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Grupo Parlamentar 

 

VOTO DE CONDENAÇÃO N.º …/XIV/1.ª 

PELA DETENÇÃO E NÃO-LIBERTAÇÃO DE ATIVISTAS DOS DIREITOS 

HUMANOS E DOS DIREITOS DAS MULHERES NA ARÁBIA SAUDITA 

 

No passado dia 15 de maio assinalaram-se dois anos desde que um grupo de ativistas dos 

direitos humanos e dos direitos das mulheres foram detidas na Arábia Saudita. Estas 

mulheres, entre as quais se encontram Samar Badawi, Nassima Al-Sadah e Loujain 

Alhathloul, foram detidas em 2018 aquando da abolição da proibição de conduzir, de 

forma arbitrária e sem direito a julgamento, tendo sido alvo de diversas formas de tortura, 

maus tratos e abusos sexuais e permanecendo encarceradas até à data.  

Samar Badawi, em particular, tem sido perseguida pelo regime saudita há vários anos, 

tendo sido proibida de viajar para o estrangeiro em dezembro de 2014, e tanto o seu ex-

marido como o seu irmão continuam a cumprir sentenças de 15 e 10 anos, 

respetivamente, devido às suas posições a favor dos direitos humanos. 

O sistema opressivo e discriminatório que continua a vigorar em solo saudita e que recai 

sobretudo sobre as mulheres que desafiem a doutrina da tutela masculina, obrigando-as 

a ter de pedir permissão a um parente masculino para realizar uma série de atividades 

quotidianas, comprova que a tão propagandeada “reforma política” de 2018 não passou 

de uma simples tentativa de apaziguar os apelos da comunidade internacional. 

Dado que os atropelos aos direitos humanos continuam manifestamente a fazer parte do 

modus operandi das autoridades sauditas, e que ativistas sociais, defensores dos direitos 

das mulheres e outros dissidentes continuam a ver as suas liberdades individuais serem 

sistematicamente privadas, não pode esta Assembleia deixar de demonstrar, de forma 

inequívoca, o seu repúdio perante estas atrocidades. 
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Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, condena a detenção e não-

libertação de ativistas dos direitos humanos e dos direitos das mulheres na Arábia Saudita, 

rogando pela sua libertação imediata e incondicional.  

 

Assembleia da República, 21 de maio de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 

 

Pedro Filipe Soares; José Manuel Pureza; Mariana Mortágua; Jorge Costa;  

Alexandra Vieira; Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua;  

João Vasconcelos; José Maria Cardoso; José Soeiro; Luís Monteiro; Maria Manuel Rola;  

Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins

 


