Assembleia Municipal de Viseu

Saudação às mulheres e ao Dia Internacional da Mulher

Considerando que:
1. O "Dia Internacional da Mulher", marca simbolicamente a longa luta das mulheres pela
igualdade de direitos, pela sua emancipação, pela afirmação de que mulheres e homens são
iguais na construção de uma sociedade mais justa e solidária.
2. 40 Anos após as primeiras comemorações do 8 de março em liberdade, 40 anos depois do
Ano Internacional da Mulher, a desigualdade subsiste no nosso país. Vive-se na desvalorização
das competências das mulheres, no facto de serem as principais vítimas de assédio no local de
trabalho e de violência doméstica. Elas auferem os salários, reformas e pensões mais baixos.
Trabalham mais horas, têm menor oportunidade de sucesso nas carreiras, há menos mulheres
em cargos de poder e de decisão. São elas quem mais sofre a precariedade e o desemprego.
No nosso Concelho, em Janeiro de 2015, o IEFP registava um total de cerca de 6.000
desempregados dos quais 54% eram mulheres.
3. Celebrar o Dia Internacional da Mulher é homenagear as mulheres que em todo o mundo
diariamente resistem às inúmeras formas de opressão, mas é também assumirmos
responsabilidades na luta pela igualdade.
A Assembleia Municipal de Viseu, reunida na sua sessão de 27 de Fevereiro de 2015:
Saúda todas as mulheres, apelando à sua cada vez mais interventiva participação na
vida pública;
Manifesta um voto especial para que este ano de 2015 seja, de facto, o ano de viragem
nos rumos do país, e que uma nova política retome os caminhos do progresso também no que
respeita ao estatuto de dignidade da mulher.
Compromete-se a trabalhar no sentido de cumprir a Constituição da República,
retomando os caminhos de Abril, convergentes com as grandes orientações do AIM e das
Conferências posteriores da ONU sobre os direitos das mulheres.

