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Contexto geral 

Nos termos dos artigos 223.º y 224.º do seu Regimento, o 
Parlamento Europeu pode criar delegações interparlamentares 
e comissões parlamentares mistas. O número de órgãos desta 
natureza pode variar de uma legislatura para outra. 

As delegações interparlamentares1 mantêm e desenvolvem os 
contactos internacionais do Parlamento e contribuem para 
reforçar o papel e a visibilidade da União Europeia no mundo.  

Neste contexto, as atividades das delegações têm em vista, por 
um lado, manter e intensificar os contactos com os 
parlamentos dos países que são tradicionalmente parceiros da 
União Europeia e, por outro, contribuir para promover nos 
países terceiros os valores nos quais se funda a União Europeia, 
a saber, os princípios de liberdade, democracia, respeito dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais e do Estado de 
direito (art. 2.° e art. 3.°, n.° 5, do Tratado UE).  

Os contactos internacionais do Parlamento, baseados nos 
princípios do direito internacional público, visam incentivar, 
sempre que possível e adequado, a dimensão parlamentar das 
relações internacionais. 
Com base nas respetivas áreas geográficas de responsabilidade, 
as delegações interparlamentares permanentes contribuem 
para os trabalhos das comissões parlamentares e de outros 

                                                 
1  Disposições de execução aplicáveis às atividades das delegações e missões 

no exterior da União Europeia – Decisão da Conferência dos Presidentes 
de 29 de outubro de 2015 (que altera a decisão de 10 de abril de 2014 
e incorpora as referências atualizadas de dezembro de 2014, a fim 
de assegurar a consonância com o Regimento e com outras disposições 
pertinentes, e de setembro de 2015 (Anexo I), a fim de atualizar 
as designações de algumas delegações interparlamentares).  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-224_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2015/0001/EP-PE_REG(2015)0001_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2015/0001/EP-PE_REG(2015)0001_PT.pdf
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órgãos do Parlamento e fornecem matéria para os debates 
nesse âmbito, nomeadamente no que diz respeito: 
• ao estado das relações interparlamentares bilaterais; 
• à situação dos direitos humanos, à proteção das minorias e 

à defesa dos valores democráticos, no contexto geral da 
política da União Europeia neste domínio e em 
conformidade com as posições adotadas pelo Parlamento; 

• ao estado das relações bilaterais nos domínios político, 
económico, financeiro e social; 

• à avaliação dos acordos internacionais celebrados entre a 
União Europeia e países terceiros; 

• aos aspetos externos das políticas da União relativas ao 
mercado interno; 

• ao controlo democrático da aplicação dos instrumentos de 
financiamento externo da União Europeia, incluindo a 
avaliação da eficácia, por força do impacto no terreno dos 
projetos da União financiados ao abrigo do orçamento da 
União; 

• à aplicação das recomendações formuladas nas missões de 
observação eleitoral, em estreita cooperação com as 
comissões parlamentares competentes. As delegações 
interparlamentares permanentes disponibilizam também 
os seus conhecimentos especializados às missões de 
observação eleitoral. 

Deste modo, o principal objetivo das delegações 
interparlamentares é estabelecer, canalizar e promover o 
diálogo parlamentar com as instituições legislativas dos países 
parceiros, e também com as instituições legislativas 
encarregadas da integração a nível regional ou sub-regional. 
Estes objetivos são alcançados através de reuniões regulares 
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realizadas nos locais de trabalho do Parlamento Europeu2 e nos 
países dos parlamentos homólogos, durante as quais são 
debatidos temas de interesse comum à escala nacional, 
birregional e internacional, que constituem a base de uma 
verdadeira diplomacia parlamentar.  

O trabalho das delegações contribui para dar execução às 
prioridades políticas e legislativas do Parlamento Europeu, ao 
refletir as posições tanto do Parlamento, tal como adotadas em 
plenário, como das comissões competentes que, no exercício 
das suas funções, devem ter em devida conta o contributo e o 
aconselhamento especializado externo das delegações. 

