
GRUPO MUNICIPAL DE LISBOA

MOÇÃO 

PELO FIM DOS CRIMES DE GUERRA NA FAIXA DE GAZA E PELA 

CELEBRAÇÃO DE UM ACORDO DE GEMINAÇÃO

1. Atendendo  aos  princípios  universais  de  paz,  democracia,  justiça,  respeito  pelos  direitos  humanos  e cooperação entre os povos e a necessidade de reforçar a corrente internacional de solidariedade com a exigência da paz;
2. Tendo em conta que 2009 é o Ano Internacional da Reconciliação;
3. Sabendo-se que no mês de Janeiro têm lugar diversas efemérides como o Dia Mundial da Paz e Dia da Confraternização Universal (dia 1), Dia da Liberdade de Cultos (dia 7), Dia Mundial das Religiões (dia 21), Dia da Não Violência e da Paz (dia 30) e Dia Internacional da Solidariedade (dia 31);
4. Reconhecendo que a invasão e a ocupação do território palestiniano pelo exército israelita constituem uma afronta ao direito internacional e às diversas resoluções da Organização das Nações Unidas;
5. Considerando que os bombardeamentos praticados por Israel na região da Faixa de Gaza já causaram milhares de feridos e mais de mil mortos, incluindo mais de 200 crianças;
6. Asseverando que o Governo Português já se disponibilizou para apoiar as vítimas da Faixa de Gaza, ajuda traduzida na transferência de 300 mil euros para a Organização das Nações Unidas (O.N.U.) em apelos à paz;
7. Assumindo que o Município de Lisboa deverá proclamar um conceito universalista dos direitos humanos e  deve,  dentro  das  suas  possibilidades,  efectivar  uma  relação  institucional  de  solidariedade  e  de cooperação através do desenvolvimento de um laço permanente de amizade e intercâmbio entre povos, de modo a desenvolver o sentido da fraternidade, baseado na compreensão mútua;
8. Salientando que a Câmara Municipal de Lisboa se apresenta historicamente como edilidade promotora do desenvolvimento harmonioso e equilibrado das cidades, procurando a solidariedade e cooperação entre as mesmas, nomeadamente através da celebração de acordos de geminação e cooperação;
9. Entendendo a geminação de cidades como um acto público de solidariedade internacional activa e da assumpção internacional  do  desenvolvimento  de  acções  de  colaboração  diversas,  principalmente  na prestação de ajuda humanitária e na reconstrução de infra-estruturas;
10. Sabendo-se que o município de Cascais celebrou em 2002 um acordo de geminação com a cidade de Gaza;



11. Admitindo o acordo de cooperação assinado em 1995 entre as cidades de Lisboa e Belém;
12. Considerando a deliberação 2/AM/2002, de 23 de Abril de 2002, em que a Assembleia Municipal de Lisboa recomenda à Câmara Municipal de Lisboa o estabelecimento de um acordo de geminação com a cidade de Ramallah; 
13. Compreendendo a presente geminação como um contributo para o fim da agressão contra o povo da Palestina e um incentivo a uma solução de paz na região de Gaza, através do efectivo reconhecimento do Estado Palestiniano, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza.
O  Grupo Municipal  do Bloco de Esquerda propõe que a  Assembleia Municipal  de  Lisboa,  na  sua 

sessão extraordinária de 20 de Janeiro de 2009, delibere:

1. Condenar  a  ocupação  militar  e  os  ataques  perpetrados  por  Israel  na  Faixa  de  Gaza, 

nomeadamente contra instalações e meios de apoio das Nações Unidas, em que os ataques 

ocorridos a 6 de Janeiro contra uma escola das Nações Unidas, cuja localização e função de 

abrigo de civis e crianças eram do conhecimento das forças israelitas, e o de 17 de Janeiro 

contra outra escola se incluem.

2. Condenar  as  flagelações cometidas  pelo  Hamas a Israel,  causadoras de vítimas  inocentes, 

ainda  que  esporadicamente,  e  que  não  contribuem  para  o  isolamento  internacional  da 

agressão israelita,  dificultando o processo político exigido pela opinião pública mundial e 

única solução para uma justa e digna paz, por todos desejada.

3. Apoiar todas as iniciativas diplomáticas visando a retirada do exército israelita da Faixa de 

Gaza e a exigência por um cessar-fogo integral, assim como todas acções civis pela paz e pelos 

direitos humanos.

 
4. Apelar ao fim da punição colectiva da população da Faixa de Gaza, resultante da ocupação 

israelita e do cerco imposto, anterior a esta invasão e cujo levantamento acordado com o 

Hamas não foi cumprido, conflito que tem resultado no impedimento da entrada de ajuda 

humanitária, nomeadamente assistência e evacuação de feridos, constituindo um claro crime 

de guerra de incalculáveis consequências humanitárias, além de contribuir para o crescente 

reforço da própria influência fundamentalista.

5. Recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que promova os contactos necessários com as 

autoridades de Gaza, com vista à celebração de um acordo de geminação entre as cidades de 

Lisboa  e  Gaza,  num  compromisso  com  os  objectivos  internacionais  de  paz,  liberdade, 

democracia, justiça, cooperação e solidariedade.



O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda


