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Assunto: Reunião do Ministro da Ciência com o seu homólogo israelita num contexto de violação do
direito internacional por parte do Estado de Israel
Destinatário: Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
No passado dia 8 de julho, realizou-se uma reunião por videoconferência entre o Ministro Manuel Heitor e o
novo ministro da Ciência e Tecnologia de Israel, Itzhar Shai. O objetivo, conforme foi noticiado pela imprensa a
partir de comunicados oficiais, é estabelecer uma cooperação científica em áreas como as tecnologias do
espaço, do clima e dos oceanos.
Não obstante o facto de a cooperação científica ser muito importante para o desenvolvimento das sociedades,
esta tem, sublinhe-se, uma carga política como qualquer outro tipo de cooperação internacional, pelo que não é
indiferente com que países e em que contexto se estabelece a cooperação.
Esta reunião acontece num contexto particularmente grave da política de agressão de Israel contra a Palestina,
com o plano de anexação da Cisjordânia ocupada, numa clara violação do direito internacional. Este plano tem
sido contestado por vários países, entre os quais a França, a Alemanha, o Egito e a Jordânia. Mas o Governo
israelita aguarda apenas a luz verde do presidente dos Estados Unidos para avançar com a anexação.
As agressões ao povo palestiniano têm sido constantes. E o Estado de Israel tem aprofundado a via para um
estado-étnico, de exclusão dos israelitas árabe, e de colonização agressiva dos territórios que são palestinianos
à luz do direito internacional.
Assim sendo, uma reunião entre ministros do Governo português e do Governo israelita no contexto presente e
sob o espetro de uma claríssima violação do Direito Internacional, é, em última instância, uma demonstração de
apoio a um Estado que está, uma vez mais, a comprometer a paz no Médio Oriente. É, por isso, fundamental
que o Governo esclareça esta situação.

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 Ministro da Ciência,
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Tecnologia e Ensino Superior, as seguintes perguntas:
1. Tem o Ministério da Ciência consciência do significado político de uma reunião com um ministro de
Israel no atual contexto internacional?
2. No caso de o Estado de Israel prosseguir com a anexação ilegal dos territórios da Cisjordânia, o
Ministério da Ciência vai manter este projeto de cooperação?
Palácio de São Bento, 15 de julho de 2020

O deputado
Luís Monteiro (BE)
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