
Assunto:  Informações  acerca  da  guerra  no  Afeganistão  que  vieram  a 

público através da internet

Destinatário: Ministério dos Negócios Estrangeiros

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

No passado dia 25 de Julho o sítio da internet wikileaks.org colocou online 

mais  de  90.000  documentos  acerca  da  Guerra  do  Afeganistão,  na  qual 

Portugal participa como parte da ISAF.

As informações contidas nestes documentos dão conta de que as forças da 

ISAF  têm  uma  equipa  especial  (Task  Force  373)  que  realiza  operações 

secretas  e  que  tem  como  missão  o  assassinato  de  “líderes  talibã”,  não 

permitindo a estes suspeitos um julgamento em tribunal e agindo claramente 

à revelia dos limites do mandato das Nações Unidas.

Foi,  desta  forma,  igualmente  tornado  público  que  não  foram  reportados 

oficialmente 144 incidentes  em que as  tropas  da coligação terão  atingido 

mortalmente pelo menos 195 civis e ferido outros 174. Estes números vêm 

aumentar o número oficial de vítimas deste conflito que se salda em 2412 

civis, 25% dos quais devido a acções das forças militares da ISAF ou afegãs.

É ainda de salientar que nestes documentos se torna claro que, apesar do 

reforço da intervenção estrangeira neste país, as forças talibã estão hoje mais 

fortes, mais organizadas e melhor armadas do que o que se fazia querer, não 

estando,  deste  modo,  em  vista  a  capacidade  das  forças  da  ISAF  para 

terminarem as suas actividades no Afeganistão.

Assim,  e  através  da  divulgação  destes  documentos  operacionais,  torna-se 

claro que esta guerra é cada vez mais injustificável do ponto de vista político 

e  a  actuação  das  tropas  da  ISAF  está  ferida  de  confiança,  pois  existem 

evidências fortes de que os Direitos Humanos e o Direito Internacional estão a 

ser sistematicamente violados pelas forças de intervenção estrangeiras. Para 

além  disto,  a  revelação  dos  documentos  classificados  demonstra 

insofismavelmente  que  não  existe  hoje  nenhuma  garantia  de  que  os 

objectivos  operacionais  traçados  pelos  comandos  militares  das  forças 

estrangeiras sejam efectivamente cumpridos, retirando toda a credibilidade 

aos  sucessivos  planos  e  declarações  dos  responsáveis  políticos  por  este 

conflito.



 Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e 

regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

vem por  este  meio  dirigir  ao  Governo,  através  do  Ministério  dos 

Negócios Estrangeiros, as seguintes perguntas:

1) Qual  a  posição  do  Governo  Português  face  às  informações  que  foram 

divulgadas no sítio da internet wikileaks.org e que contrariam as informações 

oficiais acerca do conflito no Afeganistão?

2) Tinha o Governo Português conhecimento da unidade de operações secretas 

Task  Force  373?  Qual  é  a  posição  do  Governo  face  às  actividades  desta 

unidade operacional?

3) Tinha o Governo Português conhecimento dos 144 incidentes envolvendo civis 

que não haviam sido oficialmente reportados e que terão resultado em pelo 

menos mais 195 vítimas civis deste conflito?

4) Insiste,  apesar  de  tudo,  o  Governo  em considerar  que  estão  reunidas  as 

premissas para a manutenção de militares portugueses no Afeganistão?

Palácio de São Bento, 30 de Julho de 2010.

O Deputado

José Manuel Pureza


