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(Moção/Deliberação sobre Fórum Social Português) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Junho de 2003, 

realizada no dia 27 de Junho de 2003, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

seguinte Moção:  

 
MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

O 1º Fórum Social Português constituiu um importante evento político e social, entre os 

passados dias 7 e 10 de Junho, em Lisboa. 

Este Fórum contou com a presença de mais de duas centenas de ONG’s e associações, e de 

cerca de três mil inscrições individuais. Para além dos vários convidados portugueses e 

estrangeiros, intelectuais, investigadores, autarcas e dirigentes políticos que intervieram nos 

debates, participaram em dezenas de conferências e centenas de oficinas e mesas de diálogo e 

controvérsia, representantes de organizações de carácter sindical e político-partidário, de 

associações de desenvolvimento local, de defesa dos direitos dos desempregados e precários, 

de defesa ambiental, dos direitos humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos, das que 

combatem a homofobia, o sexismo e o racismo, apoiam os migrantes, organizam utentes e 

consumidores, lutam pela paz e pela solidariedade internacional, entre tantas outras. 

Por “Um outro Mundo é possível”, em alternativa à globalização neoliberal, o 1º Fórum 

Social Português celebrou a pluralidade, a diversidade e a autonomia dos movimentos 

sociais que por todo o País contribuem, de forma genuína, à medida das forças de cada um e 

com as suas próprias agendas, para a construção de uma sociedade mais próxima dos 

cidadãos, mais justa e democrática. 
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A Assembleia Municipal de Almada, reunida no dia 27 de Junho de 2003, decide: 

 Congratular-se com a realização do 1º Fórum Social Português; 

 Saudar todos os que participaram na primeira edição do Fórum Social Português e 

felicitar esta demonstração de vitalidade participativa, interventiva e solidária da 

sociedade civil; 

 Apoiar a atitude de cidadania, transmitida na ideia do Fórum Social, que procura 

respostas concretas aos desafios da construção de um mundo global mais justo e 

solidário, em que a economia esteja ao serviço do ser humano. 

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

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 

Almada, em 30 de Junho de 2003 

 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
                      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