Delegações para as relações com a América Latina 
As prioridades políticas da UE para a América Latina estão 
estabelecidas na comunicação da Comissão intitulada «Uma 
parceria reforçada entre a União Europeia e a América Latina» 
(2005) e foram reforçadas pela comunicação de 2009 intitulada 
«União Europeia e América Latina: uma parceria entre 
protagonistas globais» e a comunicação conjunta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada «União Europeia, 
América Latina e Caraíbas: unir esforços em prol de um futuro 
comum», de abril de 2019.  

Em 17 de abril de 2019 o Parlamento aprovou uma Resolução 
sobre o número de delegações interparlamentares, de 
delegações às comissões interparlamentares mistas e de 
delegações às comissões parlamentares de cooperação e às 
assembleias parlamentares multilaterais na qual são 
enumeradas as delegações operacionais na presente 
legislatura. Imediatamente após as eleições europeias de maio 

                                                 
2  Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0495&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0495&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0495&from=PT
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0408_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0408_PT.html
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de 2019 o Parlamento Europeu adotará uma resolução sobre a 
composição numérica das delegações interparlamentares na 
qual definirá o número de deputados que cada uma integra.  

Entre as 44 delegações permanentes operacionais durante a 
legislatura 2019-2024 seis serão responsáveis pelas relações 
bilaterais e sub-regionais com a América Latina: 

• Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-México3 
• Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Chile3 
• Delegação para as Relações com os países da América 

Central 
• Delegação para as Relações com o Mercosul 
• Delegação para as Relações com os Países da Comunidade 

Andina 
• Delegação para as relações com a República Federativa do 

Brasil 

Por seu lado, os 75 deputados da Delegação do Parlamento 
Europeu à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 
(EuroLat) devem provir de uma destas seis delegações. 

As informações recolhidas são facultadas aos deputados do PE 
através de relatórios periódicos ou de relatórios elaborados 
pelo presidente de cada delegação após cada visita ou reunião 
interparlamentar4. Os relatórios são geralmente enviados à 
Comissão dos Assuntos Externos e à Subcomissão dos Direitos 
do Homem, às Comissões do Desenvolvimento e do Comércio 

                                                 
3  A criação das comissões parlamentares mistas com o México e o Chile foi 

prevista pelos acordos de associação celebrados entre a União Europeia e 
os respetivos países, pelo que as mesmas dispõem de personalidade jurídica 
própria. 

4  De um modo geral, as reuniões interparlamentares realizam-se 
alternadamente num dos locais de trabalho do Parlamento (Bruxelas, 
Estrasburgo ou Luxemburgo) e no país ou países terceiros visados.  

http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-mx/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-mx/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dcam/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dcam/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dmer/home.com
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dand/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dand/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dlat/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/dlat/home
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Internacional e a outras comissões quando o seu conteúdo as 
afeta diretamente. Ocasionalmente, estes relatórios podem dar 
origem a resoluções do Parlamento Europeu. 

A União Europeia e a América Latina estão ligadas por uma 
Parceria Estratégica Birregional, que teve origem na Cimeira 
birregional realizada no Rio de Janeiro em 1999. A dimensão 
parlamentar da Parceria Estratégica Birregional está patente na 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat), na 
qual os membros da delegação do Parlamento Europeu e os 
membros dos parlamentos nacionais e regionais que integram 
a delegação latino-americana mantêm um diálogo franco sobre 
os desafios que as duas sociedades têm de enfrentar. 

Delegação para as Relações com a República 
Federativa do Brasil (D-BR) 
A Delegação para as Relações com a República Federativa do 
Brasil (seguidamente D-BR) foi criada pela Resolução do 
Parlamento Europeu de 12 de março de 2014. Anteriormente, o 
Brasil tinha sido acompanhado no âmbito da Delegação para as 
Relações com o Mercosul (DMER). A D-BR realizou a sua 
reunião constitutiva em 13 de outubro de 2014. 

Durante a oitava legislatura (2014-2019), os presidentes da D-
BR foram: Paulo Rangel (PPE, Portugal), até 9 de fevereiro de 
2017, e Fernando Ruas (PPE, Portugal). Os deputados António 
Marinho e Pinto (ALDE, Portugal) e Carlos Zorrinho (S&D, 
Portugal) desempenharam, respetivamente, os cargos de 
primeiro e segundo vice-presidentes. 

A criação da D-BR foi resultado da criação da Parceria 
Estratégica UE-Brasil em 2007. Posteriormente, em 2008, o 
Congresso Nacional do Brasil criou um Grupo Parlamentar de 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pt/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0217+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0217+0+DOC+XML+V0//PT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_pt.htm
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Amizade com o Parlamento Europeu, que é considerado como 
um mecanismo flexível e eficaz para a consecução de objetivos 
comuns nas relações bilaterais e para a dinamização de 
agendas de cooperação destinadas a reforçar as relações 
mútuas e a explorar novos domínios de interesse mútuo. Esta 
delegação teve um papel muito importante no estreitamento 
dos laços parlamentares e no acompanhamento do Plano de 
Ação Conjunto, lançado no âmbito da Parceria Estratégica UE-
Brasil. 

A D-BR realiza periodicamente reuniões em Bruxelas e 
Estrasburgo para tratar de questões relacionadas com a 
situação política, económica e social do país. As reuniões 
incidem sobre questões de interesse mútuo e/ou regional, tais 
como as negociações entre a União e o Mercosul com vista à 
conclusão de um Acordo de Associação. Essas reuniões podem 
também ter como objetivo a análise de um tema de atualidade, 
sendo, nesse caso, abertas à participação de representantes 
políticos, diplomáticos, sindicais ou da sociedade civil do Brasil, 
bem como de representantes de outras instituições da UE. 
Neste sentido, o funcionário responsável pelo Brasil no âmbito 
do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) é geralmente 
convidado para as reuniões da delegação. 

O Parlamento Europeu também recebe a visita de delegações 
do Congresso Nacional do Brasil, embora com uma 
periodicidade irregular. Durante a 8.ª legislatura (2014-2019), 
delegações da Câmara dos Deputados do Brasil realizaram 
visitas ao Parlamento de 15 a 17 de junho de 2016 (Bruxelas) e 
de 15 a 17 de fevereiro de 2017 (Estrasburgo). Além disso, em 
28 de outubro de 2015 uma delegação de deputados estaduais 
visitou o Parlamento em Estrasburgo. 
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O programa das visitas das delegações no Brasil inclui, 
habitualmente, reuniões com membros dos poderes executivo 
e legislativo e dos partidos políticos. Inclui, ainda, reuniões com 
empresários, sindicalistas, representantes do mundo 
académico, da imprensa e da sociedade civil, em particular de 
organizações para a proteção e a promoção dos direitos 
humanos, do desenvolvimento e do ambiente. Além disso, os 
programas de visitas preveem a realização de reuniões de 
trabalho com os embaixadores dos Estados-Membros da União 
Europeia e visitas a projetos financiados por esta. Durante a 8.ª 
legislatura, a D-BR realizou duas visitas ao Brasil, a primeira, de 
2 a 6 de novembro de 2015, a Belo Horizonte e a Brasília, e a 
segunda, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2017, a Brasília 
e ao Rio de Janeiro (visita conjunta com a DMER). Durante estas 
visitas, os temas centrais das conversações foram as 
negociações sobre o Acordo de Associação entre a União 
Europeia e o Mercosul, o papel muito importante que a 
diplomacia parlamentar pode desempenhar no reforço das 
relações entre os dois lados do Atlântico e o fortalecimento da 
cooperação interparlamentar. Foram também abordados 
temas como a crescente influência da China nas relações 
comerciais e políticas com o Brasil. Outros temas objeto de 
troca de pontos de vista foram o tráfico de droga, a corrupção, 
o terrorismo, as questões relacionadas com a migração e a 
cooperação para o desenvolvimento entre a União e os países 
da região.  

