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Projeto de Voto n.º 201/XIV/1.ª

Voto de pesar pela morte de 23 crianças às mãos de forças policiais iranianas na sequência dos 
protestos antigovernamentais de Novembro de 2019

No passado dia 15 de Novembro de 2019, a sociedade civil iraniana empreendeu uma 

onda de protestos e manifestações contra o Governo Iraniano, que foi brutalmente 

reprimida nesse dia e nos dias seguintes pelas autoridades com recurso a força letal.

Apesar de até hoje as autoridades iranianas se recusarem a anunciar qual o número 

de mortos nestes protestos, a Amnistia Internacional1 revelou na semana passada 

que, com base numa investigação credível, descobriu evidências de que, entre 15 e 

18 de Novembro e em reacção aos referidos protestos antigovernamentais, pelo 

menos 23 crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos foram mortas 

a tiro por forças policiais iranianas.

A morte bárbara destas crianças inocentes por aqueles que as deviam proteger deve 

merecer, mais do que o pesar,  o total repúdio da Assembleia da República e um 

veemente apelo no sentido de o Governo português, no quadro dos organismos

internacionais, criticar as reiteradas violações de direitos humanos no Irão e defender

a necessidade de se empreender urgentemente uma investigação independente 

sobre os excessos cometidos pelas forças policiais iranianas nos referidos protestos e 

a todas as mortes de manifestantes e espectadores que na sequência disso 

ocorreram.

                                                       
1 Dados disponíveis na seguinte ligação: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1318942020ENGLISH.PDF.
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Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar

pela morte de 23 crianças às mãos de forças policiais iranianas na sequência dos 

protestos antigovernamentais de Novembro de 2019.
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