Projeto de Voto n.º 243/XIV/1.ª
Voto de pesar pela morte de George Floyd
No passado dia 25 de Maio, George Floyd, um cidadão afro-americano de 46 anos, morreu em
Minneapolis, no Estado do Minnesota, depois de um polícia lhe ter pressionado o pescoço
com um joelho durante 8 minutos e 46 segundos, no âmbito de uma operação de detenção,
em que Floyd não ofereceu resistência e apesar de durante estes minutos ter dito “por favor
ajudem, eles vão-me matar” e “não consigo respirar”.
A morte de George Floyd às mãos daqueles que tinham o dever de o proteger, pôs a nú o
racismo e o excesso de violência policial ainda presente em algumas comunidades dos Estados
Unidos da América, gerando uma onda de protestos pacíficos que, sob o lema “não consigo
respirar”, condenavam a morte bárbara de George Floyd e exigiam o fim das discriminações
raciais no país, bem como trouxe a solidariedade de agentes policiais que não se identificam
e condenam este tipo de abusos.
Em resposta a estes protestos verificou-se uma reacção violenta da polícia contra pessoas que
protestavam pacificamente e jornalistas, e pela voz do Presidente dos Estados Unidos da
América, Donald Trump, ouviram-se ameaças de uso da força militar para travar os protestos
pacíficos. Esta reacção do Governo federal dos Estados Unidos da América é preocupante não
só porque aumenta a instabilidade no país, como também representa uma limitação
inadmissível dos direitos fundamentais dos cidadãos e da liberdade de manifestação.
A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte
bárbara de George Floyd e condena o excesso de violência policial e o racismo que ainda
persistem nos Estados Unidos da América.
Palácio de São Bento, 3 de Maio de 2020.
As Deputadas e o Deputado,
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