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ÁFRICA

Os países africanos e a UE cooperam principalmente no âmbito do Acordo de
Cotonu e da Estratégia Conjunta África-UE. O Acordo de Cotonu foi celebrado em
2000 entre a União Europeia e os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico
(ACP) e assenta em três pilares que refletem as vertentes política, económica e de
desenvolvimento da parceria. O Acordo de Cotonu deveria ter expirado no final de
2020, mas foi prorrogado, mais recentemente até junho de 2023, uma vez que a
ratificação do novo acordo de parceria, negociado a fim de modernizar e melhorar
a nossa parceria, está atualmente bloqueada no Conselho por um Estado-Membro.
A Estratégia Conjunta África-UE foi executada através de roteiros plurianuais e
planos de ação adotados em cada Cimeira África-UE. Na última Cimeira UE-União
Africana, realizada em fevereiro de 2022, em Bruxelas, os dirigentes da UE e de
África chegaram a acordo sobre uma visão conjunta para uma parceria renovada
assente na solidariedade, na segurança, na paz, no desenvolvimento sustentável e
numa prosperidade partilhada.
A União Europeia é o maior doador de ajuda ao desenvolvimento de África
que é prestada através do Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o
Desenvolvimento e de Cooperação Internacional – Europa Global.

BASE JURÍDICA

— Artigos 217.º e 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE);

— Acordo de Parceria de Cotonu entre os Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros (Acordo
de Cotonu);

— Regulamento (UE) 2021/947, que cria o Instrumento de Vizinhança, de
Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional – Europa
Global.

O ACORDO DE COTONU

As relações entre a UE e a África Subsariana são atualmente regidas pelo Acordo
de Cotonu, que define a base das relações entre a UE e 79 países que integram o
grupo ACP.
O Acordo de Cotonu foi assinado em 2000 e deveria ter expirado em 2020, mas
foi recentemente prorrogado até junho de 2023. O objetivo do Acordo de Cotonu é
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a erradicação da pobreza e a integração dos países ACP na economia mundial. O
Acordo assenta em três pilares que refletem as vertentes política, económica e de
desenvolvimento e é aplicado pelas instituições paritárias ACP-UE, que incluem um
Conselho de Ministros, um Comité de Embaixadores e uma Assembleia Parlamentar
Paritária.
As negociações sobre um acordo «pós-Cotonu» entre a União Europeia e a
Organização dos Estados ACP (OEACP) já foram concluídas, mas o acordo ainda
aguarda ratificação. O atual Acordo de Parceria de Cotonu deve continuar a ser
aplicado até à entrada em vigor do acordo pós-Cotonu, que estabelece domínios
estratégicos prioritários no âmbito da cooperação, nomeadamente: direitos humanos,
democracia e governação; paz e segurança; desenvolvimento humano e social;
sustentabilidade ambiental e alterações climáticas; desenvolvimento e crescimento
económico sustentáveis e inclusivos e migração e mobilidade. O acordo pós-Cotonu
salienta igualmente a importância da cooperação nas instâncias internacionais,
bem como no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. A cooperação está estruturada em protocolos regionais
que refletem as diferentes prioridades das regiões de África, das Caraíbas e do
Pacífico. O Protocolo UE-África constitui o quadro jurídico que rege as relações entre a
União Europeia e a África Subsariana, atribuindo um papel mais importante ao diálogo
com a União Africana. Os domínios regionais prioritários abrangem o crescimento
económico inclusivo e sustentável; o desenvolvimento humano e social; o ambiente e
os recursos naturais, a paz e a segurança; o Estado de direito, a justiça, a democracia
e a governação; os direitos humanos e a igualdade de género e a migração e a
mobilidade.
A estrutura assentará num Conselho de Ministros ACP-UE e em quatro assembleias
parlamentares, incluindo uma Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE geral e
três assembleias parlamentares regionais, nomeadamente UE-África, UE-Caraíbas
e UE-Pacífico (ver a nota informativa da Direção-Geral dos Serviços de Estudos
do Parlamento Europeu intitulada «After Cotonu: towards a new agreement with the
African, Caribbean and Pacific States» [Após Cotonu: rumo a um novo acordo com os
Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico]).

A ESTRATÉGIA CONJUNTA ÁFRICA-UE (ECAUE)

A Estratégia Conjunta África-UE (ECAUE) foi adotada pelos dirigentes europeus e
africanos na Segunda Cimeira UE-África, realizada em Lisboa, em 2007, e define a
vertente política da parceria África-UE. Os seus objetivos são os seguintes:
— Ultrapassar o âmbito da cooperação entre doadores e beneficiários, alargando as

relações entre África e a UE a temas de interesse político comum;

— Alargar a cooperação abordando desafios mundiais comuns, como a migração,
as alterações climáticas, a paz e a segurança, bem como reforçar a cooperação
nas instâncias internacionais;

— Apoiar as aspirações de África, a fim de incentivar respostas de âmbito
transregional e continental a estes importantes desafios;
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— Trabalhar no sentido da instituição de uma parceria centrada nas pessoas,
assegurando uma maior participação dos cidadãos africanos e europeus.

A ECAUE é aplicada através de planos de ação plurianuais.
Antes da mais recente Cimeira UE-UA (sexta), a Comissão Europeia e o Serviço
Europeu para a Ação Externa publicaram a comunicação «Rumo a uma estratégia
abrangente para África». Nesta comunicação propõe-se uma cooperação reforçada
centrada em cinco pilares: a transição ecológica e o acesso à energia; a transformação
digital; o crescimento sustentável e o emprego; a paz e a governação; e a
migração e a mobilidade. Em 25 de março de 2021, o Parlamento Europeu
adotou uma Resolução intitulada «Nova Estratégia UE-África – uma parceria para
um desenvolvimento sustentável e inclusivo». Esta Resolução reforça e completa
algumas partes da proposta, nomeadamente em matéria de crescimento sustentável
e inclusivo, solicitando ao mesmo tempo que seja dado um maior destaque a outros
aspetos, como o desenvolvimento humano, a inclusão social, os direitos humanos, a
emancipação das mulheres e dos jovens e uma agricultura resiliente, sobretudo em
pequena escala. Relativamente à migração, a Resolução considera que o êxito da
parceria dependerá da melhoria significativa das oportunidades de mobilidade e apela
ao desenvolvimento de canais de migração legal.
Na sexta Cimeira UE-União Africana (UA), que teve lugar em Bruxelas, em 17 e 18
de fevereiro de 2022, os chefes de Estado e de Governo da UE e da UA chegaram
a acordo sobre uma visão conjunta para uma parceria renovada «a fim de promover
as nossas prioridades comuns, os nossos valores partilhados e o direito internacional,
preservando em conjunto os nossos interesses e bens públicos comuns». Isto inclui,
designadamente, a segurança e a prosperidade dos nossos cidadãos, a proteção dos
direitos humanos para todos, a igualdade de género e a emancipação das mulheres em
todas as esferas da vida, o respeito pelos princípios democráticos, a boa governação
e o Estado de direito, as ações destinadas a preservar o clima, o ambiente e a
biodiversidade, o crescimento económico sustentável e inclusivo, a luta contra as
desigualdades, o apoio aos direitos da criança e a inclusão das mulheres, dos jovens e
dos mais desfavorecidos». Na Cimeira, foi adotado um pacote de investimento África-
Europa no valor de 150 mil milhões de euros, com o objetivo de promover economias
diversificadas, sustentáveis e resilientes.

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

A UE continua a ser o maior doador de África.
Na sequência das negociações sobre o novo quadro financeiro plurianual (QFP)
da UE para 2021-2027 (ver ficha 1.4.3 intitulada «Quadro Financeiro Plurianual»),
a cooperação para o desenvolvimento será englobada no instrumento financeiro
abrangente «Europa Global», totalmente incluído no orçamento da UE.
O instrumento «Europa Global» reúne dez instrumentos e fundos distintos do QFP para
2014-2020, bem como o FED. Dotado de um orçamento global de 79,5 mil milhões de
euros, este instrumento é composto por três vertentes principais: geográfica, temática
e de resposta rápida. A parte mais significativa, reservada à vertente geográfica,
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ascende a 60,4 mil milhões de euros e quase metade deste valor será consagrada
a África.
Vários países africanos situados no norte de África, no Corno de África e nas regiões
do Sael e do Lago Chade beneficiam também do Fundo Fiduciário de Emergência da
União Europeia em favor de África, recentemente criado em 2015. Desde que o fundo
foi lançado, o montante total de financiamento disponibilizado para as três vertentes
regionais aumentou, ascendendo atualmente a quase 5 mil milhões de euros.

RELAÇÕES COMERCIAIS

O Acordo de Cotonu permite que a UE e os países ACP negoceiem acordos
de comércio livre orientados para o desenvolvimento, denominados Acordos de
Parceria Económica (APE). O comércio entre a UE e os países africanos, juntamente
com a integração económica regional e continental são considerados um elemento
fundamental para promover o desenvolvimento sustentável em África. Ademais, os
regimes unilaterais permitem um acesso preferencial ao mercado da UE à maioria
dos países subsarianos (ver ficha 5.2.3 intitulada «Regimes comerciais aplicáveis aos
países em desenvolvimento»). Os principais instrumentos de promoção do comércio
entre a UE e as regiões de África são os acordos comerciais compatíveis com as
regras da Organização Mundial do Comércio designados por «Acordos de Parceria
Económica» (APE). Contudo, a negociação desses acordos, iniciada em 2002,
revelou-se mais difícil do que se previa. Por conseguinte, os APE com a Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a Costa do Marfim e o Gana estão
atualmente a ser aplicados a título provisório.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A celebração do acordo «pós-Cotonu» requer a aprovação do Parlamento Europeu
(artigo 218.º do TFUE). É igualmente necessária a aprovação do Parlamento para
os APE celebrados com os países africanos. O Parlamento participa atualmente
nas negociações interinstitucionais sobre a proposta da União Europeia relativa
à estratégia UE-África. Ademais, o Parlamento tem contribuído ativamente para
a configuração do novo instrumento financeiro «Europa Global» e participará
estreitamente na sua execução.
O Parlamento tem diversas delegações interparlamentares permanentes para as
relações com os países e as instituições africanas. O principal organismo que coopera
com o Parlamento sobre estes assuntos é a Assembleia Parlamentar Paritária ACP-
UE, composta por deputados ao Parlamento Europeu e representantes dos países
ACP. Esta assembleia desempenha um papel fundamental no reforço das relações
entre a UE e os seus parceiros ACP ao abrigo do artigo 14.º do Acordo de Cotonu.
O Parlamento desenvolveu igualmente formas de cooperação parlamentar com a
União Africana através da sua Delegação para as Relações com o Parlamento Pan-
Africano (PPA), criada em 2009. As cimeiras parlamentares decorrem tipicamente
em paralelo com as cimeiras intergovernamentais, e as cimeiras parlamentares
apresentam uma declaração conjunta diretamente aos Chefes de Estado ou de
Governo no início de cada cimeira intergovernamental.
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O Parlamento Europeu mantém igualmente relações parlamentares bilaterais estreitas
com a África do Sul, reforçadas pela Parceria Estratégica UE-África do Sul - (2007), e
que constituem a única parceria estratégica bilateral da UE com um país africano.

Flavia Bernardini
09/2022
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