
MARCELO REBELO DE SOUSA EM NOVA IORQUE

A 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que decorreu sob o lema Making the

United Nations Relevant for All People: Global Leadership and Shared Responsibility

for Peaceful, Equitable and Sustainable Societies, concluiu os seus trabalhos no

passado dia 1 de Outubro. A questão do Sahara Ocidental foi um ausente presente.

Fig. 1: Conversando sobre gastronomia

Portugal foi representado pelo Presidente da Re-

pública. �Na sua intervenção � relatou a im-

prensa - Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o

apoio de Portugal à acção e às prioridades do

Secretário-geral desta organização, António Gu-

terres, "no seu lúcido, dinâmico e excepcional

mandato"�.

Para o Presidente da República, existem

�duas visões diferentes sobre a realidade univer-

sal: uma de curto prazo, é unilateralista ou mi-

nilateralista, proteccionista, virada para um dis-

curso interno eleitoralista (...)�. Esta visão �está,

sobretudo, atenta à prevenção dos con�itos e à

manutenção da paz onde e quando, pontualmente, lhe interessa, e interessa, sobretudo, em termos de

poder económico mais do que político�. Opõe-se à de Portugal, que olha �para o direito internacional,

a Carta [das Nações Unidas] e os direitos humanos como valores e princípios e não como meios ou

conveniências. (...). Visões de curto prazo, por muito apelativas que pareçam ser, constituem um

fogo-fátuo, que não dura, não durará, não resolverá os verdadeiros problemas do mundo�.

E para dar verdade à sua intervenção, para a despir de pretensas leituras académicas, o PR enume-

rou uma extensa lista de con�itos residentes em África e no Médio Oriente. Não referiu, porém, aquele

que mais sentido dava ao seu discurso, que mais apoio o Secretário-geral da ONU necessita para levar

�a bom porto�. O do Sahara Ocidental.

Quando Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse como Presidente um conjunto de personalidades

escreveu-lhe uma carta aberta lembrando-lhe a urgência da resolução do con�ito. �Tem esta missiva

como objectivo chamar a atenção de V. Exa. para o momento ímpar que atravessa a questão do Sahara

Ocidental, visitado há poucos dias pelo Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que reiterou

o seu empenho na �criação de um ambiente propício ao reatamento das conversações entre Marrocos

e a Frente POLISARIO� e na �necessidade de encontrar uma solução que permita ao povo saharauí

exercer o seu direito à autodeterminação��.

Que papel poderia � e deveria � desempenhar a diplomacia portuguesa neste problema já longo de

quatro décadas?

�Portugal está numa posição privilegiada para contribuir para este desfecho, respeitador do Direito

1



Internacional e ambicionado pela Comunidade Internacional desde que em 1991 foi �rmado o Acordo

entre Marrocos e a Frente POLISARIO, no qual ambas as partes aceitaram as bases para a celebração

do mencionado referendo:

• Foi Potência Administrante e desempenhou um papel fulcral no processo que conduziu à indepen-

dência de Timor-Leste, podendo hoje testemunhar como tal situação tem bene�ciado o contexto

regional e as relações entre Díli e Jacarta.

• Mantém um relacionamento excepcional com o Estado Espanhol, que deveria reassumir o seu

estatuto e responsabilidades de Potência Administrante do Sahara Ocidental, colaborando directa

e activamente com as Nações Unidas.

• E é amigo de longa data do Reino de Marrocos, que ganharia paz e estabilidade, e pouparia

muitíssimos recursos, aceitando como país vizinho a República Árabe Saharauí Democrática.�

E a concluir a carta: �Con�amos, Senhor Presidente, no seu alto sentido de Estado e de respeito pelo

Direito Internacional, assim como no seu desejo e possibilidade real de contribuir para o �m do con�ito

e para o início de uma nova era de paz, entendimento e cooperação, política e económica, entre antigos

beligerantes�.

Seis meses depois os signatários receberam uma simpática missiva de um assessor do PR onde

lhes era lembrado que �Atendendo ao teor da comunicação, levo ao conhecimento de V.Exa de que as

competências do Presidente da República, em matéria de relações internacionais, estão previstas no

artigo 135º da Constituição da República Portuguesa, sendo ao Governo que cabe delinear e conduzir

a política externa portuguesa. Neste contexto, mais informo que foi enviada cópia da carta de V.Exa

ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a entidade pública com competência na matéria abor-

dada por V.Exa.� E nós, ingratos, não agradecemos esta lição de direito constitucional que nos foi

graciosamente oferecida!

Aproveitamos para parafrasear o PR na 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU: a questão do

Sahara Ocidental é �Para nós, uma questão estrutural, em que não mudamos com modas e protago-

nistas de curto prazo�.
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