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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Sahara Ocidental está inscrito desde 1963 na lista de territórios não autónomos da ONU,

como um território “pendente de descolonização”. Ocupado ilegalmente por Marrocos desde

1975, aguarda por um referendo sobre a autodeterminação decidido pela ONU, que nunca foi

realizado por sistemática oposição da monarquia marroquina quanto às condições da consulta

popular a fazer. O acordo de cessar fogo acordado com a Frente POLISARIO em 1991 foi

rompido por Marrocos em novembro de 2020, com o inevitável regresso aos confrontos

armados.

Por acórdão de 29 de setembro, o Tribunal de Justiça Europeu deu provimento a 2 recursos

apresentados pela Frente Polisário no sentido da anulação dos Acordos de Comércio e Pescas

celebrados entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, com fundamento em que a extensão

e aplicação ao “território não autónomo” do Sahara Ocidental com vista à exploração dos seus

recursos carece do consentimento expresso do povo saharaui.

Confirmando jurisprudência anterior, o acordão reafirma que a extensão de acordos comerciais

com Marrocos que digam respeito ao território do Sahara Ocidental requerem o seu

consentimento; reconhece o estatuto internacional da Frente POLISARIO como representante

legal do Sahara Ocidental e do seu povo, não a limitando apenas à participação no processo de

paz conduzido pela ONU e, por fim, conclui pela nulidade dos acordos de comércio e de pescas

na parte respeitante ao Sahara ocidental.

Neste sentido,a fim de preservar a ação externa da União e a segurança jurídica dos seus

compromissos internacionais”, o Tribunal suspendeu a produção de efeitos desta deliberação

até ao último dia para interposição de recurso desta deliberação, a 16 de dezembro de 2021.

O acordão do Tribunal torna ainda mais premente encontrar uma resposta da UE à decisão do

TJUE sobre o Sahara Ocidental baseada no respeito pelos direitos do povo saharauí, no

primado do direito internacional, na integridade do ordenamento jurídico da União e na

credibilidade do Estado.



Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados do Partido Socialista vêm por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério dos

Negócios Estrangeiros, as seguintes questões:

- Vai o governo português, nas instâncias europeias competentes, sustentar o acerto do acórdão

do TJUE que determina a ilegalidade dos acordos comerciais com Marrocos, na parte relativa ao

território do Sahara Ocidental e águas adjacentes?

- A deliberação do TJUE reconhece a Frente POLISARIO como representante legitima do Povo

Saharaui. Está o Governo português disponível, à semelhança do papel que assumiu em 1999

em defesa do Direito à Autodeterminação do povo de Timor-Leste, para pressionar as

organizações internacionais e o Reino de Marrocos a fim de garantir o exercício do direito à

autodeterminação?

Palácio de São Bento, 21 de novembro de 2021

Deputado(a)s

CARLA SOUSA(PS)

BACELAR DE VASCONCELOS(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

JOANA SÁ PEREIRA(PS)

ANA PASSOS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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