PROJETO DE VOTO DE SAUDAÇÃO N.º 572/XIV
AO DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA
O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é, segundo a UNESCO, uma ocasião propícia para
celebrar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa; para defender os meios de
comunicação social de ataques à sua independência e para prestar homenagem aos jornalistas
que, por todo o mundo, arriscam a sua vida no cumprimento das suas funções.
Foi a Decisão 48/432, de 20 de Dezembro de 1993, aprovada pela Assembleia-Geral das
Nações Unidas que instituiu o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, passando a ser
comemorado a 3 de Maio em todo o mundo.
A escolha recaiu no dia 3 de Maio por se tratar da data do aniversário da Declaração de
Windhoek, aprovada durante um Seminário organizado pela UNESCO sobre o tema
"Promoção da Independência e do Pluralismo da Imprensa Africana", que se realizou na
capital da Namíbia, de 29 de Abril a 3 de Maio de 1991.
De acordo com o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o estabelecimento,
manutenção e promoção de uma imprensa independente, pluralista e livre é essencial para o
desenvolvimento e a construção de uma sociedade democrática mas também para o
desenvolvimento social e económico.
Neste sentido a Declaração de Windhoek reitera que a liberdade, a independência e o
pluralismo dos media são princípios e valores essenciais para a democracia e a defesa dos
direitos humanos.
Em consequência, devem ser repudiadas todas as formas de condicionamento bem como
todas as tentativas de controlo dos meios de comunicação social, sobretudo as provenientes
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de entidades ou pessoas com especiais responsabilidades na governação dos países.
Assim, a Assembleia da República, saúda a comemoração deste grande ideal consubstanciado
no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, destacando a importância da liberdade de
expressão e da liberdade de imprensa, e faz votos para que os princípios fundamentais que
neste dia se comemoram se perpetuem no tempo e possam afirmar-se cada vez mais em todo
o mundo.
Palácio de São Bento, 13 de maio de 2021
As/Os Deputadas/os do PSD
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