
Modelo para apresentar com êxito as moções nos Municípios 

 

INTRODUÇÃO 

1. Uma moção é uma proposta que se expõe ao máximo órgão de governo de um 

município, “A Assembleia Municipal”, no quadro das assembleias ordinárias, 

para seu conhecimento, debate e segundo o caso aprovação ou rejeição.  

2. Os Municípios não costumam transaccionar as moções apresentadas pelos 

cidadãos. Geralmente são apresentadas pelos partidos políticos e em contadas 

ocasiões. Isto obriga-nos a trabalhar de forma inteligente. 

 

PRIMEIRA FASE 

PREPARAÇÃO DA INICIATIVA 

 

3. A melhor opção é a de assegurar antes o apoio de várias associações. Para tal 

é preciso entrar em contacto com elas e facilitar-lhes informação, de forma que 

elas mesmas acordem apoiar a apresentação da moção ao município 

correspondente, - Como dizia um Presidente de Câmara, isto não custa 

dinheiro e aqui não se julga a ninguém, só pedimos que se investiguem os 

factos. 

4. Fazer download da internet de uma lista de referências para que se possa 

informar as associações. 

5. Fazer download do nosso site do “Acordo Associativo apoiando a moção 

municipal”. 

6. Quando tenhamos várias associações que apoiam a apresentação da moção 

fazemos uma lista. Se cada uma delas colocasse o seu carimbo nessa lista 

seria óptimo. 

 

SEGUNDA FASE 

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO AO MUNICÍPIO 

 

7. Imprimir e agrafar ordenadamente duas cópias: 

 Todas as páginas do documento Monção Municípios. - inclui não só a petição 

mas também uma cópia da petição ao Parlamento Europeu, que por seu lado 

faz referência à conferência que se manteve em Bruxelas o passado 8 e 9 de 

Abril de 2013. 

 Cópia da lista de refências informativas sobre o tema. 

 Cópia da lista de associações que apoiam a apresentação da moção ao 

município. 



 

8. Apresentar as duas cópias ao Município para registo. Uma para eles e outra 

para nós que nos servirá de comprovativo para fazem o seguimento. 

9. Uma vez que os documentos tenham dado entrada perguntar ao Secretario do 

Município qual é o prazo para obter resposta. E se o silêncio administrativo 

neste caso é positivo ou negativo. Mais que tudo para se dar a conhecer e que 

vejam que se tem a intenção de fazer um seguimento. 

 

TERCEIRA FASE 

INFORMAÇÃO E PRESSÃO AOS GRUPOS POLÍTICOS 

 

10. A equipa de governo deveria fazer uma cópia para informação de cada grupo 

político, mas partiremos do pior dos casos, que não o faça e que além disso e 

o oculte. 

 

11. Por isso uns dias depois de ter apresentado a documentação devemos entrar 

em contacto com TODOS os grupos políticos (a) para os informar do facto de 

ter sido apresentada uma moção sobre este tema com o apoio de x 

associações (mostramos a cópia do registo), (b) para lhes pedir que se ocupem 

de que inclua na Ordem de Trabalhos da Primeira Assembleia Municipal 

ordinária, e de que votem a favor da mesma quando se trate na Assembleia e 

(c) para que nos informem na devida altura da Assembleia em que se trate o 

assunto. 

 

12. Esse dia seria conveniente que fossem à Assembleia, membros das 

associações que tenham assinado o apoio à moção, e todas quantas pessoas 

apoiem a moção a título pessoal para que se abra uma investigação. 

 

13. Enviar-se-ão os resultados da votação a Terre SOS-tenible para incluí-los na 

nossa pista de Municípios que agem e os que não agem. Com estes dados 

concluímos a iniciativa de apresentação da moção. 

 

14. Descreveu-se aqui a forma mais eficaz para apresentar com êxito a moção. 

Isto não quer dizer que não se possa apresentar directamente com o apoio dos 

grupos da oposição, ou inclusive da equipa de governo. 

 

15. O importante no nosso contacto com os políticos de um e de outro grupo, ou 

até com as associações, é levar a mensagem de que esta não é uma questão 

ideológica ou partidista, mas sim uma questão de saúde pública. E que com a 

saúde pública não se pode fazer política. 

 

 


