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Número Extraordinário

DECRETO  DO  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  N.° 10 /2019

de  22  de  março

A República  Árabe Saaraui Democrática (RASD) foi
proclamada  pela Frente Polisário em 27 de fevereiro de 1976,
sendo um estado parcialmente reconhecido
internacionalmente, que reivindica soberania sobre todo o
território do Saara Ocidental, o antigo Saara Espanhol, colónia
espanhola ocupada em 1975 pelo Reino de Marrocos, após a
celebração dos Acordos tripartidos de Madrid, firmados entre
os representantes da Espanha, Marrocos e Mauritânia.

A República Árabe Saaraui Democrática (RASD) é reconhecida
por mais 80 estados, e é membro pleno da União Africana (da
qual o Marrocos é o único país africano a não fazer parte)
desde 1984, mas não é reconhecida pela Organização das
Nações Unidas (ONU), que considera o Saara Ocidental um
dos últimos “territórios não autónomos” do mundo. Mesmo
os países que não reconhecem oficialmente a República Saarauí
reconhecem a Frente Polisário como representante legítima do
Povo Saarauí.

As relações diplomáticas entre a República Democrática de
Timor-Leste (RDTL) foram formalmente estabelecidas com a
República Árabe Saarauí Democrática logo após a restauração
da independência de Timor-Leste.

Na verdade, Timor-Leste sempre afirmou internacionalmente a

sua solidariedade para com o povo saarauí, que resulta de
anos partilhados em luta. Em 2002, o Presidente da República
Árabe Saaraui Democrática, Mohamed Abdelaziz, visitou
Timor-Leste e declarou que “o Povo de Timor-Leste e o Povo
do Saara Ocidental são ‘povos gémeos’, que têm suportado o
mesmo sofrimento, com enormes sacrifícios, resistindo e
lutando lado a lado pelo direito de ser respeitado pelos seus
vizinhos expansionistas”.

Timor-Leste tem lutado internacionalmente para que seja
realizado pela Organização das Nações Unidas um referendo
sobre a autodeterminação do Saara Ocidental. Este referendo,
pedido em várias resoluções da ONU, continua por realizar,
vendo o povo saarauí negados os seus mais elementares
direitos.

Em 2010 a República Democrática de Timor-Leste cedeu
representação diplomática completa à Embaixada da República
Saarauí, em Díli, e continua a divulgar a luta do povo do Saara
Ocidental.

A Southern Africa Development Community - SADC
(Comunidade de Desenvolvimento da África Austral) é uma
organização inter-governamental criada em 1992 e dedicada à
cooperação e integração socio-económica, bem como à
cooperação em matérias de política e segurança, dos países da
África Austral.

Nos próximos dias 25 e 26 de março a Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral irá levar a cabo a
Conferência da SADC em Solidariedade com a República
Árabe Saaraui Democrática (RASD)/Saara Ocidental, em
Pretória, na República da África do Sul.

Na impossibilidade do Presidente da República da República
Democrática de Timor-Leste poder estar presente naquela
conferencia internacional, tal não é impeditivo de se fazer
representar  e de manifestar  a sua solidariedade e a
solidariedade de todo o povo timorense para com o povo irmão
saaraui.

Face ao exposto, o Presidente da República, no uso das suas
competências constitucionais, decreta:
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É nomeado Roque Rodrigues como Enviado Especial do
Presidente da República Democrática de Timor-Leste para a
Conferência da SADC em Solidariedade com a República
Árabe Saaraui Democrática (RASD)/Saara Ocidental, em
Pretória, na República da África do Sul.

Publique-se,

O Presidente da República,

Francisco Guterres Lú Olo

Assinado no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Díli, aos  22
dias do mês de março de 2019.


