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Assunto: Adesão de Portugal à iniciativa promovida pelo Governo Holandês 'She Decides'

Destinatário: Min. dos Negócios Estrangeiros

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
Tomámos conhecimento pela comunicação social que o Governo, através de uma nota
divulgada, que não encontrámos disponível no portal do Governo, terá manifestado junto das
autoridades holandesas a sua disponibilidade para apoiar uma iniciativa promovida pela Ministra
do Comércio Externo e Desenvolvimento para a Cooperação holandesa, designada “She
Decides”.
O CDS-PP reconhece a importância da integração de uma maior dimensão dos Direitos
Humanos, com especial incidência dos Direitos Humanos das Crianças e das Mulheres. É
crucial que o Governo assuma,com base nas boas práticas reconhecidas e em diálogo com a
sociedade civil e demais agentes de decisão políticae técnica (incluindo as ONG e Media),
incluindo de cooperação para o desenvolvimento, a liderança para que sejam tomadas medidas
que visem a coesão e coerência das políticas de acordo com normas, compromissos,
mecanismos e os principais documentos internacionais de Direitos Humanos.
No entanto, o CDS expressa a sua frontal oposição quanto ao objeto central desta iniciativa.
Apesar de o CDS ser favorável ao reforço de fontes financiamento alternativas para
organizações internacionais e não-governamentais que trabalhem na área do planeamento
familiar em países em vias de desenvolvimento, considera que o apoio deve ser concedido
através do reforço da dotação de meios financeiros, técnicos e humanos essenciais na ajuda à
maternidade vulnerável e à protecção do direito à vida, e não pela promoção do acesso a
serviços de aborto seguro.
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro dos
Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, respostas às seguintes perguntas:
• Confirma, Vossa Excelência, a adesão de Portugal à iniciativa supramencionada?
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• No quadro da cooperação, quais as iniciativas em que Portugal participa atualmente na
defesa dos Direitos Humanos das Crianças e das Mulheres, e mais concretamente na
promoção da saúde sexual e reprodutiva?
• Qual o montante disponibilizado pelo Governo português no apoio a esta iniciativa?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2017
Deputado(a)s
FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)
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VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
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