
 
 

 

 
Moção 

 
Voto de pesar pelas vítimas da guerra e em defesa da paz   

 

Expressando uma profunda preocupação pelos graves desenvolvimentos na situação no 
Leste da Europa, que envolvem atualmente operações militares da Rússia com a invasão do 
território da Ucrânia, vive-se uma situação de guerra que urge parar e que nunca deveria 
ter começado. São acontecimentos dramáticos que ali se vivem, que nos causam 
compreensiva e legítima consternação e apreensão.  

É urgente parar a política de instigação do confronto que só levará ao agravamento do 
conflito, à perda de mais vidas humanas e a maior sofrimento. Da Palestina à Síria, do 
Iraque à Líbia, da Jugoslávia ao Afeganistão, muitos são os povos que têm conhecido o 
drama da destruição e da guerra.  

A Assembleia Municipal de Sintra, reunida no dia 10 de março de 2022, delibera: 
 

1. Expressar a total e incondicional solidariedade para com as vítimas dos conflitos e 
para com os povos que sofrem a violência e as consequências da guerra;  
 

2. Apelar ao imediato cessar da escalada militar que o conflito traduz e instaurar um 
cessar-fogo que dê abertura a um caminho negocial, à concertação, à Paz; 
 

3. Sublinhar a urgência de desenvolvimento de iniciativas políticas, desejavelmente 
sob a égide da Organização das Nações Unidas, que no respeito pelo direito 
internacional, promovam um processo de diálogo com vista a uma solução política 
para o conflito na Ucrânia, que simultaneamente dê resposta aos problemas de 
segurança comum na Europa, no estrito cumprimento dos princípios da Carta da 
ONU, nos tratados dos acordos internacionais celebrados aos mais diversos níveis, e 
da Acta Final da Conferência de Helsínquia. 
 

4. Apelar ao Governo que, nos termos da Constituição da República Portuguesa e em 
defesa dos interesses e das aspirações do povo português e dos povos de toda a 
Europa, apele à Paz e atue de forma a favorecer o fim da escalada e confrontação 
bélica a que todos assistimos e à construção de uma a solução negociada, deste e 
de todos os conflitos internacionais, defendendo a paz e o desarmamento 
generalizado. 


