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Ana Gomes em visita à Etiópia 
 

15 de fevereiro de 2019 - Ana Gomes inicia amanhã, na qualidade de Membro do 
Parlamento Europeu, uma visita de três dias à Etiópia, o segundo país mais populoso de 
África, com mais de 100 milhões de habitantes, e onde se encontra sediada a União 
Africana. 
 
A visita faz-se na sequência de um convite de uma comissão apartidária, liderada por 
Eskinder Nega, jornalista e ativista de direitos humanos, preso durante o governo do 
antigo Primeiro-Ministro Meles Zenawi, a primeira das quais logo após as eleições de 
2005, em que Ana Gomes chefiou a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia 
naquele país 
 
O programa prevê reuniões com as novas autoridades governamentais, com a Presidente 
da Comissão Eleitoral da Etiópia, Birtukan Mideksa, com representantes dos partidos 
políticos da oposição, com diversas organizações da sociedade civil, incluindo jornalistas 
e ativistas, com a Delegação da União Europeia e com a Embaixada de Portugal. 
Eskinder Nega e Birtukan Mideksa foram dois dos presos políticos por cuja libertação Ana 
Gomes se bateu ao longo dos últimos anos. 
 
Esta visita permitirá fazer uma avaliação do atual ambiente político na Etiópia, país que 
tem conhecido uma evolução extremamente positiva desde que Abiy Ahmed assumiu a 
posição de primeiro-ministro e encetou reformas nos planos económico e político, 
incluindo o fim da guerra com a Eritreia e a libertação de todos os presos políticos.  
 
A justiça, a reconciliação nacional, a liberdade dos meios de comunicação social e das 
organizações não-governamentais e um mapa para a realização de eleições 
democráticas são alguns dos temas que Ana Gomes vai abordar com os seus 
interlocutores. 
 
 
Para quaisquer outras informações/comentários: 
 
Gabinete da eurodeputada Ana Gomes 
+351 91 933 24 00 
+ 32 (0)2 284 7824 
anamaria.gomes@europarl.europa.eu  
https://twitter.com/AnaGomesMEP 
https://www.facebook.com/anagomesmep 
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Nota 
 
Ana Gomes foi eleita pela primeira vez pelo Partido Socialista para o Parlamento Europeu em 
2004, tendo sido reeleita em 2009 e em 2014. Integra, desde 2004, o Grupo da Aliança 
Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu. A eurodeputada 
é, atualmente, a Vice-Presidente da Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a 
Elisão e a Evasão Fiscais (TAX3) e membro efetivo da Comissão Parlamentar das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE); da Subcomissão da Segurança e da 
Defesa (SEDE); e, ainda, da Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo (DMED) e da Delegação para as Relações com os Estados Unidos (D-US). Ana 
Gomes é, desde 2016, responsável pelo acompanhamento do processo democrático e do 
escrutínio parlamentar na Geórgia, no quadro do Grupo de Apoio à Democracia e 
Coordenação Eleitoral, desde que chefiou, nesse mesmo ano, a missão de observação 
eleitoral do Parlamento Europeu às eleições legislativas daquele país do Cáucaso do Sul. 
Ainda durante o atual mandato, Ana Gomes foi a coordenadora do grupo S&D da Comissão 
Especial sobre o Terrorismo (TERR), cujos trabalhos terminaram em dezembro de 2018, uma 
vez aprovado o relatório com as conclusões e recomendações desta comissão. 
 
Além disso, a eurodeputada socialista é membro suplente da Comissão de Assuntos Externos 
(AFET) e da sua Subcomissão para os Direitos Humanos (DROI), assim como da Delegação 
para as Relações com os Países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe (DMAG); da 
Delegação para as Relações com o Iraque (D-IQ) e da Delegação à Assembleia Parlamentar 
Euronest (DEPA). 
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