
Projeto de Voto n.º 659/XIV/2.ª
De Congratulação pelo 30.º Aniversário da Independência da Ucrânia

No dia 24 de Agosto de 2021, a Ucrânia celebra 30 anos como Estado soberano e 
independente. A proclamação da independência da Ucrânia constituiu um marco 
histórico de inegável relevância para o povo ucraniano – que reconquistou o seu Estado 
soberano, a sua identidade e cultura nacional – mas também para a Europa e para o 
mundo, ao estabelecer-se uma nova nação com livre assento no conserto entre as 
nações, tornando-se um membro de pleno direito da comunidade internacional.

Estas três décadas de independência nacional foram assinaladas pelo desenvolvimento 
económico, cultural, social e político da sociedade ucraniana e nomeadamente, depois 
de 2014, pelo assumir da identidade democrática do regime e instituições da Ucrânia, 
iniciando-se um conjunto relevante de reformas tendentes a garantir o funcionamento 
pleno de um Estado de direito democrático e soberano, livre de ingerências externas e 
de pendor europeu.

Por ocasião do 30.º Aniversário da Independência da Ucrânia, a Assembleia da República 
reconhece e saúda o caminho de liberdades e garantias cívicas e políticas, de direitos e 
de emancipação que a sociedade e o povo ucraniano defendem e conquistaram já, assim 
como o respeito pela soberania absoluta do povo ucraniano em relação ao seu próprio 
destino e objetivos presentes e futuros, inclusive almejando legitimamente a
recuperação integral do seu território, condição fundamental para o fomento da paz e 
da conciliação, que permitam o livre exercício das liberdades em todo o território 
nacional da Ucrânia.

A Assembleia da República releva ainda, que residindo atualmente em Portugal mais de 
30 mil cidadãos ucranianos e luso-ucranianos, esta importante comunidade de cidadãos
honra a amizade e estabelece uma profunda ponte de interesse comum entre os nossos 
dois países.

Assim, a Assembleia da República expressa a sua congratulação pelo 30.º Aniversário da 
Independência da Ucrânia como Estado livre e soberano, desejando paz, prosperidade 
e felicidade aos cidadãos e às instituições democráticas deste país e povo, com o qual 
nos unem relações respeitosas, fraternas e de franca amizade.

Palácio de S. Bento, a 24 de Agosto de 2021.
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