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Pelo Anñncio da Normaizaço das Relaçöes entre a Repãblica de Cuba e dos

Estados Unidos da America

No passado dia 17 de de7emhro de 2014 forarn dados paccos de significativa

irnportância para a normalização das relacöes entre os Estados Unidos da America e a

Repüblica de Cuba.

Na sequência de contactos de alto nIvel, que culminaram corn urn contacto direto entre

os Presidentes Barack Obama e Rai:il Castro, foi consumada a libertação dos cidadãos

cubanos Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, e Ramón Labai’iino que se encontravam

presos ha 16 nos Estados Unidos e do cidadâo norte-arnericano Alan Gross, preso ha 5

anos em Cuba, e forarn anunciados passos futuros no sentido da normalizacao das

relacoes diplomáticas entre ambos os palses.

Tendo em consideraçào posicOes já rnanifestadas pelo Estado Português e

particularmente pela Assembleia da Repühlica, de que se destacarn no passado recente o

voto favorável a Resoluçäo 11.0 69/5 da Assembleia Geral das NacOes (Jnidas sobre a

necessidade de pôr fim ao bloqueio econórnico, comercial e financeiro imposto pelos

Estados Unidos da America contra Cuba, bern corno o apelo dirigido ao Presidente

Barack Obama por Deputados de todos os grupos parlarnentares no sentido da libertaçao

dos três prisioneiros cubanos, os factos ocorridos e anunciados em 17 de dezembro

constituem motivo de justificada congratulacäo.

Neste sentido, a Assembleia da Repüblica, reunida em plenário em 19 de dezembro de

2014:

1. Congratula-se corn a lihertacào dos cidadãos Antonio Guerrero, Gerardo Hernández,

Rarnón Labaflino, assim como do cidadão Alan Gross, acordada entre as autoridades da

RepiIblica de Cuba e dos Estados Unidos da America.
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2. Saüda o anncio feito pelos Presidentes Barack Ohaina e Rai1 Castro da intencão de
dar passos subsequentes no sentido cia norrnalizaçâo das relacöes diplomáticas entre os
Estados Jnidos e Cuba, que se deveräo enquadrar nos principios da Carta das Naçoes
Unidas e do Direito internacional, norneadaniente, no respeito da soberania e
independência dos Estados e na não ingerência nos seus assuntos internos.

3. Apela a que sejam dados os passos necessários para o levantamento do bloqueio
económico, comercial e financeiro dos Estados Unidos a Cuba e para a normalizacäo
total das relacOes entre ambos os paises baseadas no respeito mütuo pela vontade
soberana de ambos Os povos.

Assembleia da Repüblica, 18 de dezembro de 2014
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