
A MOBILIZAÇÃO DA FRENTE POLISARIO

A resistência saharaui ganhou vida e impulso desde que se alterou o status quo

decorrente de 30 anos de cessar-fogo sem que nada se tenha avançado na direcção do

referendo de autodeterminação. A recente visita de um Representante da Frente

POLISARIO a Portugal deu disso testemunho.

Fig. 1: Capoulas Santos com Omar Mih

Em vésperas de alguns acontecimentos importan-

tes na cena diplomática internacional relativos ao

Sahara Ocidental, a Delegação da Frente POLI-

SARIO na União Europeia e Europa organizou

uma série de missões a vários países, para explici-

tar as suas posições no momento presente, tendo

em conta a re�exão sobre o passado e o que con-

tinua a defender para o futuro.

O diplomata de longa data Omar Mih � agora

em Bruxelas, mas que representou o movimento

de libertação saharaui durante quase 20 anos em

Itália (2000-2019), e antes tinha sido Observador

da Frente POLISARIO no processo de identi�ca-

ção do corpo eleitoral da MINURSO (1997-1999) � esteve em missão em Portugal entre 15 e 23 de

Setembro.

Há bastante tempo que nenhum Representante da FPOLISARIO se desdobrava assim em contactos

políticos no nosso país, junto da Assembleia da República, de partidos políticos, sindicatos, organizações

da sociedade civil, e com disponibilidade para a comunicação social. Tendo o tempo de preparação da

visita sido escasso, e encontrando-se Portugal em plena época eleitoral, �cou evidente a necessidade de

prosseguir este esforço num prazo não muito distante.

A mensagem foi muito clara. 30 anos à espera do referendo extinguiu a paciência saharaui. Essa

circunstância, e a quebra do cessar-fogo por parte de Marrocos a 13 de Novembro de 2020, assim como a

subsequente ampliação do muro construído pela potência ocupante, avançando em território libertado,

sob administração da FPOLISARIO, cerca de 4.000km2, ditaram o recomeço das hostilidades. Não

haverá condições para as parar, disse Omar Mih, a não ser perante o recuo militar marroquino e o

compromisso assinado por ambas as partes, no quadro da ONU, sobre um calendário e acções precisas

que conduzam à realização do referendo.

A nova realidade, que inclui a grande agressividade do regime marroquino no seguimento do que

pensava ter ganho com a declaração de Donald Trump relativa à sua soberania sobre o Sahara Ocidental

� e que, até hoje, não se materializou � e ainda a recente dinâmica da diplomacia argelina, que em

conjunto com outros países, contribui para dinamizar o apoio da União Africana à causa saharaui, terá

de estar presente nos próximos passos a dar pelo Secretário-geral das Nações Unidas e pelo Conselho de
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Segurança. A especi�cação do mandato do Enviado Pessoal de António Guterres, Sta�an de Mistura,

será um ponto crucial.

A mobilização da frente diplomática acompanha a persistência das e dos defensores de direitos hu-

manos saharauis no território ocupado. Quanto mais se manifestam, paci�camente, mais são agredidos

pelas forças marroquinas, e mais se rebelam, e insistem, e se organizam para dar a conhecer ao mundo,

em particular através das redes sociais, o que querem e a repressão de que são alvo. Num documento

publicado a 27 de Setembro, a secção norte-americana da Amnistia Internacional resume esta situação,

fazendo também recomendações à Administração Biden.

O acórdão emitido em 29 de Setembro pelo Tribunal Geral da União Europeia sobre os acordos

comerciais celebrados entre a União Europeia e Marrocos, declarando-os nulos e reconhecendo que

quaisquer compromissos internacionais que incluam o território não-autónomo do Sahara Ocidental te-

rão de obter o consentimento do povo saharaui, através do seu legítimo representante, a FPOLISARIO,

reforçou a sua legitimidade no contexto internacional e a sua capacidade de acção perante os tribunais

europeus.

Em Portugal, o diplomata saharaui encontrou muita receptividade e interesse pelo que está a

acontecer no Sahara Ocidental e na região, inclusive por parte da comunicação social. O empenho

português na resolução da questão de Timor Leste � caso política e juridicamente semelhante ao do

Sahara Ocidental � confere ao nosso país a possibilidade de desempenhar agora, na solução deste

con�ito de descolonização, um papel especí�co e relevante.

Recordemos que a Constituição da República Portuguesa refere, no seu Artigo 7º, nº 3, que �Por-

tugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem

como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão.� E que, respondendo a uma pergunta

colocada pelo PAN ao Governo, o Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros a�rmou, em 16

de Fevereiro deste ano: �A posição portuguesa sobre o Sahara Ocidental assenta na defesa de uma

solução justa, duradoura e mutuamente aceitável, que permita a autodeterminação do povo do Sahara

Ocidental, no quadro das negociações lideradas pela ONU, das resoluções do Conselho de Segurança

das Nações Unidas e dos princípios da Carta das Nações Unidas. Nesta conformidade, Portugal tem

mantido um diálogo aberto, equidistante e equilibrado sobre a questão do Sahara Ocidental com todas

as partes, incluindo com o Reino de Marrocos, com representantes da Frente Polisario, bem como de

outros Estados da região.�

Aguardando uma nova oportunidade para um encontro com responsáveis do Governo português, o

Representante da FPOLISARIO ouviu directamente do deputado Luís Capoulas Santos, Presidente da

Comissão de Assuntos Europeus da AR, a seguinte mensagem: �Este con�ito arrasta-se há demasiado

tempo. Há um largo consenso nacional [em Portugal] sobre o inalienável direito à autodeterminação

do povo saharaui�.
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