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Voto de Preocupação e Condenação n.º 762/XIII

Pelo agravamento da situação na Venezuela

É com profunda consternação que o CDS-PP acompanha o agravamento da situação política e 
social na Venezuela.

O apagão que se vive no país desde há uma semana tem vindo a provocar situações de 
desespero na população. Várias notícias, a nível internacional, dão conta de que dezenas de 
pessoas terão morrido nos hospitais em consequência dos cortes elétricos e que a população 
se está a socorrer de rios – nalguns casos com águas fétidas – e de canos de esgoto para ter 
acesso a água.

São cada mais recorrentes os saques a supermercados em busca de comida e outros bens 
essenciais e há também ecos de uso de violência policial e detenções aleatórias, 
nomeadamente de militares que se recusam a cumprir as ordens de Nicolás Maduro e de 
jornalistas estrangeiros e de origem venezuelana, acusados de ações contra o regime, como 
foi o caso do hispano-venezuelano Luis Carlos Díaz, entretanto libertados.

A tudo isto, soma-se a enorme preocupação internacional pelo facto de o regime continuar a 
não autorizar a entrada de ajuda humanitária no país.

Assim, a Assembleia da República reunida em Plenário:

1- Manifesta profunda consternação pela situação dramática que se vive na Venezuela, 
quer em termos sociais quer em termos humanitários;

2- Condena com veemência as detenções arbitrárias e o uso de violência policial sobre o 
povo venezuelano que, em desespero, luta pela sua sobrevivência:

3- Apela a que sejam imediatamente levantados os entraves à entrada na Venezuela de 
ajuda humanitária internacional.

S. Bento, 13 de março de 2019
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