No âmbito das suas atividades relativas à crise dos refugiados 
venezuelanos, em junho de 2018 o Parlamento Europeu enviou 
uma missão ad hoc a Boa Vista, uma cidade brasileira situada 
na fronteira com a Venezuela, para proceder a uma análise da 
situação dos emigrantes venezuelanos no Brasil. 
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Há uma longa tradição de cooperação entre o Parlamento 
Europeu e o Congresso brasileiro para estabelecer uma relação 
interparlamentar sólida e duradoura com base nos princípios 
partilhados. Os princípios subjacentes a esta cooperação foram 
estabelecidos na Declaração Conjunta sobre a Cooperação 
Administrativa entre a Câmara dos Deputados do Brasil, o 
Senado Federal do Brasil e o Parlamento Europeu, assinada em 
21 de março de 2014 em Brasília. No âmbito desta cooperação 
bilateral, um grupo de alto nível da administração do 
Parlamento Europeu visitou o Congresso do Brasil de 18 a 21 de 
março de 2014, e um grupo de alto nível do Congresso do Brasil 
retribuiu a visita de 10 a 14 de novembro de 2014. 

O presidente da D-BR, o deputado Paulo Rangel, participou no 
XXII Fórum Brasil-Europa, realizado em Brasília em 17 de março 
de 2015. O Fórum, organizado pela Fundação Konrad Adenauer 
em colaboração com o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-
UE e a Delegação da UE no Brasil, teve como tema «O Brasil e a 
União Europeia – Parceiros na política mundial». 

Evolução da situação política no Brasil 
(2014-2019) 
Durante o período 2014-2019 o Brasil registou uma grave crise 
político-institucional e económica. Apesar de ter sobrevivido 
praticamente ileso à crise financeira mundial que eclodiu em 
2008, a partir de 2013 o Brasil registrou uma quebra acentuada 
do crescimento económico, devido ao reduzido aumento da 
produtividade em comparação com outros países e à 
diminuição dos preços das matérias-primas. As consequências 
foram dramáticas: o rendimento médio teve uma queda de 
16 % em três anos, enquanto o produto interno bruto diminuiu 
em 2015 e 2016 e o desemprego aumentou. Ao mesmo tempo 
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emergia uma vaga de protestos no Brasil, que teve início em 
São Paulo, em junho de 2013, contra o aumento dos preços do 
transporte local. Os ativistas também se manifestaram contra o 
enorme custo do Campeonato do Mundo de Futebol em 2014 e 
dos Jogos Olímpicos em 2016, apelando, simultaneamente, ao 
aumento do investimento na educação, na saúde e na luta 
contra a corrupção. 

Grandes eventos desportivos 

Durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva o Brasil foi 
escolhido como anfitrião tanto do Campeonato do Mundo, em 
2014, como dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. 
Neste contexto, a D-BR organizou uma reunião conjunta com a 
Subcomissão dos Direitos do Homem, em 13 de julho de 2016, 
para realizar uma troca de pontos de vista subordinada ao tema 
«Desporto e Direitos Humanos por ocasião dos Jogos Olímpicos 
do Rio». 

Reeleição e destituição de Dilma Rousseff 

Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores – PT), que tinha sido 
presidente entre 2010 e 2014, foi reeleita na segunda volta das 
eleições presidenciais, em 26 de outubro de 2014, com 51,64 % 
dos votos válidos, tendo ficado à frente do Senador Aécio 
Neves (Partido Social-Democrata Brasileiro – PSDB). Dilma 
Rousseff tomou posse em 1 de janeiro de 2015. 

Em 12 de maio de 2016 o Senado deu início a um processo de 
destituição da Presidente, pelo que, desde esse dia e até ao 
final do processo, Dilma Rousseff foi suspensa das suas funções 
de Chefe de Estado e de Governo. Foi destituída pelo Senado 
em 31 de agosto de 2016, tendo sido declarada culpada, por 61 
votos contra 20, do crime de responsabilidade pela 
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manipulação de contas fiscais e pela assinatura de decretos 
económicos sem a aprovação do Congresso do Brasil. Em sua 
substituição, o Vice-Presidente Michel Temer (Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB) assumiu o cargo 
de Presidente. 

