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Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 14/IX-2º/2006 
 

 (Moção sobre O Referendo sobre o Aborto) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 de 

Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

Considerando que: 

� O Parlamento aprovou, no passado dia 19 de Outubro,  a realização de um 

referendo sobre a discriminalização da interrupção voluntária da gravidez, até às 

10 semanas, a pedido da mulher; 

� Os sucessivos julgamentos verificados nos últimos a nos no nosso país vieram 

demonstrar a injustiça do actual quadro legislativo  relativo a esta matéria, pela 

devassa da vida privada das mulheres envolvidas e p or ferir a sua dignidade; 

� As dimensões sociais e de saúde pública associadas ao aborto clandestino 

implicam questões que extravasam o mero âmbito judi cial e entram no domínio 

dos direitos humanos; 

� A realização do referendo exige um amplo e sério de bate público que mobilize as e 

os portugueses para uma participação informada. 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 20 de Novembro de 2006, delibera: 

a) Promover um amplo Debate Público que a realizaçã o do referendo impõe, 

contribuindo assim para que, em Almada, território de participação, se 

verifique o confronto de ideias e se sensibilizem a s e os cidadãos para esta 

problemática, nomeadamente através da realização de  sessões de 
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debate/esclarecimento em que intervenham os diverso s movimentos 

envolvidos. 

b) Que a responsabilidade da promoção, divulgação e  organização deste amplo 

debate seja assumida pela 2ª Comissão Permanente da  Assembleia Municipal. 

 
 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
 
Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


