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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foi veiculado esta semana pela comunicação social que o empresário português Nuno Pimentel

está detido, alegadamente sem acusação, desde dia 9 de dezembro em Luba, Guiné Equatorial,

estado-membro da Comunidade Portuguesa dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Segundo a imprensa, o advogado do empresário apresentou queixa contra o Diretor-Geral das

Obras Públicas do país, Justino Nchama Ondo, e contra mais dois homens que acompanharam

Nchama Ondo na noite da detenção e o ajudaram a "sequestrar" o empresário português num

hotel em Malabo, levando-o para Luba, e torturando-o a meio do caminho, de acordo com o

texto da queixa.

Na mesma queixa ao tribunal de Primeira Instância e Instrução de Luba, Nuno Pimentel pediu a

"detenção e acusação dos presumíveis culpados dos delitos", solicitou uma fiança para "cobrir

responsabilidades civis" e acusou a Esquadra Central da Polícia de Luba de ser "cúmplice" no

"delito de sequestro", uma vez que é lá que o empresário português se encontra ainda.

Mais foi veiculado que o empresário português apresentou ao tribunal provas médicas das

agressões a que foi sujeito nesse dia, comprovadas por uma médica do Hospital Jorge Gori, em

Luba, assim como fotografias de extensos hematomas nas costas.

Em declarações à imprensa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu, sobre este caso, que

o Estado português tem "efetivamente conhecimento deste cidadão nacional que está detido na

Guiné Equatorial", acrescentando: "Obviamente é uma matéria que nos preocupa e que a nossa

embaixada em Malabo está a seguir de perto". "Recorde-se que o nosso envolvimento nestas

matérias é constante. O mesmo cidadão esteve detido entre abril e junho deste ano, foi possível,

devido aos esforços da diplomacia portuguesa, retirá-lo da prisão. Voltou agora a ser preso e a

diplomacia portuguesa volta a estar plenamente ativa", acrescentou o governante. Sublinhou a

"preocupação" de que "se cumpram as normas do Estado de direito". "A atuação da embaixada

[de Portugal em Malabo] irá exatamente nesse sentido", acrescentou João Gomes Cravinho.

Assim, face a esta situação, especialmente quando se trata de acontecimentos que põem em

causa um cidadão português e o estado de direito num país-membro da CPLP, 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 perguntar

ao governo, nomeadamente ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros o seguinte:



O governo português já realizou contactos diplomáticos com o governo da Guiné-Equatorial

sobre esta situação?

1.

Que diligências têm sido providenciadas pela embaixada portuguesa?2.

É possível confirmar que a detenção foi feita sem acusação?3.

Tem o governo português informações de que o cidadão português foi alvo de tortura e

abuso por parte das forças policiais da Guiné-Equatorial?

4.

Palácio de São Bento, 28 de dezembro de 2022

Deputado(a)s

PAULA CARDOSO(PSD)

TIAGO MOREIRA DE SÁ(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

FRANCISCO PIMENTEL(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

RICARDO SOUSA(PSD)

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

ANTÓNIO CUNHA(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

PAULO RAMALHO(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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