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Reforçar as relações entre a UE e a Comunidade Andina*

 
 
1.   Introdução 
 
A Cimeira entre a União Europeia (UE) e a América Latina e Caraíbas (ALC) que será 
realizada em Viena, nos dias 12 e 13 de Maio de 2006, é um momento importante para 
as relações bi-regionais. Os dois parceiros estão a atravessar processos complicados de 
adaptação interna e de reorientação no sistema internacional, constituindo esta reunião 
de Chefes de Estado e de Governo uma oportunidade crucial para dar um novo impulso 
a uma relação que corre o risco de estagnar. 
 
À semelhança do sucedido em cimeiras anteriores, as decisões que se tomarem em 
relação às negociações em curso para um acordo de associação (AA) com a Mercosul e 
a possibilidade de iniciar negociações com o mesmo fim com a Comunidade Andina e a 
América Central constituirão, seguramente, um indicador importante para avaliar o 
êxito da Cimeira de Viena. Neste momento não é possível determinar se os líderes da 
Cimeira irão avançar para uma rede de acordos ou se não conseguirão fazer progressos 
significativos. 
 
No caso dos países andinos, tanto o acordo-quadro assinado em 2003 como as 
promessas feitas na Cimeira de Guadalajara em 2004 levaram os líderes desta sub-
região a pensar que estão prestes a iniciar o processo conducente à celebração de um 
acordo de associação com a UE. Este objectivo foi formalmente apoiado, em diversas 
ocasiões, pelo Parlamento Europeu, entre outros protagonistas das relações bi-regionais. 
 
O presente documento tem a finalidade de avaliar, neste contexto, a opção política de 
iniciar conversações  para um acordo de associação entre a UE e a Comunidade Andina 
(CAN), bem como outras opções que reforcem estas relações, com base no pressuposto 
de que um tal reforço interessa às duas partes. Importa, assim, avaliar o estado actual 
dos laços UE-CAN – a nível bi-regional —, analisando o processo de integração andina 
e outros processos mais vastos que estão em curso América do Sul e no hemisfério, e 
ponderar as várias opções existentes. Essa análise deve ter em conta os custos e os 
benefícios de um acordo de associação, atendendo tanto a considerações técnicas como 
políticas. Embora o presente texto se centre no Acordo, também considerará outros 
domínios em que as relações bi-regionais UE-CAN possam avançar.1

 
 
2.  Descrição geral da Integração Andina: pontos fortes e pontos fracos 
 
A Comunidade Andina é um dos mais antigos projectos de integração regional em 
funcionamento na América Latina. Desde a sua criação, em 1969, este organismo sofreu 
mudanças significativas no que respeita à sua composição, instituições e intensidade 
relativa, e até à dinâmica global do seu processo de integração. Uma história tão 

                                                 
* Para reduzir a extensão do texto, as referências não são citadas directamente e o número de notas de pé-
de-página é limitado. As referências bibliográficas podem ser encontradas no final. 
 
1 Note-se que este estudo não aborda as ligações específicas da UE com cada um dos países andinos, nem 
as relações da CAN com cada um dos Estados-Membros da União, uma vez que isto exigiria um estudo 
muito mais longo e a presente abordagem é estritamente bi-regional. 
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complexa contribuiu para uma grande variedade de pontos de vista sobre a situação 
actual do projecto, que tendem a extremar-se um pouco. Um grupo de observadores 
afirma que se trata de um sistema demasiado burocrático, avassalado por crises e que 
não contribuiu grandemente para uma integração profunda entre os seus membros, ao 
passo que outros valorizam a sua capacidade de resistência, a sua evolução institucional 
e o facto de as várias estruturas abordarem a maioria dos principais desafios desta 
região. A análise seguinte baseia-se na ideia de que a integração andina nem fracassou 
por completo nem se pode considerar inteiramente bem sucedida. Tendo em conta a 
conjuntura interna e internacional, aquilo que hoje existe será, provavelmente, o melhor 
resultado possível, incluindo importantes pontos fortes e insuficiências visíveis. Por 
último, este bloco regional estará confrontado com sérios desafios, nos próximos anos, 
vindos tanto do interior como do exterior. 
 
2.1 Informações básicas sobre a Comunidade Andina 
 
Nos cinco países andinos vivem mais de 120 milhões de habitantes, numa superfície de 
4,7 milhões de quilómetros quadrados (1,2 vezes maior do que a UE), e o seu Produto 
Interno Bruto cifrou-se em 265 mil milhões de dólares (27% do total da América 
Latina), em 2005. O comércio sub-regional no âmbito do actual Mercado Comum 
Andino envolve quase 9 mil milhões de dólares. No total, há 60 milhões de cidadãos 
andinos que vivem abaixo do limiar de pobreza, numa das regiões do mundo com 
maiores desigualdades. Esta situação de injustiça social prende-se em grande medida 
com a exclusão dos povos indígenas, que têm uma vasta presença na Bolívia, no 
Equador e no Peru. 
 
Os cinco Estados membros da Comunidade Andina variam consideravelmente em 
termos de população, riqueza relativa e dinamismo comercial. Quanto à dimensão da 
população, os países variam entre os 9,2 milhões de habitantes da Bolívia e os 45,3 
milhões da Colômbia. A Venezuela possui a maior economia desta sub-região, quase 
dez vezes superior à mais pequena, a da Bolívia. Graças às suas grandes reservas de 
petróleo, a Venezuela também é o mais importante exportador da Comunidade. 
 
Estes países têm sistemas políticos muito diferentes, embora todos possuam regimes 
democráticos. Enquanto a Colômbia manteve um sistema partidário bastante tradicional, 
os outros países desenvolveram sistemas complexos, em que novos partidos chegaram 
ao poder com um apoio popular bastante fraco. O Equador e a Bolívia também são 
muito instáveis, tendo passado por um grande número de mudanças de governo na 
última década. No outro extremo, o actual governo da Venezuela obteve uma 
considerável estabilidade ao conseguir limitar as possibilidades de contestação da 
oposição ao seu domínio. Por seu turno, a democracia colombiana vem enfrentando 
conflitos armados e a violência relacionada com a produção de drogas ilegais – um 
problema que também aflige a Bolívia e o Peru — há mais de cinco décadas. Embora o 
Peru tenha conseguido libertar-se do regime semi-autoritário de Fujimori, a estabilidade 
política parece ser relativamente frágil. 
 
2.2 Breve historial da integração andina 
 
Este organismo regional adoptou inicialmente o nome de “Pacto Andino” e era 
constituído por cinco países – Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru —, que 
assinaram o Acordo de Cartagena, em 1969. Três anos depois, a Venezuela aderiu ao 
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grupo e, em 1976, devido a um desacordo sobre o regime de investimentos, o Chile 
decidiu abandoná-lo. Desde então, o número de países membros (Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela) manteve-se estável, embora vários outros tenham adquirido 
o estatuto de observadores (Panamá em 1996, Chile e México em 2004). Em 1997, este 
bloco adoptou a sua actual denominação, Comunidade Andina [de Nações] (CAN). 
 
Desde que foi criado, o processo de integração andina passou por uma série de fases 
diferentes. Começou por uma concepção de integração essencialmente fechada, virada 
para dentro, e baseada no modelo de substituição de importações, a qual deu 
gradualmente lugar, em meados da década de 1990, a um mecanismo de “regionalismo 
aberto”. 
 
Apesar de o Pacto Andino ter como objectivo inicial criar um mercado comum num 
período de dez anos, essa criação ainda não se concretizou e, na verdade, foi necessário 
muito tempo para pôr em prática objectivos intermédios. Assim, o Acordo Andino de 
Comércio Livre só entrou em vigor em 1993 e a União Aduaneira Andina apenas foi 
lançada em 1995. Tanto o primeiro como a segunda não abrangeram a totalidade dos 
membros, pois, na altura, o Peru optou por não participar na pauta externa comum 
(PEC) e só há pouco tempo abandonou a sua anterior relutância. Além disso, a plena 
aplicação da PEC foi adiada por diversas vezes (a última em Fevereiro de 2006), 
sobretudo devido a conflitos comerciais bilaterais ou a forças externas. 
 
Nos últimos anos, a integração andina foi decisivamente influenciada por factores 
externos, dois dos quais se revelaram particularmente importantes: o processo de 
criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e o Mercado Comum do Sul 
(Mercosul). Em consequência do malogro das negociações hemisféricas relativas à 
ALCA, os Estados Unidos (EUA) aliciaram os países latino-americanos a assinarem 
acordos de comércio livre (ACL) bilaterais a nível individual. Várias nações andinas 
responderam afirmativamente a esta oferta, tendo o Peru assinado um ACL com os 
EUA, e a Colômbia e o Equador progrediram nas respectivas negociações. A decisão da 
Venezuela de não participar e o facto de ser provável que a Bolívia lhe siga o exemplo 
podem afectar a coerência das relações comerciais externas da CAN. 
 
