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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O governo anunciou que o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos

Silva participa, amanhã, dia 22 de setembro, na sessão de abertura do evento de alto nível do

20.º Aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Durban.

Há 20 anos atrás, a ONU realizou uma conferência em Durban, na África do Sul, com o objetivo

declarado de promover uma ação eficaz e sustentada para eliminar todas as formas de racismo

e de discriminação racial. Contudo, em vez disso, a conferência tornou-se um fórum para atacar

e difamar Israel e ameaçar os grupos judeus presentes, sendo considerada um fracasso no

objetivo primordial de combater a discriminação racial e o racismo, em todas as suas formas,

incluindo antissemitismo.

Países como Alemanha, França, Itália, Estados Unidos da América, Reino Unido, Áustria,

Austrália, Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, República Checa, Hungria, Israel, Holanda e Nova

Zelândia, anunciaram que não participariam neste evento, pelas razões acima apontadas, já que

entendem que o mesmo pode ser indevidamente utilizado para propaganda antissemita, tendo

em conta o histórico desta Conferência.

Assim, face ao controverso historial da Conferência de Durban, sendo considerada como

manifestação antissemita e, tendo em conta que países aliados de Portugal declararam não

marcar presença neste evento por esta razão, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da

Constituição da República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República, vêm os deputados signatários, através de Vossa Excelência,

perguntar ao governo, nomeadamente ao Senhor Ministro de Estado e dos Negócios

Estrangeiros:

Em que moldes será a participação do governo português, em especial do Sr. Ministro de

Estado e dos Negócios Estrangeiros, neste evento?

1.



Quais os resultados que o governo português espera que sejam alcançados com a sua

presença neste evento?

2.

Palácio de São Bento, 21 de setembro de 2021

Deputado(a)s

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

PAULO NEVES(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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