difíceis e prolongadas; mas também os 

atrasos e barreiras incompreensíveis que persistem e que nos levam aqui a lembrar a 

violência de género e a sua forma extrema, o femicídio, as discriminações no trabalho, 

a precariedade, o trabalho sem direitos, as diferenças salariais em função do género, a 

dificuldade em atingir a paridade baseada na menorização, na maternidade, ou em 

tectos de vidro intransponíveis, o sexismo na linguagem, nos media, no dia a dia, as 

mudanças no rumo da vida resultantes do desemprego, tantas vezes provocando uma 

amputação nas aspirações e nos projectos de vida e talentos que são truncados.  
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A austeridade intensa e permanente a que a troika e os partidos do governo vêm 

sujeitando o povo português, tem tido e continuará a ter efeitos perversos e traduz-se 

em recuos de décadas na organização social e, em primeiro lugar, na vida das 

mulheres. Sendo que todo este conjunto de circunstancias, torne a comemoração do 

Dia Internacional da Mulher tão actual e importante. 

A Assembleia Municipal do Barreiro não pode alhear-se do significado profundo do 8 

de Março e da sua pertinência nos dias de hoje e por isso saúda as mulheres que no 

nosso país resistem e em todo o mundo lutam por um mundo de igualdade, liberdade, 

justiça, solidariedade, e paz.  

 
 
 
Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE, do 
MRPP e do MCI e 2 votos contra do PSD.  

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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