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GovernoreafirmanaONUreivindicaçãoportuguesasobreasilhasSelvagens Selvagens MNE
garante que
vai reagir
junto da ONU
Diferendo RuiMachetevai reiterar a sobera

nia nacional sobre as ilhas e reforçar posição
sobre o aumento daplataforma continental

LÍLIA BERNARDES

OMinistério dosNegóciosEstran
geiros garante estar aprepararum
documento formalpara reiterar
por escrito a posição dePortugal
junto da ONU tal como fez em
2009 paraenviarbrevementeàs
NaçõesUnidas Esta é aposição ofi
cial de RuiMachete transmitida
pelo seu gabinete através deFran
cisca Seabra em reação à notícia
avançada ontempeloDN sobre a
recusadeMadrid emaceitar a atri

buiçãoàs ilhasSelvagensdeuma
ZonaEconómicaExclusiva ZEE

A Espanha alega
queas Selvagensnão
podemusufruirdo es
tatuto de ilhas mas
sim de rochas com
apenas direito amar
territorial talcomo re
vela um documento
oficial daONU daau
toria da Missão Per

manentede EspanhajuntodasNa
çõesUnidas emNovaIorque data
da de 5 de julho o que significa
reduçãodrástica daZEEportugue
sa e um aumento substancial na

ZEE espanhola Contudo há um
precedente

Em 1997 quando a Espanha
quis entrarna estruturamilitar da
NATO AntónioVitorino eraminis

trodaDefesa Naaltura negociouse apartilha responsabilidadesda
Busca de Salvamentono marque

medeia as Selvagens Portugal e a
ilha mais próxima das Canárias
Tenerife AntónioVitorinopropôs
queasobrigações fossemdivididas
aomeio e apropostafoi aceite

No acordo celebrado existe um

mapa onde foi traçada uma linha
umameridiana entre o que é in
cumbênciaportuguesae o que é
espanhola emque as ilhas Selva
gens contam como território inte
gral português facto confirmado
aoDNporAntónioVitorino

Mas regressemos a2009 Afinal
o que aconteceupara o atualGo
vernodizerquevaireiterarames
maposição então tomada Nesse

ano Portugal eEspa
nha entregaram os
respetivos dossiês de
alargamento daspla
taformas continen
tais masMadridrea
giu à candidatura
portuguesa

A 10 de junho a
Missão Permanente

de Espanha submeteuvárias con
siderações porparte doGoverno
deMadrid citando aConvenção
doDireito doMarde 1982 ratifica
da porPortugal e Espanha
Neste contexto propões à Co

missão de Limites recomenda

ções a Portugal relativamente à
área relativa àMadeirano sentido

de não prejudicar os direitos de
Espanha em relação ao aumento
da plataforma continental aoeste
dasCanárias Emconsequência a

EspanhacomunicouàComissão a
vontade emproceder de comum
acordo com Portugal adelimita
ção lateral da plataforma entre os
doispaíses depoisdestaanalisara
pretensão definitiva espanhola
Posição que consta do docu

mento preliminar entregue à
ONU nessemesmo ano relativo
às Canárias no qual se refere que
existe sobreposição com tercei

ros no que tocaaaumento depla
taformas designadamente com
Portugal e costa continental saha
raui SaharaOcidental antiga co
lóniaespanhola

a área de 350milhas náuti
cas a oeste das Canárias choca

como alargamento das 200milhas
portuguesas nomeadamente com
o arquipélagodaMadeira refere o
documento Diz se ainda queEs

panhaePortugal estãode acordo
queas respetivas aspirações sobre
esta matéria não prejudicam
nemprejudicarão o resultado final
nemadelimitaçãodas respetivas
plataformas ampliadas que deve
rão ser acordadas pelos dois Es
tados emmomento posterior Ou
seja deixatudo emabertoparade
poisdadecisão final E este é o pro
blema ODN contactou a embai
xadadeEspanhaemPortugal que
não quis tecer comentários sobre
o diferendo

Nos últimosmeses têmsurgido
vários textos de opinião assinados
por jornalistas espanhóis sobre
estamatéria Umdeles datado de
26deJulho intitulado El otroGi
braltar Islas Salvajes daautoriade
Gonzalo Prieto com carreira na
RádioNacional deEspanha Euro
paPress eDiáriodeNavarro alega
que asSelvagens conjuntodepe
daços de terra continuamcomo
objeto de litígio entre Portugal e
Espanha que continuaporresol
ver traçando alguma similitude
comaquestão deGibraltar

DIFERENDO

63 apoia Governo espanhol sobre Gibraltar
62 8 dos espanhóis apoiao
Governo deMariano Rajoyno
braço de ferro com as autori
dades deGibraltar revelou um
estudo de opinião realizado
pelo instituto Elcano junto de
1010 espanhóis e ontemcitada
pelaAFP 48 1 dos inquiridos
admitem apoiaro encerra
mento do espaço aéreo espa
nhol aaviões queservem
Gibraltar e 46 2 dizemque

aprovariamo encerramento
da fronteira terrestrecomo
rochedo britânico Atensão

entre espanhóis e britânicos
aumentou depois de as autori
dadesdeGibraltarteremlan

çado aomarblocos de cimento
para fazer umrecife artificial
o que dizMadrid prejudicaas
suas pescas Londres por seu
lado queixa sedos excessivos
controlos fronteiriços
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