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Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias 
 

       Senhor Deputado Fernando Negrão 
 

Tenho a honra de, em primeiro lugar, cumprimentar V. Exa., desejando-lhe os maiores êxitos na 
condução dos trabalhos desta importante Comissão da Assembleia da República. 
 
Dirijo-me a V. Exa. na qualidade de Representante da Frente POLISARIO em Portugal, 
responsabilidade que assumi há poucos meses, e faço-o porque estará de visita a Lisboa, nos 
próximos das 26 a 29 de outubro, a minha compatriota, defensora de Direitos Humanos, Sultana 
Khaya. Junto envio uma breve apresentação da sua vida de luta pela justiça e pela liberdade, pelos 
direitos do povo saharaui à autodeterminação e independência. 
 
Neste contexto, venho solicitar, em nome da Senhora Sultana Khaya, uma audiência com a Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para que através do seu testemunho 
possam tomar conhecimento da situação atual no Sahara Ocidental, em particular no que diz respeito 
à violação dos Direitos Humanos. 
 
Cremos que é uma oportunidade importante, no momento em que o Conselho de Segurança reúne por 
diversas vezes, neste mês de outubro, com vista à consideração da prorrogação do mandato da 
MINURSO - Missão das Nações Unidas para o Referendo no Sahara Ocidental e à reflexão e 
renovação do mandato do Representante Pessoal do Secretário-geral da ONU para o Sahara 
Ocidental, Senhor Staffan de Mistura. Acreditamos que Portugal, país nosso vizinho, que tanto 
admiramos pelo apoio fundamental que deu à luta do povo de Timor-Leste pelo seu direito à 
autodeterminação, tem condições para desempenhar um papel de relevo, muito positivo, na resolução 
da questão saharaui. 
 
Agradecemos desde já a atenção de V. Exa. e aguardamos com expectativa uma proposta de dia e 
hora, nos dias 27 ou 28 de outubro, para uma audiência com a Senhora Sultana Khaya. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 

Omar Mih 
Representante da Frente POLISARIO em Portugal 

odetea
Realce


