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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 29 de julho de 2016, Américo António Melro Sebastião, cidadão português com atividade

empresarial em Moçambique, há vários anos, desapareceu nesse país, mais concretamente, em

Nhamapaza, distrito de Maringué, província de Sofala.

Lamentavelmente, pese embora já tenham decorrido mais de três anos desde este dramático

dia, ainda não foi possível esclarecer o contexto e os contornos deste desaparecimento, nem

descobrir o paradeiro do empresário português.

Logo após o desaparecimento, a mulher, Salomé Sebastião, assim como os seus filhos,

iniciaram diversas diligências e reuniões, tanto em Portugal, como também através de

mecanismos internacionais, sendo louváveis todos os esforços que têm sido empreendidos por

esta família e a disponibilidade demonstrada por diversas instituições. Contudo, estas não foram

ainda suficientes para esclarecer este caso.

Apesar da disponibilidade também demonstrada por Moçambique para investigar o caso,

autonomamente, ainda não foi apresentada qualquer investigação conclusiva, tendo em 2018

ocorrido o arquivamento, pelas autoridades moçambicanas, do processo judiciário. O processo

foi entretanto reaberto.

Posteriormente, a Procuradora-Geral da República de Moçambique, informou que estaria

disposta a acolher uma oferta de cooperação portuguesa para prosseguir a investigação,

contudo, até à presente data tal ainda aconteceu.

Atendendo à extensão temporal da situação e a gravidade da mesma, urge a necessidade de

uma atuação firme por parte do Governo Português para que acione todos os mecanismos

possíveis, nomeadamente, diplomáticos, tendo em vista a resolução deste caso, da forma mais

célere possível.

A cordialidade diplomática, em particular, neste caso, em que se trata de uma relação no âmbito



da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, deve sempre nortear as relações entre

países, contudo esta não pode ser um impedimento à defesa dos direitos fundamentais

inerentes a qualquer cidadão.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do Partido Social Democrata vem por intermédio de Vossa Excelência dirigir

ao Governo, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, as seguinte perguntas:

Quais as diligências efetuadas pelo Estado Português até ao momento presente e quais os

resultados que destas resultaram?

•

Que esforços diplomáticos estão a ser empreendidos para que o Estado moçambicano aceite a

cooperação das autoridades policiais e judiciárias portuguesas na investigação deste

desaparecimento?

•

Palácio de São Bento, 5 de setembro de 2019

Deputado(a)s

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

TERESA MORAIS(PSD)

PEDRO PIMPÃO(PSD)

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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