As relações com o Mercosul também foram tratadas a diversos níveis, quer 
bilateralmente quer no âmbito da CAN. Neste último caso, o avanço mais importante 
deu-se em Dezembro de 2003, com a assinatura pela CAN e o Mercosul de um Acordo 
de Complementaridade Económica, que visa criar um ACL, num futuro próximo. Em 
matéria de iniciativas bilaterais, a Bolívia tornou-se membro associado do Mercosul na 
década de 1990 e a Venezuela anunciou a sua intenção de requerer a plena adesão a este 
processo sub-regional. É difícil saber o que irá resultar destes diferentes movimentos, 
mas parece claro que se está a criar, a médio ou longo prazo, algum tipo de aliança 
profunda e permanente entre a CAN e o Mercosul, a qual poderá conduzir a uma fusão 
dos dois blocos na Comunidade Sul-Americana de Nações (Comunidad Sudamericana 
de Naciones/CSN) emergente. 
 
2.3 O Sistema de Integração Andina 
 
Um factor interno que contribuiu para o recente dinamismo observado na Comunidade 
foi a criação, em 1997, do Conselho Presidencial Andino e do Conselho Andino de 
Ministros dos Negócios Estrangeiros. Esta evolução institucional reforçou o impulso 
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político necessário para fazer avançar o processo de integração. A designação do antigo 
ministro dos Negócios Estrangeiros peruano, Alan Wagner, como Secretário-Geral da 
CAN contribuiu para fortalecer o canal comunitário, repondo um equilíbrio necessário 
com os mecanismos intergovernamentais mais fortes. 
 

Estes organismos são a trave-mestra do Sistema de Integração Andino (SIA). O 
Conselho Presidencial Andino é o mais alto órgão político da Comunidade Andina, 
sendo constituído pelos Chefes de Estado dos países membros. As suas declarações e 
directivas orientam os restantes organismos do Sistema. A presidência rotativa muda de 
seis em seis meses. A Comissão da Comunidade Andina (CCAN), principal órgão 
político do sistema, e o Conselho Andino de Ministros dos Negócios Estrangeiros são 
responsáveis por legislar em matéria económica, comercial e de investimento, no 
primeiro caso, e sobre questões políticas, sociais, ambientais e de política externa, no 
segundo. 
 
O Secretariado-Geral (SG-CAN) é a instituição mais importante da vertente comunitária 
do SIA. Como órgão executivo da Comunidade Andina, o SG-CAN é dirigido por um 
Secretário-Geral, eleito por consenso no Conselho Andino de Ministros dos Negócios 
Estrangeiros. 
 
O Secretariado-Geral tem competência para apresentar propostas, no quadro dos seus 
poderes para elaborar projectos de decisão e propô-los ao Conselho Andino de 
Ministros dos Negócios Estrangeiros e à Comissão, bem como para apresentar 
iniciativas e sugestões às reuniões do Conselho em sessão alargada, a fim de fomentar 
ou acelerar o cumprimento do Acordo de Cartagena. Nas suas funções também se 
incluem a gestão do processo de integração sub-regional, a resolução de questões que 
lhe são submetidas, velar pelo respeito dos compromissos assumidos pela Comunidade 
e manter as ligações com os países membros e as relações de trabalho com outras 
organizações regionais de integração e cooperação. 
 
Entre os restantes órgãos complementares integrados no SIA figuram os seguintes: o 
Parlamento Andino, órgão fundamentalmente deliberativo, com poucos poderes 
formais; a Corporação Andina de Desenvolvimento (Corporación Andina de 
Fomento/CAF), uma instituição que pode dar apoio financeiro a projectos de integração 
na sub-região; o Tribunal de Justiça da Comunidade Andina; e várias organizações 
intergovernamentais nos domínios da educação, da cultura e da ciência (Convenção 
Andrés Bello), da saúde (Convenção Hipólito Unánue) e dos direitos sociais e laborais 
(Convenção Simón Rodríguez). Existem ainda órgãos consultivos que representam as 
associações patronais e os sindicatos e uma universidade andina, criada em 1985. 
 
2.4 A integração na prática 
 
Para analisar a integração andina, é conveniente não esquecer duas questões 
fundamentais. Em primeiro lugar, embora a CAN funcione há mais de três décadas, 
continua a ser um bloco regional constituído por cinco países em desenvolvimento (com 
um rendimento nacional médio de 2 364 euros, pouco mais de um décimo do dos 
actuais 25 Estados-Membros da UE). Isto implica que não seria razoável esperar uma 
integração tão profunda como a que existe actualmente na UE, o que torna as normas 
europeias pouco úteis nesta análise. Em segundo lugar, ainda que algumas 
características tradicionais da integração regional, como as relativas à criação de um 
mercado comum, estejam relativamente pouco desenvolvidas na CAN, outras 
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componentes podem estar bastante avançadas. Nesse sentido, a CAN é um bom 
exemplo de que a lentidão e a irregularidade da progressão em matéria de objectivos 
económicos (em grande parte porque o êxito neste domínio pode exigir um nível 
mínimo de desenvolvimento) não implicam falta de integração. 
 
No entanto, a integração económica é um bom ponto de partida para avaliar o processo 
andino na prática. O estabelecimento da arquitectura regulamentar da CAN não tem 
progredido de forma muito linear. Pelo contrário, a história da CAN revela ciclos em 
que a períodos de avanço rápido se seguem outros de estagnação no tocante às normas 
institucionais que regem a integração económica e comercial. A lenta e desarticulada 
marcha para a adopção de uma pauta externa comum é disso exemplo.  
 
Em qualquer caso, esta falta de progresso normativo não contribuiu para resolver outros 
problemas estruturais da integração económica e comercial nesta sub-região. Na 
verdade, entre 1998 e 2003, o comércio intra-CAN diminuiu. Embora estes fluxos 
demonstrassem uma tendência positiva em 2004 e 2005, a Bolívia e a Venezuela 
reduziram as exportações para os parceiros andinos, e as exportações no interior do 
bloco ainda representam pouco mais de 10% das exportações mundiais 
(comparativamente a mais de um quinto no caso do bloco regional da América Central).  
 
Em 2004, enquanto as exportações intra-CAN ascendiam a um total de 7 765 milhões 
de dólares, as exportações extra-CAN atingiram 66 408 milhões de dólares. O comércio 
na sub-região foi consideravelmente inferior ao mantido com os Estados Unidos (46,6% 
do total) e aproximadamente idêntico ao comércio com a União Europeia (11%). 
Esta situação deve-se a vários factores, nomeadamente: 

- vontade política relativamente fraca dos Estados membros para cumprirem os 
compromissos assumidos no âmbito da CAN; 

- limitada institucionalização dos mecanismos de liberalização do comércio; 
- défice generalizado da segurança jurídica necessária para atrair investimentos 

nacionais e estrangeiros mais elevados; 
- infra-estrutura física deficiente e limitada para interligar os países e facilitar as 

trocas; 
- conflitos comerciais bilaterais em que a CAN não consegue, muitas vezes, 

intervir adequadamente; 
- maior interesse dos decisores políticos comerciais e económicos em parceiros 

extra-CAN (EUA, UE, Mercosul, Japão, etc.); e 
- instabilidade política e/ou risco político elevado na maioria dos países andinos. 

 
Os limitados progressos no comércio intra-CAN contrastam com os avanços noutros 
domínios. Por um lado, as ligações comerciais com o Mercosul e os EUA registaram 
alguns progressos. O ACL assinado com o Mercosul deverá abrir caminho a uma 
intensificação das relações económicas entre os dois sistemas, conduzindo mais tarde a 
um bloco económico sul-americano de maior dimensão. Neste aspecto, a CAN 
desempenhou um papel activo no desenvolvimento da Iniciativa para a Integração da 
Infra-estrutura Regional na América do Sul e na criação de um esquema regional de 
integração energética. A Comunidade Andina tem estado empenhada num exercício de 
avaliação conjunto com a UE, que poderá conduzir a negociações num futuro próximo. 
Embora as negociações com os EUA não tenham sido realizadas em bloco, poderão 
beneficiar a CAN no seu conjunto.  
 

DV\608022PT.doc 7 PE 370.623  



 

Os progressos poderão ser maiores em domínios não comerciais. Na verdade, a 
Comunidade Andina está a progredir no domínio social através do Plano Integrado de 
Desenvolvimento Social (Plan Integral de Desarollo Social/PIDS), um quadro de maior 
cooperação entre os Estados membros inspirado na experiência de “coordenação aberta” 
da UE. Por seu turno, a Corporação Andina de Desenvolvimento transformou-se num 
agente regional essencial para financiar o desenvolvimento. A eleição directa dos 
deputados andinos, que está prestes a tornar-se realidade, conduzirá seguramente a que 
este órgão desempenhe um papel mais importante, reforçando a legitimidade 
democrática do sistema na sua globalidade. Por outro lado, o projecto para uma Zona de 
Paz Andina, uma iniciativa muito positiva, não parece ter avançado muito para além da 
declaração inicial na Cimeira de Quito, em 2004. 
 
