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Grupo Parlamentar

PROJETO DE VOTO DE PESAR N.º 100/XV/1.ª

PESAR PELAS MORTES DE DOM PHILLIPS E BRUNO PEREIRA

Dom Phillips, cidadão britânico de 57 anos, jornalista e Bruno Pereira, cidadão brasileiro 

de 41 anos, ativista indígena, desapareceram a 5 de junho numa das zonas mais remotas 

da Amazónia no Brasil. Ambos foram alvo de ameaças devido ao seu trabalho de proteção 

das comunidades indígenas face a atividades ilegais de mineração, de exploração de 

madeira e de caça.

Carlos Pereira acompanhava Dom Phillips que viajava pela Amazónia com o objetivo de 

escrever um livro sobre desenvolvimento sustentável. As suas mortes colocam em 

evidência novamente a violação dos direitos humanos, a destruição da natureza e o ataque 

à liberdade de imprensa que se tem registado na Amazónia, no Brasil, resultando já em 

vários assassinatos de ativistas, jornalistas e indígenas e que se agravou durante a atual 

presidência.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, referindo-se a Dom Phillips como “esse inglês” 

afirmou, enquanto prosseguiam na altura as buscas, que “era mal visto na região” porque 

“fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental”. Bolsonaro acusou ainda o 

jornalista de ter feito uma “excursão” sem levar a devida segurança e que os dois estavam 

numa “aventura” “não recomendável” pela Amazónia.

As comunidades locais de indígenas e de ativistas ambientais continua em permanente

risco num trabalho essencial à sua segurança, pela justiça, mas também pela preservação 

de valores essenciais a toda a humanidade e a todo o planeta. A confirmação do 

assassinato fez elevar no mundo as vozes de solidariedade a Dom Phillips e Bruno Pereira. 

Juntamos as nossas vozes a todos os que pedem justiça e proteção para com os ativistas 

pela defesa da Amazónia.
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Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelas

mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira.

Assembleia da República, 17 de junho de 2022.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Catarina Martins

Joana Mortágua; José Soeiro


