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MOÇÃO | * Pela PAZ; pelo fim da guerra, pelo apoio a TODAS as vítimas da guerra” 

 
A Paz é um direito inalienável da Humanidade. 

Uma Humanidade que infelizmente, não tem mãos a medir numa luta diária de retroces-

sos, em muitos campos, ao invés dos ambicionados avanços. 

 

Um século depois do Armistício e perto dos 80 anos do fim da II Guerra Mundial, os fan-

tasmas do conflito à escala global voltam a ensombrar as nossas vidas e vêm a confirmar 

que o mundo continua por aprender tantas lições de história. 

 

O concelho de Sesimbra é um concelho ZLAN; e como tal, um território firme na defesa dos 

valores da Paz e da Solidariedade; com a convicção de que a guerra, nunca será a solução.  

Nas últimas décadas a guerra voltou ao solo Europeu, primeiro com a Guerra da Jugoslávia, 

agora com a Guerra na Ucrânia.  

 

Não há saída para este conflito, quando falamos da mais recente ofensiva, que não passe 

pelo fim imediato da intervenção militar na Ucrânia, pela defesa de conversações de Paz 

que estabilizem a relação de diálogo e promovam o caminho para a PAZ. 

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 7, determina um posicionamento 

fundamental nas relações internacionais que deve guiar a intervenção do Governo portu-

guês neste conflito:  

“Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras for-

mas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desar-

mamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o es-

tabelecimento de um sistema de segurança coletiva, com vista à criação de uma ordem in-

ternacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos.”  
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E no seguimento daquilo que lemos, interpretamos como, em nenhum momento o Gover-

no português deverá contribuir para alimentar a escalada de conflito que paira sob a ame-

aça de uma guerra nuclear. 

Neste momento, o apelo à Paz faz um sentido fundamental. Temos assistido ao fim de im-

portantes tratados de desarmamento, particularmente de armas nucleares.. Temos razões 

para estar alarmados, não apenas com o conflito na Ucrânia, mas a propósito da vulgariza-

ção da guerra como forma de resolução de conflitos entre Estados ou estabelecimento de 

domínio geoestratégico sobre recursos naturais. 

A Paz é um valor que se transmite, que se ensina, que se educa. 

 

Neste sentido, manifestamos a nossa solidariedade para com todos os povos do mundo 

que se encontram em guerra; em particular e neste momento, ao povo ucraniano e ao po-

vo russo, atingidos por este conflito; recomendamos à Camara Municipal de Sesimbra o 

apoio a todas as iniciativas, espontâneas ou organizacionais, de solidariedade que visem 

mitigar apoiar as vítimas da guerra; apelamos ao Governo Português que atue neste deli-

cado contexto em defesa do preconizado na Constituição da República Portuguesa, contri-

buindo para o desanuviamento deste conflito. 

 

Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam, 

após aprovação deste documento, dar conhecimento desta Moção: 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Juntas e Assembleia de Freguesia do concelho de Sesimbra; 

_ Exmo. Sr.  Presidente da Assembleia da República; 

_ Exmo. Sr. Primeiro Ministro 

_ Grupos Parlamentares 

_ Comunicação Social e Local 
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OS ELEITOS DA CDU, 
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