Operação «Lava Jato» 

A operação «Lava Jato» foi uma operação iniciada em março de 
2014 pela Polícia Federal do Brasil e que se tornou na maior 
campanha anticorrupção da história do país. O nome «Lava 
Jato» foi escolhido por analogia com os locais de lavagem de 
automóveis nos postos de abastecimento de combustível 
(sistemas de lavagem de alta pressão), uma vez que o primeiro 
local que foi alvo de buscas foi uma lavagem de automóveis na 
bomba de gasolina «Posto da Torre» em Brasília, onde eram 
realizadas atividades de branqueamento de capitais. Todas as 
questões em torno do escândalo político estiveram centradas 
na empresa petrolífera estatal Petrobras e em várias empresas 
de construção, como a famosa Odebrecht. Foram implicados no 
julgamento dezenas de executivos e políticos de todos os 
partidos brasileiros. Até maio de 2019 foram julgadas 429 
pessoas, tendo sido condenadas 159. 

A condenação de Lula 

Em 4 de março de 2016 o antigo Presidente (2003-2011) Luiz 
Inácio Lula da Silva, mais conhecido por Lula da Silva, foi detido 
e a sua casa foi alvo de buscas no âmbito da operação «Lava 
Jato». Lula foi acusado de corrupção por ter favorecido a 
empresa de construção OAS (uma das 16 empresas que 
defraudaram a Petrobras, através da manipulação de concursos 
públicos), a qual presumivelmente lhe terá dado um 
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apartamento de luxo de três pisos em Guarujá, em troca do seu 
apoio em negócios com a Petrobras. 

Em 12 de julho de 2017 Lula foi condenado, em primeira 
instância, a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio 
Moro. Foi a primeira vez na história do Brasil que um antigo 
presidente foi condenado por corrupção passiva. Em 7 de abril 
de 2018 o então candidato a Presidente do Brasil pelo Partido 
dos Trabalhadores foi detido por decisão do juiz Sergio Moro.  

Esta condenação impediu a participação de Lula nas eleições 
presidenciais, nas quais, de acordo com as sondagens, era 
favorito. 

Eleições de 2018 

A campanha eleitoral teve lugar num clima de polarização 
extrema, centrando-se principalmente na crise económica, na 
corrupção e na segurança. Em 2017 o Brasil tinha atingido um 
novo recorde de violência com 65 602 homicídios. 

Na primeira volta das eleições, realizadas em 7 de outubro de 
2018, o candidato Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal – PSL) 
obteve 46 % dos votos e Fernando Haddad (Partido dos 
Trabalhadores – PT), ficou em segundo lugar, com 29,2 % dos 
votos. Na segunda volta das eleições presidenciais, em 28 de 
outubro de 2018, Jair Bolsonaro ganhou com 55,13 % dos votos 
válidos, tendo Fernando Haddad obtido 44,87 % dos votos. 

Em 7 de outubro de 2018 o Brasil elegeu igualmente 513 
deputados federais e 54 senadores. Estas eleições deram 
origem a um Congresso extremamente fragmentado, com um 
total de 30 partidos representados, dificultando a obtenção de 
maiorias para apoiar os projetos do novo governo. 
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Governo de Bolsonaro 

Jair Bolsonaro tomou posse em 1 de janeiro de 2019 e nomeou 
o juiz Sergio Moro para o cargo de Ministro da Justiça. O novo 
governo terá de enfrentar grandes desafios e de executar as 
reformas necessárias, e em primeiro lugar uma reforma do 
sistema de pensões. Existe uma preocupação generalizada em 
muitos círculos políticos da UE quanto à política do governo em 
relação às minorias, em particular à população indígena e à 
comunidade LGBT, bem como ao aumento da desflorestação na 
Amazónia e à liberalização descontrolada dos produtos 
agroquímicos. 

A Parceria Estratégica UE-Brasil 
Sendo o quinto maior país do mundo em termos de superfície e 
de população, e o nono em termos económicos, o Brasil 
assume-se como um «protagonista global» na cena 
internacional. Por esta razão, na sequência da Primeira Cimeira 
entre a UE e o Brasil, realizada em julho de 2007, em Lisboa, foi 
criada a Parceria Estratégica UE-Brasil. 