2.5 Desafios actuais 
 
Os principais desafios que a Comunidade Andina enfrenta prendem-se com a 
manutenção do processo de integração face a pressões externas e internas contrárias. 
Parte da actual liderança política na sub-região parece estar menos empenhada no 
projecto andino, e alguns países procuram activamente integrar-se noutros blocos (caso 
da Bolívia e Venezuela em relação ao Mercosul), ou negociar com os EUA acordos de 
comércio livre que poderão distorcer os actuais fluxos comerciais e entrarão 
seguramente em contradição com as normas comerciais da CAN. Vários deles estão 
fortemente envolvidos em conflitos internos e, por isso, podem dedicar relativamente 
pouca atenção aos assuntos regionais. Em suma, há poucos incentivos para um trabalho 
mais esforçado na integração andina, ao mesmo tempo que alguns processos 
concorrentes (CSN ou ALCA) parecem oferecer alternativas atraentes. 
 
O SG-CAN tem-se esforçado por resolver este problema, desenvolvendo uma nova 
concepção estratégica para o desenvolvimento andino, que diminui, até certo ponto, a 
ênfase tradicionalmente posta na liberalização do comércio, estimulando um modelo de 
mercado comum mais amplo, que inclui a competitividade e outros domínios de 
cooperação estratégicos, como a energia, as infra-estruturas e a “conectividade”, o 
ambiente, etc. Além disso, registaram-se alguns progressos na liberalização do comércio 
no sector dos serviços, na integração transfronteiras e na convergência 
macroeconómica. A possível criação de um Comité Social e Económico Andino, 
inspirado no modelo do seu homólogo europeu, também revela algum dinamismo na 
sociedade civil andina. 
 
De qualquer modo, como se verá na secção seguinte, é possível que os maiores desafios 
à integração andina venham do seu exterior. 
 
 
3.  Contexto latino-americano e implicações para a integração andina 
 
A América Latina e a América do Sul, em especial, estão a passar por aquilo que parece 
ser uma profunda reorientação, com resultados imprevisíveis. Esta transformação é 
accionada por várias forças. Na América Latina, há dois factores que têm uma 
influência política considerável na reformulação das relações, um terceiro tem 
implicações predominantemente económicas, e vários factores externos desempenham 
um papel fundamental neste processo. 
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3.1 CSN, ALBA e Comunidade Andina 
 
Os dois factores com uma dimensão fundamentalmente política na América Latina 
dizem respeito à Comunidade Sul-Americana de Nações e à aliança emergente 
denominada Alternativa Bolivariana para as Américas (Alternativa Bolivariana para las 
Américas/ALBA). O primeiro fenómeno envolve a criação de um organismo regional 
que procura promover uma maior cooperação, um modelo de integração distinto que 
não se circunscreva ao comércio, um fórum para o diálogo político sobre assuntos de 
interesse comum e, posteriormente, uma plataforma de interface com parceiros 
exteriores à zona. Neste momento, o nível de interdependência comercial entre os 
membros da CSN é, de um modo geral, reduzido, pelo que os principais incentivos para 
a sua criação são políticos, e as motivações económicas concentram-se nos sectores da 
energia e das ligações infra-estruturais. A médio prazo, a CSN poderá servir de 
enquadramento ao início do processo de convergência entre o Mercosul e a CAN. 
 
A aliança ALBA, liderada pela Venezuela e por Cuba, e à qual a Bolívia poderá aderir 
dentro em breve, é um projecto primordialmente político, organizado de modo pouco 
formal, embora tenha estabelecido uma agenda que atrai muitos seguidores na região. 
Esta aliança parece ter como objectivo principal contrariar a influência dos EUA na 
região, apresentando um modelo de cooperação inter-americana que contrasta com a 
ALCA liderada por Washington. O Presidente venezuelano, Hugo Chávez, também 
tentou incutir esta forma de pensar na CSN, com pouco êxito até à data. 
 
Provavelmente ainda é demasiado cedo para saber de que forma a CSN afectará a CAN 
a curto prazo, embora pareça bastante claro que, a longo prazo, a CAN e o Mercosul se 
poderão fundir num organismo maior. Se assim for, que incentivos existem para os 
actuais membros da CAN consagrarem grandes esforços ao projecto sub-regional 
andino? Isso depende do modo como a transição for gerida. Presentemente (tal se 
decidiu na primeira Cimeira da CSN no Brasil, em 2005), nem a CAN nem o Mercosul 
têm qualquer intenção de desaparecer, pelo que ambos alegam que a convergência só 
será possível se ambos os blocos conseguirem aprofundar primeiramente os respectivos 
processos de integração. Com esta situação, mesmo que a CSN seja uma opção mais 
atraente a longo prazo para a maioria dos actuais membros da CAN, estes poderão ter 
interesse em concentrar esforços, por enquanto, na sub-região andina. No entanto, se a 
Venezuela e a Bolívia formalizarem a sua adesão ao Mercosul, não é claro que possam 
permanecer na CAN e, nesse caso, os três membros restantes poderão sentir-se 
impelidos a seguir o mesmo caminho. 
 
Por seu lado, é provável que a ALBA não tenha um impacto significativo na CAN, 
excepto na medida em que a retórica utilizada pelos líderes desta aliança poderá suscitar 
tensões na sub-região. Isto já aconteceu na Cimeira Hemisférica de Mar de Plata, 
Argentina, em 2005, na qual o Presidente Chávez liderou um agrupamento anti-ALCA, 
enquanto o Presidente Toledo do Peru foi um dos principais apoiantes latino-americanos 
deste acordo comercial. Chávez também apoiou activamente os candidatos da oposição 
em vários países andinos.  
 
O recém-eleito presidente da Bolívia, Evo Morales, embora partilhe a desconfiança de 
Chávez na ALCA e nos intuitos “imperialistas” dos EUA para a região, parece 
inclinar-se mais para apoiar a integração andina. Nesse sentido, a Bolívia poderá 
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contribuir para reduzir as tensões intra-CAN, fomentando a realização de alguns 
progressos no processo regional. 
 
3.2 O Mercosul e a integração andina 
 
Como já foi dito, o processo de integração do Mercosul poderá ter implicações 
profundas para a CAN. Em primeiro lugar, apesar dos seus limitados progressos (em 
relação às expectativas) e dos seus problemas internos, o Mercosul continua a ser 
encarado como o processo de integração mais promissor da América Latina. Essa razão 
explica, só por si, que algumas nações andinas se sintam atraídas por ele e tenham dado 
passos concretos para nele se integrarem. Em segundo lugar, o Mercosul, e em especial 
o Brasil, tornaram-se um interveniente fundamental em várias instâncias internacionais. 
Nesse aspecto, esta sub-região tornou-se num dos interlocutores mais eficazes para os 
actores externos, e os países andinos sentem, por isso, que ela poderá ser uma via mais 
atraente para promoverem os seus interesses nacionais. 
 
Contudo, o Mercosul não funciona apenas como uma força de atracção para as nações 
andinas, pois muitos vêem-no como uma ameaça para a já limitada autonomia nacional 
existente nos Andes. Neste aspecto, o Mercosul é encarado como mais uma força 
potencialmente imperialista que, ao contrário dos EUA ou da UE, oferece poucos 
benefícios económicos em troca da sua hegemonia. A fusão da CAN com o Mercosul 
também agravaria o problema das assimetrias internas já presente em ambos os blocos. 
 
Em suma, na zona andina, o Mercosul é simultaneamente encarado como um rival e 
como um aliado, como um problema e como uma oportunidade. Em qualquer dos casos, 
o Mercado Comum do Sul é fundamental para o êxito da CSN, que a longo prazo 
poderá constituir um bloco mais apelativo para os pequenos países andinos, dadas as 
múltiplas possibilidades de equilibrar as relações de poder num sistema de maior 
dimensão. 
 
3.3. ALCA, OMC, etc. 
 
Fora da América Latina, há dois fenómenos que parecem ser particularmente relevantes 
para a Comunidade Andina. Em primeiro lugar, o projecto ALCA. O Peru e a Colômbia 
já assinaram ACL bilaterais com os EUA, e o Equador deu passos em frente nas 
respectivas negociações. Se estas forem concluídas e ratificadas2, a CAN ficará 
efectivamente dividida em três membros pró-EUA e dois membros anti-EUA. Em que 
medida seria viável manter a coerência da sub-região numa situação destas? 
 
