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Projeto de voto de pesar n º 245/XIV

“Pelo falecimento de George Floyd”

No passado dia 25 de maio, na sequência de uma operação policial na cidade de 

Minneapolis nos EUA, George Floyd, um cidadão afro-americano, veio a morrer 

devido à ação violenta de um dos agentes que participaram na sua detenção.

O trágico acontecimento foi filmado e as imagens daquele agente a imobilizar este 

cidadão, que não terá oferecido resistência à detenção, reavivaram a memória e 

trouxeram para a ordem do dia as questões raciais.

De facto, os longos e trágicos nove minutos em que George Floyd permaneceu 

imobilizado no chão, provocaram enormes ondas de choque quer nos EUA quer em 

vários outros países.

O que pudemos presenciar é, a todos os níveis inaceitável para os que acreditam 

no Estado de direito e no respeito pelos Direitos Humanos. Nada justifica a aplicação 

de extrema violência na detenção de um cidadão e nada justifica que, perante os 

pedidos de ajuda, não se tivesse posto fim à situação e evitado uma morte sem 

qualquer justificação.

Infelizmente imagens como estas têm sido comuns, em vários países, havendo 

mesmo quem defenda que são a ponta de um icebergue e o rastilho para um conflito 

racial que todos devemos procurar evitar.

George Floyd não deve ficar apenas como mais nome de uma lista. A sua morte 

deve permitir realmente a alteração de um estado de coisas que apenas conduz à 

violência, à discriminação e ao afastamento social e a abertura de um processo de 
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reflexão que permita, realmente, identificar as causas deste flagelo racista e 

trabalhar para as combater.

Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu 

mais sentido pesar pela morte de George Floyd e reitera igualmente a sua 

condenação a todos os atos ou manifestações de racismo onde quer que elas se 

verifiquem.

Palácio de São Bento, 2 de junho de 2020

As Deputadas e os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD


