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Voto de Solidariedade n.º 729/XIII

Para com a Comunidade Portuguesa na Venezuela e de Saudação aos esforços para a 
transição democrática naquele País

A Venezuela vive uma situação de enorme instabilidade política e social. Enquanto nas ruas 
se assiste a um apoio crescente à transição democrática com manifestações cada vez mais 
expressivas de apoio ao fim da ditadura, a reação do regime de Maduro ao não atender aos 
inúmeros apelos a eleições livres e democráticas, são fonte de tensão e preocupação 
significativa.

Neste contexto é relevante o progressivo e cada vez mais amplo reconhecimento de Juan 
Guaidó  como Presidente interino, com vista a assegurar a transição democrática e a 
realização de eleições livres.

A esmagadora maioria dos países da América Latina, os Estados Unidos e o Canadá, o 
Parlamento Europeu, bem como a maioria dos países da União Europeia, entre os quais 
Portugal têm - e bem – expressado apoio ao Presidente interino Juan Guaidó e a esta 
posição, favorável à realização de eleições livres.

A questão em causa, hoje, na Venezuela é entre a democracia e a ditadura num cenário de 
conflitualidade e complexidade extremas, num país em que em consequência do regime de 
Maduro existe uma carência extrema, falta quase tudo e milhões de Venezuelanos já 
abandonaram o país.

Assim, a Assembleia da República reunida em Plenário :

1 – Saúda o reconhecimento internacional de Juan Guaidó como Presidente interino da 
Venezuela, juntando a sua voz a todos os que o fizeram anteriormente, reconhecendo assim 
o seu papel decisivo para a transição democrática naquele país;

2 – Expressa solidariedade com os portugueses e lusodescendentes e a sua preocupação 
com aquela comunidade apoiando o reforço de todos os esforços para que estes recebam o 
apoio de que carecem, incluindo urgente apoio medicamentoso, considerando ainda 
fundamental que seja garantido que todos aqueles que pretendam regressar a Portugal o 
possam fazer, sendo assegurada e apoiada a sua integração na sociedade portuguesa. 
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