Algumas pessoas alegam que os ACL com os EUA são largamente positivos para a 
integração andina, na medida em que obrigam os países a adoptar disciplinas comerciais 
e económicas semelhantes. Na realidade, as negociações tiveram lugar a nível bilateral, 
sendo difícil acreditar que este benefício se irá concretizar realmente no curto a médio 
prazo. No entanto, poderá ser possível combinar o modelo ALCA com a integração 
andina, uma vez que a Colômbia e a Venezuela conseguiram fazer parte do Grupo dos 
Três e da CAN, e nenhum deles mostrou qualquer intenção de abandonar o seu 
agrupamento original. 
                                                 
2 Isto poderá revelar-se bastante difícil, tanto em Washington, DC, dada a experiência com o ACL da 
América Central e a actual conjuntura política nos EUA, como nos países andinos em causa, onde 
também existe uma oposição crescente. 
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O resultado das actuais conversações sobre o comércio mundial no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) constitui outro factor importante para a 
CAN. Não é provável que a Ronda de Doha conduza a um aumento substancial das 
exportações andinas, mas, na medida em que contribuir para abrir verdadeiramente os 
mercados dos países ricos, a médio prazo, poderá criar um panorama global mais 
atraente para este bloco regional. Entretanto, as dúvidas sobre os progressos a nível da 
OMC suscitaram uma concorrência acrescida e aumentaram a pressão sobre os 
membros da CAN para que negociem uma variedade de acordos bilaterais e regionais. É 
neste contexto, e sobretudo devido ao desejo de diversificação dos laços comerciais, 
manifestado pelos países andinos, que a opção UE – embora claramente secundária, 
quando comparada com as opções hemisféricas — é hoje relevante. 
 
4.  Análise e estado actual das relações UE-CAN 
 
Pode afirmar-se que a história das relações entre a União Europeia e a Europa Latina 
começou verdadeiramente na América Central, na década de 1980, enquanto na década 
de 1990 a UE concentrou as suas atenções no Cone Sul, em especial no Mercosul. Esta 
mudança de foco geográfico reflectiu os interesses subjacentes que levaram a Europa a 
dar atenção à região: no primeiro período, predominaram as considerações geopolíticas, 
enquanto no segundo as questões geoeconómicas passaram para primeiro plano. A 
Comunidade Andina sempre esteve presente na política da UE para a região, mas, num 
certo sentido, este bloco sempre ocupou um lugar secundário, mesmo quando algumas 
questões, como a luta contra as drogas ilícitas, os fluxos migratórios ou o conflito 
colombiano – que se intensificaram, todas elas, no início deste século –, parecem 
justificar uma maior visibilidade na estratégia da UE para a América Latina.  
 
Esta secção apresenta uma síntese das relações UE-CAN, realçando o período actual, 
seguida de um breve reexame dos actores não oficiais. Estas relações podem dividir-se 
em quatro grandes fases: (i) um início modesto (1969-1983); (ii) a institucionalização 
inicial (1983-1995); (iii) a intensificação da cooperação e do diálogo político (1996-
2003); e (iv) a transição para um Acordo de Associação (2004-?). 
 
4.1 Um início modesto, 1969-1983 
 
Os fundadores do Pacto Andino inspiraram-se claramente no modelo da Comunidade 
Económica Europeia (CEE), criada apenas 12 anos antes com o Tratado de Roma. Por 
essa razão, a integração andina procurou seguir, em grande medida, o exemplo da 
integração europeia, em especial das suas estruturas institucionais, de tal modo que a 
Comunidade Andina é, actualmente, o processo de integração que mais se assemelha à 
União Europeia. Além disso, os países andinos procuraram desenvolver laços cada vez 
mais fortes com a CEE, que ofereceu um volume significativo de apoio técnico e 
financeiro ao processo de integração andino ao longo de um período de cerca de trinta 
anos. 
 
Contudo, desde a sua fundação até ao início da década de 1980, os laços foram bastante 
moderados, sobretudo devido ao facto de a América Latina quase não constar do mapa 
internacional da CEE. Com efeito, um dos principais obstáculos que se colocam a estas 
relações bi-regionais é justamente a assimetria de interesses. A primeira delegação num 
país andino só foi aberta em 1979 (Venezuela), e seriam necessários mais 12 anos para 
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se estabelecer um gabinete em Lima, Peru, sede do SG-CAN. Os fluxos da ajuda da UE 
para a região andina foram bastante modestos até à década de 1990 (cerca de 40 milhões 
de ecus, em média, por ano). Os fluxos comerciais e de investimento também foram 
limitados durante este período, embora a CEE tivesse estabelecido o Sistema de 
Preferências Generalizadas (SPG) em 1971, de que os países andinos têm vindo a 
beneficiar desde então. 
 
4.2 A institucionalização inicial, 1983-1995 
 
A fim de ultrapassar esta situação e, em parte, para responder ao novo contexto de 
reforma económica em toda a América Latina, os dois parceiros decidiram que seria útil 
começar a institucionalizar as suas relações. Assim, em Dezembro de 1983, a 
Comunidade Europeia assinou um Acordo de Cooperação com o Pacto Andino. Este 
acordo-quadro, integrado na segunda geração de acordos UE-AL (1975-1989), 
concentrou-se fundamentalmente na promoção das relações económicas, apesar de 
incluir artigos relativos à cooperação para o desenvolvimento. Talvez o aspecto mais 
interessante deste acordo fosse o facto de ter sido o primeiro celebrado entre a 
Comunidade Europeia e um agrupamento regional da América Latina, assinalando o 
início de um interesse mais estratégico nos processos de integração desta região. 
 
Durante este período, a cooperação entre os dois parceiros intensificou-se 
consideravelmente. Abriram-se delegações da UE em todos os países, com excepção do 
Equador, os fluxos de ajuda aumentaram e as ligações comerciais e de investimento 
tornaram-se mais dinâmicas. 
 
Foi nesta fase que surgiu uma nova questão, fulcral para as relações UE-CAN, na 
agenda bi-regional: o tráfico de drogas ilícitas. Os efeitos nocivos do tráfico de droga 
tinham-se tornado muito evidentes em vários países andinos, comprometendo o 
progresso da democracia e o reforço das instituições. Em consequência, a Colômbia 
liderou uma campanha internacional para a obtenção de um maior acesso das 
exportações legais aos mercados dos países ricos. A CE respondeu oferecendo um 
regime especial no âmbito do SPG, o denominado “SPG-Droga”, que depois se 
estendeu aos países da América Central. Este regime permitiu um acesso isento de 
direitos aduaneiros ao mercado europeu para 90% das exportações andinas. 
 
4.3 A intensificação da cooperação e do diálogo político, 1996-2003 
 
O ano de 1996 foi fundamental para as relações UE-CAN. Em primeiro lugar, porque 
nesse ano as duas regiões assinaram a Declaração de Roma, que estabeleceu um fórum 
de diálogo político UE-CAN, tanto a nível presidencial ("Tróica") como a nível 
ministerial. Estas reuniões oferecem um espaço institucional para debater assuntos de 
interesse mútuo na América Latina e no mundo, bem como para reforçar os laços UE-
CAN. O segundo aspecto destacado em 1996 foi o diálogo especializado sobre droga, 
formalmente estabelecido numa reunião ministerial em Cochabamba, Bolívia, e baseado 
no princípio de “responsabilidade partilhada”. Em 1995, a Comunidade assinou uma 
série de acordos sobre precursores com os países andinos, a fim de contribuir para o 
controlo das substâncias químicas utilizadas na produção de estupefacientes. 
 
Ao mesmo tempo, porém, a Comunidade Andina passara, involuntariamente, a fazer 
parte de uma categoria residual nos interesses estratégicos da UE na América Latina. 
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Durante a década de 1990, os interesses económicos passaram para primeiro plano na 
formulação da política da União, levando-a a criar, implicitamente, duas categorias de 
países na América Latina: por um lado, parceiros económicos potenciais como o 
México, o Chile e o Mercosul, e, por outro lado, nações que necessitavam de apoio 
político e económico e com as quais não é possível uma parceria a médio prazo: os 
Andes e a América Central. A primeira cimeira bi-regional realizada no Rio de Janeiro 
em 1996 confirmou esta situação ao concentrar grande parte dos debates formais e 
informais num possível acordo de associação com o Mercosul e nas negociações com o 
México. A UE concluiu acordos com o México e, depois, com o Chile na segunda 
cimeira, que teve lugar em Madrid em 2002, gerando um sentimento de frustração entre 
os países andinos. 
 
Consequentemente, estes países, em conjunto com os seus aliados em várias instituições 
da UE, exerceram pressão para que se iniciasse um processo semelhante com a CAN. 
Depois de analisar as várias opções, a UE decidiu finalmente oferecer um Acordo de 
Diálogo Político e de Cooperação com a CAN, concluindo as negociações em finais de 
2003. Este acordo intermédio visa preparar o caminho para um acordo de associação 
definitivo, e o seu principal progresso é a expansão do âmbito do diálogo político entre 
as duas regiões (incluindo a prevenção de conflitos, a boa governação, a migração e o 
combate ao terrorismo, inter alia). 
 
Embora a União Europeia seja o segundo parceiro comercial mais importante da CAN, 
na perspectiva da UE a CAN representa menos de 1% do comércio extra-comunitário. 
Nessa altura, os benefícios do SPG tinham-se reduzido consideravelmente, de tal modo 
que as exportações da CAN através deste sistema diminuíram de cerca de 2 000 milhões 
de dólares em 1999 para pouco mais de 1 100 milhões em 2003. Os investimentos 
directos da UE nesta sub-região aumentaram muito na segunda metade da década de 
1990, mas os fluxos entre 1996 e 2002 representaram escassos 12% dos fluxos totais 
para a América do Sul. 
 
