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Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Excelência:

O estatuto do Saará Ocidental assume especial relevância na política interna e externa do Reino

de Marrocos, com o qual Portugal mantém relações amistosas, por razões históricas e de

especial proximidade geográfica: Rabat está ainda mais perto de Lisboa do que Madrid…

As relações económicas luso-marroquinas têm vindo a intensificar-se nos últimos tempos e são

numerosas as empresas portuguesas que lá têm actividade.

Convém apurar qual a posição do Governo sobre a questão do Saará Ocidental, tendo em vista

uma atitude equilibrada face ao problema e o natural objectivo de uma relação saudável com os

países do Norte de África, entre os quais se verificam tensões sobre o problema em causa,

dificultando a cooperação mútua, que seria benéfica para todas as partes, países europeus

inclusivamente.

Assim, os Deputados do PSD eleitos pela Região Autónoma dos Açores, ao abrigo das

disposições aplicáveis da Constituição e do Regimento formulam ao Governo, através do

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, as seguintes perguntas:

a) O Governo defende o direito do Povo Saará à auto-determinação e independência, nos

termos preconizados pelos seus líderes e também pela Argélia, onde muitos refugiados se

encontram, em especial na região de Tindouf?

b) Tem o Governo conhecimento que a ONU reconheceu ser impossível realizar um referendo

por falta de um recenseamento fiável dos potenciais votantes?

c) Tem o Governo acompanhado, nas instâncias internacionais competentes, o trabalho

realizado pelas autoridades marroquinas na promoção do território e suas populações?

d) Havendo no território tradições antigas de nomadismo, sabe o Governo qual o grau de

identificação com a identidade marroquina entre a população do território?

e) Na ausência de um referendo, apoiaria o Governo uma solução de autonomia regional, no



quadro do Reino de Marrocos, para o Saará Ocidental?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 13 de Março de 2015

Deputado(a)s

MOTA AMARAL(PSD)

JOAQUIM PONTE(PSD)

LÍDIA BULCÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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