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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1316/XIV/2ª

RECOMENDA AO GOVERNO QUE CLASSIFIQUE OS COLONATOS 

ISRAELITAS NA PALESTINA COMO ANEXAÇÃO 

Há mais de meio século que o povo palestiniano vê o seu território ocupado e os seus 

direitos fundamentais, coletivos e individuais, negados. A realidade de casas arrasadas, 

de famílias desmembradas, de muros a dividir comunidades, de caminhos intercetados 

por sucessivos checkpoints que retêm e humilham, mantém-se incólume. Enquanto isso, 

assiste-se a uma clara expansão dos colonatos pelo governo israelita, ignorando as 

regras básicas do Direito Internacional e deliberações vinculativas das Nações Unidas e 

violando, reiterada e gravemente, os direitos humanos da população palestiniana. 

De facto, a política de edificação de colonatos continua a ser a principal causa de 

violações dos direitos humanos contra os palestinianos e tem sido um dos principais 

entraves à materialização da solução de dois Estados prevista nos acordos de paz de 

Oslo. Note-se que, só desde janeiro de 2021, Israel já aprovou a instalação de mais 2 mil 

habitações em colonatos, 460 das quais em Jerusalém Oriental. No ano passado, segundo 

a Organização Não Governamental Peace Now, o governo israelita deu luz verde a outras 

12 mil, o maior número desde 2012, quando a organização começou a registar os 

números da anexação.

O caso mais flagrante deste cenário de expansionismo e incorporação reiterada de uma 

entidade territorial e geopolítica prende-se com a ocupação de Israel na Cisjordânia 

palestiniana, que desde 1967 forçou a transferência ilegal, do ponto de vista do Direito 

Internacional, de mais de 600 mil cidadãos israelitas para os 200 colonatos 

estabelecidos ilegalmente naquele território.
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Relembre-se ainda que, de acordo com a Quarta Convenção de Genebra e o Estatuto de 

Roma do Tribunal Penal Internacional, a construção de colonatos constitui crime de 

guerra e uma grave violação do Direito Internacional humanitário. Impõe-se, por isso,

considerar que o deslocamento forçado da população palestiniana e a presença e 

expansão dos colonatos israelitas que vêm tendo lugar não apenas nas últimas semanas, 

mas ao longo de décadas, minam quaisquer perspetivas de paz naquela região do Médio 

Oriente. 

De igual modo, Israel tem alterado e pretende continuar a alterar o caráter e o estatuto 

de Jerusalém, anexando o território de jure, e tendo estendido a sua “lei, jurisdição e 

administração” aos Montes Golã sírios ocupados, o que levou o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas a condenar ambas as medidas como não possuindo “validade 

jurídica” e constituindo “uma violação flagrante da Quarta Convenção de Genebra”, nas

suas Resoluções 476 e 478 (Jerusalém) e 497 (Montes Golã).

A anexação de um território, seja de jure ou de facto, é uma violação do princípio

fundamental do Direito Internacional consagrado no Artigo 2.º n.º 4 da Carta das Nações 

Unidas e da Resolução 2334 do Conselho de Segurança, que refirma “a inadmissibilidade 

da aquisição de território pela força”.

Por outro lado, num parecer consultivo de 2004 sobre as consequências jurídicas da 

construção de um muro no Território Palestino Ocupado, o Tribunal Internacional de 

Justiça considerou que essa construção e o regime a ele associado “criam um «fait 

accompli» no território, que pode facilmente tornar-se permanente, caso em que, apesar 

da caracterização formal do muro por Israel, ele seria equivalente a uma anexação de 

facto”.

O Relator Especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no território 

palestiniano ocupado desde 1967, no seu relatório para a 73ª Sessão da Assembleia 

Geral da ONU em 22 de outubro de 2018, concluiu que as “declarações de intenção 

política, juntamente com os factos colonizadores de Israel na região, a sua atividade 

legislativa e a sua recusa em aderir às suas obrigações decorrentes do Direito 

Internacional ou em seguir a orientação da comunidade internacional no que diz 
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respeito à sua ocupação de 51 anos, estabeleceram provas de que Israel efetivamente 

anexou uma parte significativa da Cisjordânia e trata deste território como seu”.

Recentemente, a República da Irlanda tornou-se o primeiro país europeu a classificar

como ‘anexação’ a política de instalação de colonatos por parte de Israel em terras 

palestinianas.

Tendo por base os factos acima descritos, e porque o estabelecimento de uma paz justa e 

duradoura exige o enfrentamento da pobreza, da desigualdade, da injustiça e das causas 

subjacentes desses ciclos de violência, além de uma responsabilização significativa pelas 

violações do Direito Internacional, consideramos que a classificação dos colonatos 

israelitas como expressões de anexação não só melhor representa os factos tidos 

naquela região, como vincula todos os Estados a tirarem daí as devidas consequências, 

designadamente a ilegitimidade de todos os acordos com Israel que incidam, de alguma 

maneira, sobre os territórios anexados.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que:

1. Classifique os colonatos israelitas na Palestina como anexação ilegal de facto 

desse território;

2. Ponha fim a todos os acordos celebrados com Israel que incidam sobre aqueles 

territórios, a sua população e os seus recursos.

Assembleia da República, 01 de junho de 2021.
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