Durante este período, os principais domínios das relações entre a CAN e a UE foram a 
ajuda e o diálogo político. Na verdade, enquanto grupo, os países andinos figuram entre 
os mais importantes beneficiários da ajuda externa da UE. Em 1994, os cinco países da 
CAN receberam 27% da assistência para o desenvolvimento que a UE concedeu à 
América Latina (Comissão Europeia e Estados-Membros da UE), e essa percentagem 
atingiu 41,4% em 2002.  
 
O primeiro Documento de Estratégia Regional (DER) para a Comunidade Andina –
complementado por documentos estratégicos por país relativos a cada nação andina — 
no período de 2002-2006 estabeleceu dois objectivos políticos principais: apoiar a 
integração andina e estimular a zona de paz andina. O DER afectou 29 milhões de euros 
às actividades em cinco domínios: desenvolvimento de estatísticas regionais, segurança 
do tráfego aéreo, assistência técnica ao comércio; participação da sociedade civil 
andina; e prevenção de catástrofes naturais. Um DER intermédio para o período de 
2004-2006 introduziu várias alterações. O programa relativo ao tráfego aéreo foi 
suspenso e foi introduzida uma nova iniciativa no domínio da droga (relativa às drogas 
sintéticas). Também se decidiu aumentar a assistência comercial, em grande parte a 
título de preparação para um futuro acordo de associação com a União Europeia. 
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4.4 A transição para um Acordo de Associação, 2004- 
 
O acordo-quadro de 2003 entre a UE e a CAN é encarado por ambas as partes como um 
instrumento provisório destinado a actualizar as relações enquanto se prepara o caminho 
para um acordo de associação definitivo. Dado o seu carácter transitório, os signatários 
não prestaram grande atenção ao processo de ratificação, levando a que no início de 
2006 o acordo ainda não pareça estar próximo de entrar em vigor. A decisão tomada na 
Cimeira de Guadalajara de iniciar o exercício de avaliação conjunta (condicionado à 
realização de um nível suficiente de integração económica regional) contribuiu 
seguramente para diminuir o interesse em avançar com o acordo de 2003.  
 
Os três pilares das actuais relações UE-CAN – relações económicas, ajuda e diálogo 
político — são resumidos no resto da presente secção. 
 
As relações comerciais entre a UE e a Comunidade Andina têm sido bastante modestas, 
da perspectiva da UE. Em 2004, a UE importou 8 904 milhões de euros da CAN, que 
representaram apenas 0,9% das importações totais provenientes de parceiros extra-UE. 
As exportações para a CAN, com 5 988 milhões de euros, constituem uma parte ainda 
menor das vendas totais da União. O comércio total diminuiu 0,5% no período de 2000-
2004.  
 
Para os países andinos, a UE é o segundo parceiro comercial mais importante, embora a 
sua percentagem relativa tenha diminuído muito nos últimos cinco anos. Em relação às 
exportações totais da CAN, a UE baixou de uma quota de 19% em 1994 para 12% em 
2004. Do lado das importações, a importância da UE também baixou, de 19% em 1994 
para 15,8% em 2004. Os Estados Unidos predominam como parceiro comercial mais 
importante da CAN, representando, em média, mais de dois quintos das exportações 
desta sub-região e mais de um quarto das suas importações. A quota do Mercosul no 
comércio da CAN é limitada em termos das exportações andinas, mas constitui uma 
fonte de importações cada vez maior (que quase atinge os níveis da UE). Para a Bolívia, 
o Mercosul já é o mercado de exportação mais importante.  
 
O comércio UE-CAN segue os padrões tradicionais Norte-Sul. Deste modo, quase dois 
terços das exportações andinas para a UE são produtos agrícolas ou energéticos, ao 
passo que uma percentagem semelhante de vendas da UE para a CAN é composta por 
máquinas e produtos químicos. Só nos produtos alimentares e animais vivos, a 
Comunidade Andina representa uma percentagem relativamente importante das 
importações da UE (5,5%). 
 
Neste período, a alteração mais importante no sector do comércio foi o estabelecimento 
de um novo regime SPG, o SPG+, que entrou em vigor em Janeiro de 2006. Este regime 
tem uma duração de dez anos, aumenta o número de produtos e melhora outros 
aspectos. No entanto, os benefícios especiais que estavam disponíveis para os países 
andinos ao abrigo do regime anterior deixaram de ser aplicáveis, obrigando estas 
economias a concorrer em pé de igualdade com outros países em desenvolvimento. 
Neste aspecto, as condições gerais para as exportações da CAN não irão melhorar, 
provavelmente, de uma forma visível, no curto a médio prazo. 
 
Os investimentos da UE nos países andinos estabilizaram nos últimos anos, reflectindo 
uma tendência geral que já se verifica desde finais da década de 1990. Em 2002, o 
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investimento directo estrangeiro (IDE) da UE ascendeu a mais de 1 500 milhões de 
euros no total, ao passo que em 2003 estes fluxos somavam menos de 400 milhões de 
euros. Dada a conjuntura política e económica existente em 2004 e 2005, não é provável 
que o IDE tenha aumentado muito desde então. 
 
Nesta matéria, o Banco Europeu de Investimento (BEI) consagrou muito poucos 
recursos a operações nos países andinos. Do total de 2 360 milhões de euros investidos 
pelo BEI em operações na América Latina, entre 1994 e 2004, apenas 3,1% se 
destinaram aos países andinos ou à própria CAN, menos do que as suas actividades num 
único país, a República Dominicana (3,2%). 
 
Há muito que a União Europeia é a mais importante fonte de ajuda ao desenvolvimento 
dos países andinos. No período de 2000-2005, os cinco países andinos receberam da 
Comissão Europeia e dos 15 Estados-Membros da UE mais de 3 300 milhões de dólares 
em ajuda pública ao desenvolvimento líquida. Este montante representou ligeiramente 
mais de metade da ajuda destas fontes à América Latina e Caraíbas no seu conjunto. A 
ajuda total da UE aos países andinos aumentou 42% entre 2000 e 2004 (embora tenha 
crescido quase 100% no caso da América Latina e Caraíbas). A Bolívia é o maior 
beneficiário, seguida pelo Peru, ao passo que a quota da Venezuela é pequena. 
 
No período de 1996-2003, a Comissão Europeia atribuiu mais de 500 milhões de euros 
de ajuda aos países andinos através de programas bilaterais e regionais. Esta verba era 
equivalente a um pouco menos de um quarto das dotações de autorização destinadas à 
América Latina no seu conjunto. A cooperação regional para a CAN atingiu, no total, 
42,9 milhões de euros neste período, cerca de 6% da programação regional em toda a 
América Latina. Este tipo de fluxos para a CAN variou consideravelmente de ano para 
ano (zero dotações em 1999 e mais de 14 milhões de euros em 2002), dificultando a 
detecção de tendências quantitativas claras. Esta situação revela a existência de 
problemas no pagamento da ajuda e de dificuldades do lado andino na apresentação de 
projectos viáveis e a garantia de um co-financiamento adequado. Os projectos regionais 
no âmbito da CAN também abrangeram uma grande quantidade de actividades, com 
algum destaque para os programas relativos à integração económica, embora nos 
últimos anos tenha havido uma tentativa de apoiar outros domínios, como o do 
desenvolvimento social. Uma área de assistência fundamental é a da droga, que 
concentrou mais de 130 milhões de euros de ajuda da CE, no período de 2002-2006. 
 
O diálogo político UE-CAN deu um passo em frente na oitava reunião do Comité Misto 
realizada em Janeiro de 2005 em Bruxelas. Nessa ocasião, os parceiros lançaram o 
exercício de avaliação conjunta com o objectivo de avaliarem a situação da integração 
económica regional nos Andes. O grupo de trabalho encarregado deste processo recebeu 
o mandato de apresentar um relatório à reunião seguinte do comité misto no início de 
2006. A CAN também apresentou o PIDS, e o Subcomité do Comércio e da Indústria 
realizou uma reunião sobre questões bilaterais em matéria de acesso aos mercados. 
 
Um pouco mais de um mês depois, realizou-se em Bruxelas o primeiro Fórum da 
Sociedade Civil sobre as relações UE-CAN. Deste fórum não resultou qualquer 
documento específico, embora ele tenha servido para se conhecerem melhor as 
preocupações cívicas relativas às relações bi-regionais. Um segundo fórum deverá ter 
lugar, futuramente, num dos países andinos. 
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Em Maio de 2005, realizou-se uma reunião ministerial UE-CAN no Luxemburgo. O 
ponto mais importante da ordem de trabalhos era o acordo de associação e o processo de 
avaliação com este relacionado, embora não tenha saído qualquer iniciativa importante 
desta reunião. Quanto ao diálogo sobre a droga, teve lugar uma reunião do diálogo 
especializado de alto nível em Lima, no mês de Junho, e uma outra sobre precursores 
em Maio de 2005. Estas reuniões prosseguiram o intercâmbio regular de informações e 
pontos de vista, além de analisarem as propostas andinas de assistência técnica e 
financeira complementar. 
 
4.5. O papel do Parlamento Europeu e outros protagonistas 
 
Embora os protagonistas mais visíveis nas relações UE-CAN tenham sido os Governos 
e as instituições regionais, outros actores desempenharam e continuarão a desempenhar 
papéis importantes. Numa estratégia ambiciosa, é necessário um maior envolvimento 
destes actores. O Parlamento Europeu (PE) tem sido um dos mais firmes apoiantes 
externos da integração andina e defensores do reforço das relações UE-CAN. Este facto 
é evidente nas numerosas declarações proferidas em conferências inter-parlamentares, 
bem como em vários relatórios dos últimos anos. Um dos relatórios que mais 
energicamente defende a necessidade de aprofundar as relações UE-CAN foi o 
elaborado por José Ignacio Salafranca em Fevereiro de 2004 para apoiar a assinatura do 
Acordo de Diálogo Político e de Cooperação (embora nesse relatório se critique 
abertamente a ausência de progressos em alguns domínios). Esta foi uma das várias 
ocasiões em que o PE solicitou à Comissão e ao Conselho que iniciassem negociações 
conducentes a um acordo de associação com a Comunidade Andina. A existência de 
uma delegação do PE para as relações com a CAN, criada em 2004, deverá dar maior 
visibilidade a estes esforços. 
 
O Comité Económico e Social Europeu (CESE) também manifestou preocupação a 
respeito das relações UE-CAN através de vários relatórios e actividades. Mais 
recentemente, está a ser elaborado um relatório sobre este tema com o objectivo de 
pressionar a UE a iniciar as conversações relativas a um acordo de associação que 
promova os princípios defendidos pelo CESE. O Comité também mostrou interesse em 
apoiar a criação de um organismo semelhante na CAN. 
 
As organizações da sociedade civil (OSC) não limitaram a sua participação ao fórum 
oficial UE-CAN atrás mencionado. As organizações europeias e andinas criaram várias 
redes referentes a questões científicas, de desenvolvimento, empresariais, de direitos 
humanos e de paz. Estas organizações conseguiram colocar essas questões na ordem de 
trabalhos oficial mas não lograram influenciar verdadeiramente a tomada de decisões 
políticas sobre as relações UE-CAN. Isto deve-se em grande parte à dispersão de 
esforços, à limitação dos recursos e à falta de coordenação. Além disso, ultimamente, as 
ONG de desenvolvimento da UE e dos Andes têm concentrado muitas energias na 
situação colombiana e na “guerra contra a droga” com ela relacionada, ou noutras 
questões para as quais não existe  um interlocutor específico a nível da região.  
 
No que respeita ao sector empresarial, organizaram-se vários encontros, mas por 
enquanto não existe uma estrutura institucionalizada que ligue as sociedades das duas 
regiões a fim de debaterem os interesses comuns e exercerem pressão para que seja 
adoptado um quadro bi-regional mais favorável. Esta situação deve-se, em grande 
medida, à reduzida capacidade do lado andino e à falta de interesse do lado da UE. 
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5.  Rumo a um Acordo de Associação  
 
Há dois elementos fundamentais pertinentes para o futuro Acordo de Associação. Em 
primeiro lugar, o Documento de Estratégia Regional para a CAN, que deverá ser 
publicado dentro em breve, e, em segundo lugar, o exercício de avaliação conjunta. 
 
Relativamente à primeira questão, em 2005, a Comissão Europeia elaborou um 
documento de reflexão para o seu programa de assistência regional à sub-região andina, 
o qual deu início a um processo de consulta a diversos actores da Comunidade Andina. 
Os resultados deste processo visam orientar a elaboração do Documento de Estratégia 
Regional (DER) para 2007-2013, que será apresentado na Cimeira de Viena. Este 
documento analisa vários elementos relativos à integração andina e a situação existente 
nos Estados membros, reexaminando também os ensinamentos da experiência passada. 
O relatório indica cinco grandes desafios que se colocam a esta sub-região: a 
democracia, o respeito dos direitos humanos e a estabilidade política; a integração 
regional; a coesão social; o ambiente; e a droga. 
 
Nesta base, o documento de reflexão recomenda que a UE concentre esforços num 
pequeno número de sectores (especialmente naqueles em que tenha demonstrado 
representar um valor acrescentado), que programe a ajuda ao nível mais adequado 
(regional, sub-regional ou nacional) e que tente aumentar a complementaridade entre a 
ajuda dos Estados-Membros e a da Comissão Europeia. Esta análise levou a CE a 
propor-se concentrar o seu DER andino em dois domínios:  

i) Consolidação das instituições andinas relacionadas com o processo de 
integração, incluindo questões como: a integração económica para apoiar a 
preparação da CAN para as negociações com a UE; o desenvolvimento de uma 
política andina em matéria de droga; e os desafios comuns em matéria de 
protecção do ambiente. Poderão ser ainda acrescentados novos domínios, como 
a migração, a prevenção de conflitos e a governação. 

ii) Coesão social e económica: a maioria dos esforços concentrar-se-á no reforço e 
no alargamento do PIDS. Para o efeito, poderá ser criado um instrumento 
financeiro conjuntamente gerido. 

 
O exercício de avaliação conjunto começou em Abril de 2005. Este processo, de 
carácter essencialmente técnico, terminou em Novembro de 2005, embora o relatório 
final do Grupo de Trabalho Ad Hoc ainda não tenha sido concluído nem apresentado ao 
9º Comité Misto UE-CAN, que deveria reunir em finais de Março de 20063. A partir 
dessa reunião, o processo assumirá um carácter mais político e também mais baseado 
nas decisões tomadas na UE. Existem várias opções, dependendo do modo como a 
avaliação for analisada.  
 
Se a UE encarar a avaliação de uma forma severa, poderá determinar que a CAN ainda 
“não está preparada” para um acordo associação. Neste caso, e dado que provavelmente 
a UE evitará dizer “Não, nunca” à CAN, poderá optar por uma das seguintes opções: 
                                                 
3 Ainda não se sabe ao certo se e quando esta reunião se realizará, afigurando-se que o principal obstáculo 
é colocado pela Venezuela, que está a utilizar esta situação para mostrar a sua insatisfação com o facto de 
outros membros da CAN terem assinado ACL com os EUA. Entretanto, o organismo semelhante que foi 
criado para as relações UE-América Central reuniu na Nicarágua, no início de Março. 
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1) O adiamento por tempo indeterminado: Informar a CAN que enquanto esta não 
preencher determinados critérios relativos ao seu processo de integração, não 
serão iniciadas negociações para um acordo de associação. Dada a situação 
actual da CAN, esta decisão poderá reforçar as forças centrípetas que nela 
existem, contribuindo para a sua desintegração de facto dentro de alguns anos. 

2) O adiamento por um algum tempo: Aconselhar a CAN a tomar iniciativas 
específicas para que as negociações possam ser iniciadas num prazo 
razoavelmente curto (isto é, um ou dois anos). Esta opção mantém o processo 
em aberto, mas incluirá condições concretas ligadas à integração económica dos 
Andes, e talvez também ao resultado das negociações no âmbito da OMC. 

3) Um início rápido: Aceder a iniciar as conversações quase de imediato (dentro de 
alguns meses), embora exigindo que a CAN progrida simultaneamente no seu 
processo de integração. Esta é, claramente, a possibilidade mais optimista e 
susceptível de insuflar uma nova vida na CAN, neste momento crucial. 

 
Não é possível dizer qual destas opções prevalecerá, uma vez que a decisão final não 
poderá ser tomada até à Cimeira de Viena. Em termos de probabilidade, afigura-se que 
as opções 1 e 2 são mais prováveis, e a opção 3 é muito improvável. Se as forças 
políticas da UE se mobilizarem suficientemente, talvez seja possível alcançar a opção 2, 
uma vez que, atendendo a argumentos puramente económicos e técnicos, é provável que 
o AA não constitua uma prioridade a curto prazo para a União Europeia. Porém, esta 
opção poderá ter menos possibilidades de ser adoptada se as negociações UE-Mercosul 
não avançarem na Cimeira de Viena (o que actualmente se afigura possível), pois 
politicamente talvez não faça sentido iniciar novos processos estando o acordo mais 
importante – do ponto de vista da UE – parado. 
 
Outros factores que poderão afectar esta decisão são o quadro geral para as negociações 
comerciais que a UE está a desenvolver devido à paragem das negociações globais na 
OMC. Se a União decidir avançar com os ACL bilaterais, esta decisão poderá favorecer 
as negociações UE-CAN, mas se vários países andinos iniciarem claramente o processo 
de adesão ao Mercosul, a UE poderá optar por esperar até ao surgimento da CSN e 
negociar com um bloco económico de maior dimensão. 
 
