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Grupo Parlamentar

PROJETO DE VOTO DE SOLIDARIEDADE N.º 602/XIV/2.ª

PARA COM O POVO E OS PRESOS POLÍTICOS DA BIELORRÚSSIA 

As eleições de agosto de 2020 que levaram à reeleição para um sexto mandato de 
Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, no poder há 26 anos, foram 
marcadas pelas alegações de fraude eleitoral, situação que levou o povo bielorrusso a 
sair às ruas em massa para se manifestar contra o regime e pela determinação do seu 
próprio futuro. 

Em resposta e em completo desprezo pelas reivindicações democráticas e de respeito 
pelos direitos humanos que a população e a juventude bielorrussa vinham fazendo, a 
violenta repressão da contestação popular resultou na morte de vários manifestantes e 
em milhares de detenções arbitrárias e exílios forçados. 

Desde então, têm sido reportados inúmeros casos de tortura e espancamentos sobre os 
mais de 400 opositores ao regime que continuam encarcerados por motivos políticos. O 
desespero de quem se encontra nesta situação é tal que um destes militantes da 
oposição, preso em setembro passado por ter participado nas manifestações, cravou 
uma caneta no pescoço durante uma audiência num tribunal de Minsk, em protesto 
contra as ameaças das autoridades de prenderem a sua família caso não reconhecesse a 
sua culpa. 

Este cenário deve levar a comunidade internacional a fazer uso de todos os mecanismos 
legais ao seu dispor para promover a libertação dos presos políticos e uma solução 
pacífica que corresponda à autodeterminação democrática do povo da Bielorrússia.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta a sua 
solidariedade com o povo bielorrusso na sua luta pela liberdade, e apela à libertação 
imediata e incondicional dos presos políticos na Bielorrússia.

Assembleia da República, 07 de junho de 2021.
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