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Assunto: Situação do cidadão português, desaparecido na província de Sofala, em
Moçambique, desde meados de 2016
Destinatário: Min. dos Negócios Estrangeiros

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1. No dia 29 de julho de 2016, o cidadão português Américo Sebastião, empresário de 49 anos,
marido e pai de 2 filhos, desapareceu na província de Sofala, em Moçambique, num contexto
cujos contornos permanecem por apurar e determinar.
1. Ao longo dos últimos 18 meses, a ausência de respostas por parte das autoridades
moçambicanas às diligências diplomáticas adotadas pelo Estado Português, e em particular
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, adensa naturalmente as dúvidas sobre o que terá
acontecido ao empresário português, gerando um sentimento de revolta e preocupação nos
seus familiares e amigos absolutamente justificado, até porque, até ao momento, as
investigações efetuadas não produziram quaisquer resultados.
1. É indispensável que as autoridades nacionais tudo façam para garantir a todos os cidadãos
residentes no estrangeiro, e em particular em Moçambique, a confiança para continuarem a
desenvolver as suas atividades profissionais e a participarem ativamente nas sociedades de
acolhimento, correspondendo às suas expectativas legítimas, muito mais em países com os
quais partilhamos laços históricos e culturais tão antigos quanto profundos.
1. Sabendo que o reforço das relações de cooperação com os Países da CPLP é uma
prioridade constante da política externa portuguesa, a correspondência por parte das
autoridades moçambicanas às exigências das práticas de cooperação entre os dois países
afigura-se indispensável.
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea e) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério
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dos Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, a seguinte informação:
1. Que diligências diplomáticas foram efetuadas pelas autoridades portuguesas desde o
dia 29 de Julho de 2016 até ao momento presente?
2. Que apoio se encontra a ser prestado pelo Governo português à família do cidadão
português, Américo Sebastião?
Que esforços diplomáticos empreenderá V.Ex.ª doravante no sentido de determinar o seu
destino e promover o seu regresso a Portugal?

Palácio de São Bento, 7 de fevereiro de 2018
Deputado(a)s
PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)
FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
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