 
 
 
 
6. Conclusões e recomendações políticas 
 
6.1. Reflexões globais 
 
 
A Comunidade Andina e os seus Estados membros estão a atravessar um período 
conturbado. Embora os cinco países tenham regimes democráticos, os seus sistemas 
políticos são bastante instáveis (excepto no caso da Colômbia que compensa a 
instabilidade com níveis de violência elevados). A maioria dos cidadãos andinos confia 
pouco nas suas instituições. Apesar (ou por causa) dos anos de reforma económica, 
fizeram-se poucos progressos em relação a indicadores de desenvolvimento 
fundamentais. O mais relevante prende-se com o insucesso na redução da pobreza, da 
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desigualdade e da exclusão social, o que traduz e resulta de taxas de crescimento 
relativamente baixas.  
 
Quanto ao lado positivo, a eleição de Evo Morales significa que é possível dar voz aos 
grupos marginalizados. A riqueza petrolífera da Venezuela tem permitido que este país 
desempenhe um papel cada vez mais activo a nível internacional, promovendo a 
integração da América do Sul entre outras causas. O Peru tem apresentado taxas de 
crescimento relativamente elevadas, e a democracia do Equador conseguiu sobreviver a 
mais uma crise. 
 
Neste contexto, o aprofundamento da integração regional constitui um desafio 
significativo, que é agravado pelo facto de a CAN ainda não ter definido 
verdadeiramente a sua identidade como processo de integração. Alguns actores vêem-na 
como uma entidade supranacional, ao passo que outros valorizam principalmente o seu 
papel de coordenação das relações intergovernamentais. Esta confusão de papéis é 
regularmente transmitida aos seus parceiros. De entre estes, a UE tem sido o apoiante 
mais significativo e firme da integração andina, mas chegou a um ponto em que já não 
sabe ao certo que mais pode fazer. Na realidade, a UE nunca articulou uma estratégia 
específica para o efeito, tendo as suas acções visado principalmente apoiar as iniciativas 
da CAN, e, mesmo assim, os recursos facultados talvez não bastassem para fazer a 
diferença, dadas as condições de base existentes na sub-região. 
 
Esta questão prende-se com outra questão importante para esta análise: a existência de 
uma clara assimetria de interesses entre a Comunidade Andina e a União Europeia no 
que respeita a um acordo de associação. Do lado andino, esse acordo significaria um 
importante avanço nas suas relações externas, que poderia dar um estímulo renovado ao 
projecto de integração desta sub-região. Além disso, não é provável que o acesso ao 
mercado da UE, ao abrigo do SPG+, melhore significativamente, ao passo que um ACL 
poderia ajudar as exportações andinas a penetrarem mais fortemente na UE, no médio a 
longo prazo, embora seja necessário que a CAN aplique medidas destinadas a melhorar 
a sua competitividade. 
 
Para a UE, a região dos Andes não é, actualmente, um parceiro económico fundamental. 
As perspectivas relativas a um dos poucos factores de atracção existentes na zona, a 
energia, são muito incertas (em especial no tocante a um acesso garantido aos recursos 
energéticos), pelo que o panorama a médio prazo não parece ser globalmente diferente. 
Além disso, os dirigentes da UE manifestam muitas dúvidas sobre a fiabilidade de 
alguns governos andinos e a profundidade da integração andina. Alguns autores 
argumentam que o conflito colombiano é uma razão suficientemente importante para 
que a UE se envolva de forma mais estratégica nos Andes, mas esta opinião não 
convenceu os decisores políticos a desenvolverem uma abordagem regional que 
implique uma maior cooperação com as instituições da CAN e se articule bem com a 
iniciativa da zona de paz andina. 
 
Esta assimetria de interesses talvez seja o factor mais importante para determinar o 
futuro das relações UE-CAN. Ela explica por que motivo a Comunidade Andina foi 
excluída da primeira ronda de acordos de associação e por que existem tantas dúvidas 
acerca da possibilidade e do momento em que ela estará em condições de assinar um 
acordo com a União. De qualquer modo, os países andinos têm razão em exigir este 
acordo, porque este se tornou numa condição necessária para melhorar verdadeiramente 
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as relações bi-regionais. Perante isto, a opção 2 (adiamento por algum tempo) será 
provavelmente o melhor cenário disponível para a Comunidade Andina. 
 
Quanto aos factores que afectam a consecução deste objectivo, parecem depender 
fundamentalmente de um desenvolvimento do compromisso político na União 
Europeia, indo além de amigos tradicionais como a Espanha. Nesse sentido: 

- Os argumentos económicos não “venderão” este acordo aos líderes europeus 
porque é difícil visualizar que reais benefícios dele poderão advir. Além disso, a 
tendência dos Governos boliviano e venezuelano para atacar os investimentos 
estrangeiros nos seus sectores energéticos não contribui para uma perspectiva 
optimista, não obstante o facto de a UE estar ansiosa por diversificar as suas 
fontes neste sector vital. 

- O “factor Colômbia” tem alguma força, mas também neste caso os líderes 
europeus não vêem que haja uma ameaça para a sua segurança, ao contrário da 
situação no Mediterrâneo ou na África subsaariana, onde as consequências da 
inacção podem ser dramáticas. Além disso, os Governos da UE têm relutância 
em apresentar alternativas ambiciosas à estratégia dominante, liderada pelos 
EUA, na Colômbia, e os países andinos também estão relutantes em 
“regionalizar” o conflito colombiano. Como instituição, a CAN não teve 
qualquer papel no desenvolvimento de iniciativas regionais para resolver este 
problema, por isso a UE tem poucos incentivos para seguir este caminho.   

- A questão da droga é certamente importante mas, apesar de a Europa ter 
ultrapassado os EUA no consumo de cocaína, o consenso UE-Andino sobre a 
responsabilidade partilhada parece estar consideravelmente desgastado: a 
eliminação do regime SPG-Droga reflecte esta mudança. 

 
O que poderá motivar, então, a União Europeia para decidir dar um passo em frente 
nestas relações, iniciando, num prazo relativamente curto, as negociações para um 
acordo de associação? Todos os factores supramencionados e mais uma componente: a 
política. Afinal, da perspectiva da UE, a verdadeira razão de ser do AA não são os 
fluxos comerciais, embora estes sejam um benefício esperado; nem é a redução da 
pobreza, embora haja esperanças de que ele venha a contribuir para este objectivo, nem 
é o combate à droga e a instauração da paz na Colômbia. É tudo isto e muito mais.  
 
Um dos objectivos não mencionados, mas consensuais, do acordo é o de reforçar a 
integração andina. Sendo assim, que mensagem estará a UE a enviar se decidir não 
iniciar as negociações? Outra preocupação política da UE reside no facto de a próxima 
cimeira UE-CAL se realizar no Peru, dentro de poucos anos. Poderá a UE afirmar 
defender uma parceria estratégica e, simultaneamente, recusar o principal instrumento 
actualmente disponível para o efeito ao país anfitrião e à região circundante? 
 
6.2.  Recomendações políticas 
 
Em qualquer caso, um acordo de associação apenas faz sentido político se ambas as 
partes estiverem dispostas a ceder; ele dependerá, afinal, de um convénio em que cada 
parceiro acede a contribuir com alguma coisa. Pelo seu lado, os países andinos têm de 
provar que encaram o seu processo de integração com seriedade (mesmo que esperem 
convergir com o Mercosul em algum momento futuro). A CAN deu recentemente 
alguns sinais que suscitam esperanças, embora outros causem grandes dúvidas. 
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Quanto à UE, é necessário que se comporte mais como um parceiro e menos como um 
patrono. O que significa isto na prática? Significa, basicamente, que, se a UE estiver 
sinceramente a oferecer um acordo de associação à CAN (e as divisões entre os países 
andinos são, em grande medida, alimentadas pela falta de clareza da UE a este respeito), 
a União deve anunciar essa intenção em Viena. Para isso, é necessário que a UE: 

- Não utilize critérios estritamente técnicos e comerciais para avaliar a preparação 
da CAN para um acordo de associação. A integração é um processo, e a 
Comunidade Andina ainda está numa das primeiras fases, mas isto não implica 
que o AA seja impossível. Poderá significar simplesmente que tem de ser 
adaptado à realidade andina. 

- Não condicione o AA às negociações no âmbito da OMC, que ainda poderão 
demorar vários anos; fazê-lo equivale a condenar o Acordo a uma morte 
precoce. 

- Inclua no acordo elementos favoráveis à integração, mas que também reforcem 
outros objectivos, como a coesão social – através do PIDS – e a governação 
democrática: dois pontos fracos da região andina. Finalmente, o AA pode ser um 
instrumento poderoso para promover a estabilidade nesta zona, pelo que seria 
útil ajudar a CAN a desenvolver a sua iniciativa regional para a paz. 

- Aumente e melhore a eficácia dos recursos económicos favoráveis aos 
objectivos do AA. Neste aspecto, seria útil que os Estados-Membros e a 
Comissão colaborassem mais estreitamente nos respectivos programas de 
cooperação nos Andes. Alguns doadores da UE estão a abandonar a América do 
Sul, mas poderão ter interesse em permanecer se a Comissão promover uma 
estratégia coerente. A proposta do PE de um fundo de solidariedade bi-regional 
e o pedido de um novo instrumento financeiro no âmbito o BEI seriam úteis para 
este objectivo. 

