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estamos a precisamente um mês da data agendada para o referendo nacional 
sobre a alteração do regime legal de interrupção da gravidez.

Este grupo de pessoas com raízes na sociedade civil poveira constitui-se ofi-
cialmente como núcleo integrado no movimento de âmbito nacional mais repre-
sentativo, o movimento cidadania e responsabilidade pelo Sim, que se apresenta 
como força de participação e mobilização para a campanha eleitoral.

visamos o mais profundo esclarecimento sobre a problemática em torno da ivG 
e sobre o que está em causa no referendo do dia 11 de Fevereiro. 

Por acreditarmos no valor da participação democrática, por se tratar de uma 
questão de grande importância social, apontamos como principal objectivo o apelo 
ao voto. 

com o contributo da força das nossas ideias, com a disponibilidade para o de-
bate e para a divulgação de toda a informação relevante, conseguiremos o voto 
informado e consciente.

Têm aderido diariamente várias pessoas ao núcleo da Póvoa de varzim e, até 
ao momento, mais de 50 pessoas de todos os quadrantes profissionais, sociais e 
políticos, contribuem para a afirmação de um movimento dinâmico, transversal, 
abrangente, e de verdadeira cidadania.

 a comissão executiva

Apresentação do Núcleo da Póvoa de Varzim 
Movimento Cidadania e Responsabilidade pelo SIM

4 razões fundamentais para votar SIM

SIM, porque o aborto clandestino é uma realidade inegável

apesar da actual lei proíbir e penalizar criminalmente a prática do aborto, de 
acordo com a associação do Planeamento da Família (aPF), entre 346 e 363 mil 
mulheres em idade fértil já terão interrompido voluntariamente a gravidez e, só 
no ano passado, o número de abortos oscilou entre os 17.260 e os 18 mil. São 
números demasiado elevados para serem ignorados e para que não se assuma o 
aborto clandestino como uma questão de Saúde Pública que afecta as mulheres 
portuguesas, tendo consequências gravosas para a suasaúde física e psicológi-
ca.

SIM, porque está em causa a igualdade de direitos

o direito à maternidade consciente e à saúde reprodutiva são direitos fundamen-
tais. das cerca de 350 mil mulheres portuguesas que se viram obrigadas a abortar, 
só uma parte o pode fazer em condições de saúde adequadas e num contexto 
legal através do recurso a clínicas outros países. a despenalização da interrupção 
voluntária da gravidez possibilitará uma igualdade de acesso a cuidados de saúde. 
deste modo pretende-se acabar com uma discriminação silenciosa das mulheres 
com baixo nível socio-económico, subgrupo onde o aborto é mais comum.

SIM, para acabar com humilhação que é o julgamento das mulheres

embora esteja prevista a aplicação de penas às mulheres que realizam abortos 
clandestinos, as mais recentes sentenças tornadas públicas têm absolvido as mul-
heres acusadas da realização da prática de aborto (casos de aveiro, 17-02-2004 
e maia, 18-01-2002). Porém, a devassa da privacidade e a perseguição da mulher 
nos tribunais e na praça pública, suportada pela actual lei, contribui para acentuar 
a crise psicológica caracterizada por sentimentos ambivalentes e reacções depres-
sivas após a realização do aborto. defendemos a disponibilização de apoio médico 
e psicológico para a mulher que interrompe a gravidez.

SIM, porque despenalizar o aborto não obriga ninguém a fazê-lo

legalmente, os cidadãos devem ser livres de agir de acordo com as suas con-
sciências, enquanto a sua actuação não fizer diminuir a liberdade dos outros ci-
dadãos. o estado não deve penalizar um acto com base num julgamento moral 
que não é consensual. o compromisso ético das 10 semanas de gravidez como 
limite legal à sua interrupção, por ser um prazo suficiente para a mulher tomar uma 
decisão informada, é uma solução adoptada na grande maioria dos países desen-
volvidos, e recomendada pela comissão dos direitos da mulher e da igualdade de 
oportunidades do Parlamento europeu.
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