
Não ao Projeto Law Train

Não à cooperação com o sistema 
repressivo de Israel



O projeto Law Train

● Objetivo: desenvolver tecnologia para unificar 

metodologia para interrogatórios policiais. 

● O projeto é coordenado desde Israel e inclui a 

participação do Ministério Israelita de Segurança 

Pública /Polícia Nacional Israelita, o Ministério de 

Justiça de Portugal/Polícia Judicíaria, o Serviço 

Público Federal de Justiça da Bélgica e o Ministério 

do Interior de Espanha/Guardia Civil

● O Ministério Israelita é responsável, entre outros, pela 'Metodologia para 

interrogatórios de investigação conjuntas e sua implementação', 'integração, teste 

e avaliação' e 'exploração' da tecnologia.



Os ‘parceiros’ israelitas

Cooperação com o Ministério da Segurança 

Pública Israelita e, em particular, a Polícia 

Nacional Israelita é políticamente e éticamente 

inaceitavel e legalmente problemática visto que:

● O Ministério é responsável pelas forças 

policiais e prisionais israelitas condenadas 

por organizações de direitos humanos e 

pelas Nações Unidas por integrar nos seus 

interrogatórios várias formas de racismo, 

tortura, maus tratos e outras formas de 

violações dos direitos humanos.

● A sede da polícia nacional 
israelita está em território 
ocupado palestiniano em 
Jerusalem Est.

Foto: Flickr do projeto LAW TRAIN. 
A polícia israelita avalia os trabalhos.



Alguns dos impactos

Financiado com dinheiro público:

● O ministério contradiz e prejudica os 

intentos do plano Justiça+Próxima que 

visa à humanização do sistema de justiça.

● O ministério faz parte dum projeto que 

legitima umas das políticas mais cruéis de 

Israel - a repressão diária sobre o povo 

palestiniano (incluindo tortura física e 

psicológica, maus tratos, detenção 

arbitrária, ameaças, discriminação racial, 

etc.)

● Visando unificar metodologias de 

interrogatório, o projeto arrisca a 

proliferação de tratamento 

desumano no sistema de justiça 

europeu.



O sistema repressivo israelita - as prisões 

● Desde 1967, mais de 650.000 
palestinianos foram detidos por Israel. 
Isto representa 20% da população nos 
Territórios Palestinianos Ocupados e 
40% de todos os homens.

● No final de abril 2016, 6.295 palestinos 
continuam nas prisões israelitas. 749 
deles sem acusação e julgamento, em 
"detenção administrativa".

● 440 crianças estão atualmente em 
detenção militar.



Tortura nas prisões 

● O Comité contra a Tortura da ONU (Março 2016) denuncia 
Israel por tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, uso de práticas ilegais no ambito dos 
interrogatórios das forças policiais e prisionais israelitas

  
● Amnistia Internacional (2016): “Forças militares e policiais israelitas, bem como o 

pessoal dos ISA (serviços de inteligência), torturaram e maltrataram presos 
palestinianos, incluindo crianças, particularmente durante a detenção e o 
interrogatório. Os relatos de tortura aumentaram com as prisões em massa de 
palestinianos que começaram em outubro de 2015. Os métodos incluíram 
espancamentos com cassetetes, bofetadas, estrangulamentos, algemar por 
periodos prolongados, posições de stress, privação de sono e ameaças de prender 
membros da família, por exemplo.” 



Crianças palestinianas em 
prisões israelitas

A ONG Defense for Children International 
(Palestina): Entre outros, 97% das crianças não 
têm acesso a aconselhamento legal antes e 
durante o interrogatório. Durante o 
interrogatório:

● 28,7% foram submetidas a abuso ou intimidação verbal, incluindo violência física, 
confinamento solitário e agressão sexual. 

● 27,5% foram expostas a violência física, incluindo asfixia, socos, bater a cabeça da 
criança contra a parede.

● 22,4% foram ameaçadas pelos interrogadores.  



Sistema de repressão (Guetização)







Sistema de repressão (checkpoints )

Mais do 522 postos de controle militar 

impedem liberdade de movimento do 

povo palestino. 



Sistema de repressão 
(Invasões militares e 
punições coletivas)



A exportação do sistema 

A indústria militar é um elemento-chave da economia israelita: 

● emprega cerca de 60.000 pessoas (> ⅕ da força de trabalho industrial) 

● responsável por 15% de toda a exportação industrial. 

As 600 empresas do sector militar e de segurança dependem fortemente dos mercados 

externos: 80% da produção militar israelita é virada para a exportação 

A capacidade de Israel para exacerbar guerras e para manter o seu complexo industrial-

militar depende da sua reputação como um país que oferece tecnologia 'testada em 

campo'.



A UE financia o apartheid israelita

● Programa Horizon 2020: 80 bilhões de 

Euros de dinheiro público, com 

participação de empresas militares e 

de segurança israelitas

● O processo: um consorcio de empresas 

e instituições pede financiamento à 

Commissão Europeia

● A avaliação ética: auto-declaração e 

falta de atenção aos direitos humanos 

e implicações políticas



A campanha contra o 
financiamento europeu a 
empresas e instituições 
militares israelitas 

● Desde 2015 sociedade civil e membros do parlamento europeu pressionam a UE

● Mobilização em vários paises da Europa 

● A responsabilidade está também com os parceiros dos projetos 

● Nós queremos fazer parte de uma Europa democratica e solidária que respeita 

os direitos humanos. Israel lucra com os problemas europeus exportando suas 

metodologias e tecnologias de repressão e militarização. 



O apelo ao Boicote, Desinvestimento e 
Sanções (BDS)

● Somente acabando com o fluxo de 

dinheiro que mantem o estatus quo de 

occupação, apartheid e colonialismo, que 

negociações verdadeiras e uma paz justa 

seram possíveis

● Seguimos o exemplo da solidariedade 

com a luta contra o apartheid na África do 

Sul



Algumas vitórias BDS em 2016

G4S - a multinacional coopera com o sistema prisional israelita

● G4S perde grande contrato na Colômbia após campanha 

BDS

● UNICEF e UNOPS (Jordânia) cortam contratos com G4S

● G4S anuncia saida de Israel 

A francesa Orange termina operações em Israel 

A irlandesa CRH termina operações em Israel 

Mekorot:

● Bahia cancela contrato com Mekorot após cancelamentos em Lisboa, Holanda, 

Buenos Aires, São Paulo.

48 municipalidades no estado espanol se declaram ‘espaços livres de apartheid israelita’



O que pedimos:

● ao Ministério de Justiça de Portugal que se retire do projeto LAW TRAIN
● ao INESC ID que se retire do projeto com as entidades israelitas
● que Portugal se comprometa que instituções publicas e semi-públicas não 

partecipem em semelhantes projetos que contradizem as politicas, a 
constituição nacional e a lei internacional. 

● A sociedade civil, o mundo académico e político se juntem à campanha Não ao 
Projeto Law Train!