- Avance para novas abordagens à questão da droga, de acordo com as orientações 
de “redução dos danos”, que permitam recuperar o espírito da responsabilidade 
partilhada. A UE deveria dar, assim, um apoio mais decisivo à Estratégia Andina 
de Desenvolvimento Alternativo, Integral e Sustentável, aprovada em 2005. 

- Reforce o papel dos organismos legislativos e não oficiais nas relações UE-
CAN. Um acordo de associação deve incluir mecanismos de consulta regular a 
estes actores, quer durante as negociações, quer depois de o acordo entrar em 
vigor. Para além de ser um instrumento útil para legitimar o processo, poderá 
contribuir para fortalecer o papel destes actores nas democracias andinas. 

 
Em suma, Viena constitui um novo teste importante para as relações UE-América 
Latina. A decisão final sobre a realização e a data de início das negociações com a 
Comunidade Andina será um dos principais elementos para avaliar esta cimeira. 
Esperemos que predomine uma política visionária e se estabeleça um calendário para o 
Acordo de Associação. Caso contrário, as relações bi-regionais poderão enfrentar uma 
grave crise. 
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APPENDIX-SELECTED DATA ON ANDEAN COMMUNITY  
AND ON EU-CAN RELATIONS 

 
 

Basic Economic Data on Andean Community Member States, 2004 
 

Variable Units Bolivia  Colombia Ecuador Peru Venezuela 

Population millions of inhabitants 9 227 45 302 13 572 27 547 26 012

Gross Domestic 
Product 

millions of dollars 7 917 77 794 30 015 63 700 n.a.

Gross Domestic 
Product 

annual growth rate 4,3 2,6% 6 4,0% 17,3%

Per capita Product dollars 858,0 1 717 2 212 2 312 2 822  3/

Inflation accrued change Jan-Dec 3,94% 5,5% 2,0% 3,66% 19,2%

Exchange Rate 1/ Currency unit per dollar  8,04 2 411 1 3,28 1 918

Worldwide Exports millions of dollars 2 168 15 500 7 179 12 364 31 200 e/

Imports from the World  millions of dollars 1 908 16 651 7 861 10 696 14 500 e/

Exports inside the 
Andean Community 

millions of dollars 477 2 688 854 802 1 642

- Share in exports to 
rest of the world  

percentage 22% 17% 12% 6% 5%

Net International 
Reserves 

millions of dollars 1 123 13 536  12 631 20 945

External Debt 2/ millions of dollars 4 702 24 094 11 484 22 822 23 513

1/ Average sell-purchase exchange rate, as at December 
2/ Medium and long-term national debt 
3/ Data is from 2003. 2004 not available 
e/ estimated data 
n.a./ not available 
Source: Andean Community (http://www.comunidadandina.org/endex.htm ) 
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EU trade with the Andean Community 
(Millions of Euros) 
 
  Imports (Imp.) Exports (Exp.)     
  

  
  

Volume 

Annual 
Change 

(%) 

Part of 
total EU 

Imp. 
  

Volume 

Annual 
Change 

(%) 

Part of 
total EU 

Exp. 

  
Balance 
(for EU) 

  
Imp+Exp

2000 8,153   0,82 7.020   0.82 -1.134 15.173
2001 8,863 8,7 0,90 7.908 12,6 0.89 -955 16.771
2002 8,853 -0,1 0,94 7.085 -10,4 0.79 -1.768 15.938
2003 7,911 -10,6 0,84 5.586 -21,2 0.64 -2.325 13.497
2004 8,904 12,6 0,87 5.988 7,2 0.62 -2.916 14.892

Average 
Annual 
Growth   2,2     -3,9     -0,5
Source:  Prepared by author based on data from Eurostat 

 
 

Foreign Direct Investments in the Andean Community, 1995-2004 
 

Millions of dollars 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

           
TOTAL 5,329 9,710 15,397 11,291 7,869 9,458 9,485 7,327 7,857 7,915

United States 872 1,361 2,089 2,167 2,258 1,682 2,042 1,959 765 1,450

Japan 84 130 146 106 134 36 32 -14 25 -66

Andean Community 123 93 74 258 18 -37 44 166 28 76

MERCOSUR 178 370 540 602 512 181 287 221 100 -69

Chile 257 150 273 92 324 41 191 56 8 47

European Union 722 1,662 4,264 2,560 2,644 3,354 2,484 1,769 1,027 568

  Germany 37 126 168 193 151 185 223 71 45 6

  Austria -1 0 0 2 0 0 8 10 9 0

  Belgium 0 9 27 46 0 16 13 39 24 1

  Denmark -2 1 0 0 0 71 16 0 1 4

  Spain 179 668 2,300 892 309 1,851 493 594 352 266

  Finland 0 0 0 0 2 0 1 0 0 44

  France 92 109 392 272 334 324 645 157 -67 76

  Ireland 5 1 2 4 9 -3 2 0 0 0

  Italy 9 154 173 283 152 124 165 147 380 71

  Luxemburg -2 0 -8 8 0 105 31 11 2 1

  Netherlands 194 180 414 340 686 432 542 359 181 160

  Portugal 0 2 1 31 5 0 24 0 4 0

  United Kingdom 202 387 790 467 979 210 311 378 72 -79

  Sweden 9 25 5 22 16 37 10 3 24 17
 
Source: Comunidad Andina – Secretaría General (Proyecto 4,27,63, Estadística), based on data from Central banks. 
(http://www.comunidadandina.org/estadisticas/comp9099/rubro15.htm) 
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EC Aid to Andean Community, 2003-2004 
(Commitments in EU millions)  
   
 2003 2004
Bolivia 56.00 58.74
Colombia 54.86 31.27
Ecuador 23.39 42.30
Peru 18.56 17.92
Venezuela 1.03 0.20
CAN bilateral 153.84 150.43
LAC total 691.97 609.38
CAN/LAC 22.2% 24.7%
   
Source: Prepared by author based on EUROPEAID Annual 
Reports 2004 and 2005. 

LAC=Latin America and Caribbean 
 
 
EU Member states aid ta CAN    
(US $ Millions)      
      

TOTAL 2000-
2004 

DAC 
Countries,Total 

ALL 
Donors,Total EC 

EU 
Members,Total EC+EU 

Developing 
Countries,Total 216,080.78 312,221.19 29,594.28 100,452.89 130,047.17 
North & Central 
America,Total 9,588.16 13,439.06 1,235.60 4,920.93 6,156.53 
Bolivia 2,464,33 3,587.62 184.40 1,364,67 1,549,07 
Colombia 2,213.93 2,319.53 121.75 367.46 489.21 
Ecuador 823.51 872.76 54.02 360.30 414.32 
Peru 2,169.01 2,337.53 116.83 597.12 713.95 
Venezuela 229.29 309.14 43,56 152.48 196.04 
CAN total 7,900.07 9,426.58 520.56 2,842.03 3,362.59 
CAN/LAC 82.4% 70.1% 42.1% 57.8% 54.6% 
CAN/LDCs 3.7% 3.0% 1.8% 2.8% 2.6% 

Source: Prepared by author, based on OECD DAC Online statistics 
LAC=Latin America and Caribbean 
LDCs=Developing countries



 

Calendario de Hitos Claves en las Relaciones UE-CAN 
 

Año Hito Significado 
1983 I Acuerdo de Cooperación Inicio de relación institucionalizada entre la UE y la CAN 
1991 Régimen “drogas” del Sistema de Preferencias 

Generalizadas 
Intento de mejorar acceso al mercado de la UE para países productores de cocaína 

1993 Acuerdo Marco de Cooperación Introducción de “cláusula democrática” y aumento de ámbitos de cooperación 
1995 Diálogo especial sobre tráfico de drogas Establecimiento de diálogo especializado en ámbito clave para relaciones UE-CAN 
1996 Declaración común sobre el diálogo político entre 

la Unión Europea y la Comunidad Andina 
Inicio del diálogo político 

2002 Estrategia Regional para la Comunidad Andina.  2002-
2006 

1er documento de estrategia regional para la zona andina de la Comisión Europea 

 Cumbre UE-ALC de Madrid Se decide iniciar negociaciones para acuerdo intermedio 
2003 Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y la 
Comunidad Andina y sus Países Miembros 

Acuerdo intermedio, previo a Acuerdo de Asociación 

2004 Comunidad Andina. Programa Indicativo Regional. 
2004-2006 

Documento revisado de estrategia regional para la zona andina de la Comisión Europea 

2005 1er foro cívico sobre relaciones UE-CAN (Bruselas) Instancia formal de participación de la sociedad civil en relaciones UE-CAN 
 Comunidad Andina (CAN). Documento Conceptual Documento de orientación de la Comisión Europea para la estrategia regional para el 

periodo 2007-2013 
 UE-CAN Reunión Ministerial (Luxemburgo) Última reunión de este foro de diálogo político 
2006 Nuevo régimen del Sistema de Preferencias 

Generalizadas entra en vigor 
SGP+ substituta al SGP-Drogas: 5 países andinos acceden a criterios el 21/12/05 
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