
Governo ainda
está a preparar
resposta à ONU
sobre Selvagens
Diplomacia Portugal rejeita argumentos de
Espanha sobre estatuto e ZEE daquelas ilhas

MANUEL CARLOS FREIRE

OGoverno ainda está a preparar a
resposta oficial a entregarjunto da
ONU àrecusa da Espanhade qua
lificar as Selvagens como ilhas e
em reconhecer a existência da res

petiva ZonaEconómica Exclusiva
ZEE
Ainformação foidadaontemao

DNpelaassessora de imprensa do
ministro dosNegócios Estrangei
ros FranciscaSeabra adiantando
que o texto será dado a conhecer
pelas NaçõesUnidas através do
respetivosite
Emcausa está como oDN no

ticiouno domingo oentendimen
to daEspanha quanto à qualifica
ção daquelas ilhas como tal pois
vê ali rochas como correspon
dente mar territorial de 12 mi
lhas em vez das 200 milhas da
ZEE e àexistência deumaZEE
em seu redor

A vingar o entendimento de
Madrid expresso namesma altu
ra em que se agudizou a relação
entre aEspanha e oReino Unido
sobre o estatuto de Gibraltar a re
dução daZEEportuguesa na área
em questão resultaria no corres
pondente acréscimo da ZEEespa
nhola e sobreos recursos ali exis
tentes

Aposição espanhola foi oficial
mente entregue àONU no início
de julho duas semanas antes da
visitado Presidente daRepública
às ilhas Selvagens Numdocumen
to daMissãoPermanente deEspa

nhajunto dasNaçõesUnidas afir
ma se queMadrid não aceitaque
as ilhas Selvagens façam a gestão
daZEE que lhe está afeta

OMinistério dos Negócios Es
trangeiros informou na segundafei
raqueestavaaprepararumdo
cumento para reiterar por escri
to a posição de Portugal junto da
ONU como fez em2009
Areclamação entregue pela Es

panha junto da ONU também
abrange o pedido de Portugal para
alargamento da sua plataforma
continental para as 350 milhas
náuticas ao abrigo daConvenção
daONU sobre o Direito do Mar e

desde que faça provadehaverum
prolongamento natural do territó
rio submarino

Nesse sentido Portugalcriou há
anos uma Estrutura de Missão
comesse objetivo Lisboajá apre
sentou e defendeu formalmente a
suapretensão aoalargamentoda
sua plataforma continentaljunto
da ONU esperando se uma res
postaaté 2015

Pedro QuartinGraça que está a
preparar uma tese de doutora
mento sobre as ilhas Selvagens
disse ao DNqueaposição assumi
da porEspanhacriauma situação
que é grave e não pode deixarde
merecerumapronta reação diplo
mática do Governo português no
sentido da reafirmação daqualifi
cação jurídica daquele território
como ilha O conflito foi reaberto
e contraria aConvenção daONU
sobre o direito do mar frisou o aca
démico comLÍLIA BERNARDES
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