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D E C L A R A Ç Ã O   
 

do porta-voz por ocasião do Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de 
agosto de 2014 

 
 
«Associamo-nos hoje aos povos indígenas de todo o mundo na comemoração do seu rico 
património cultural e prestamos homenagem ao grande contributo das suas tradições e 
conhecimentos para o património cultural mundial. A União Europeia continua a ser uma 
acérrima defensora da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(UNDRIP) de 2007. Os direitos dos povos indígenas, consagrados na UNDRIP, fazem parte 
integrante da política da UE em matéria de direitos humanos. 
 
A UE sublinha a importância do êxito da Conferência Mundial sobre os Povos Indígenas, que 
teve lugar em setembro de 2014. Continuamos empenhados nessas discussões e apoiamos a 
participação dos delegados dos povos indígenas para que a UNDRIP se traduza em atos 
concretos e em alterações efetivas no terreno. Salientamos igualmente o importante 
empenho dos povos indígenas na elaboração da agenda para o desenvolvimento pós-2015. 
 
Sempre que pertinente, a UE tem levantado a questão dos direitos dos povos indígenas nos 
seus contactos com países terceiros e organizações regionais, assim como no âmbito de 
instâncias multilaterais, como as Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos e 
da União Africana. Presta também o seu apoio financeiro a projetos da sociedade civil, aos 
delegados dos povos indígenas nos organismos das Nações Unidas, assim como às atividades 
pertinentes do Organização Internacional do Trabalho. Em 2014, a UE irá financiar, ao abrigo 
do Instrumento Europeu para a Promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (IEDDH), 
até 5 milhões de EUR de novos projetos destinados a promover os direitos dos povos 
indígenas». 
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