Esta parceria abrange vários domínios de interesse comum, 
nomeadamente as alterações climáticas, a energia sustentável, 
a cooperação científica e tecnológica, a luta contra a pobreza, a 
luta contra o terrorismo e o ciberterrorismo, o respeito pelos 
direitos humanos, a migração e o processo de integração do 
Mercosul. A última Cimeira entre a UE e o Brasil, realizada em 
Bruxelas em 2014, reiterou o plano de ação conjunto adotado 
no Rio de Janeiro em 2008, confirmando os três grandes 
domínios de cooperação: crescimento económico, criação de 
emprego e competitividade; política externa; resposta aos 
desafios globais. 

https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000038001-000039000/000038704.pdf
https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000038001-000039000/000038704.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23830/141146.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23830/141146.pdf
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A União Europeia e o Brasil continuam a ser importantes 
parceiros comerciais, sendo a UE o segundo maior parceiro 
comercial do Brasil (17,4 % das suas exportações totais, de 
acordo com dados de 2018) e o Brasil o 11.º maior parceiro 
comercial da UE (1,6% do comércio total da UE, de acordo com 
dados do mesmo ano) e o maior exportador de produtos 
agrícolas para a União Europeia.  

É neste quadro geral que a D-BR prossegue um duplo objetivo: 
por um lado, o acompanhamento, na sua qualidade de «braço 
legislativo europeu», do Plano de Ação Conjunto (estabelecido 
no âmbito da Parceria Estratégica) e o estabelecimento de uma 
série de diálogos setoriais (nomeadamente em matéria de 
direitos humanos, luta contra a droga, migração, etc.) e a 
promoção da criação de uma relação interparlamentar forte, 
permanente, franca e cordial, assente em princípios comuns 
baseados na estreita relação entre os europeus e os brasileiros. 

A negociação de um Acordo de Associação UE-
Mercosul 
O Brasil é, de longe, a maior potência económica e política no 
âmbito do Mercosul, que foi criado em 1991 e inclui a 
Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Nesse sentido, a UE 
considera primordial a «liderança» do Brasil no seio do bloco. 

Em 2000 a UE e o Mercosul encetaram negociações com vista à 
assinatura de um acordo de associação assente em três pilares: 
diálogo político, cooperação e criação de uma zona de 
comércio livre. No entanto, como consequência das diferenças 
consideráveis existentes entre os negociadores europeus e 
latino-americanos no capítulo relativo ao comércio, as 
negociações foram suspensas em 2004. Tal não impediu que 
continuasse a promoção das relações políticas e, em várias 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2008_joint_action_plan_en.pdf
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ocasiões, foi sublinhada a importância de um Acordo de 
Associação UE-Mercosul (V Cimeira UE-América Latina e 
Caraíbas, 2008, Lima, e IV Cimeira Mercosul-UE, 2010, Madrid). 

Em junho de 2015 a II Cimeira CELAC-UE reforçou a 
determinação da União e do Mercosul em prosseguirem os 
seus esforços no sentido de celebrarem o mais rapidamente 
possível um acordo de associação equilibrado, abrangente e 
ambicioso (n.º 75). Neste ambiente foram relançadas as 
negociações para a celebração de um Acordo de Associação UE-
Mercosul em maio de 2016, através de um intercâmbio de 
propostas e de uma ronda de negociações. A negociação do 
capítulo comercial do acordo abrange questões fundamentais 
como os direitos aduaneiros, as regras de origem, os entraves 
técnicos ao comércio, as medidas sanitárias e fitossanitárias, o 
comércio de serviços, os contratos públicos, as denominações 
de origem, a propriedade intelectual ou as regras relativas às 
PME. 

Após 38 rondas de negociações (a última das quais em março 
de 2019), a aproximação das posições conduziu à realização de 
uma cimeira ministerial em Bruxelas, em 27 e 28 de junho de 
2019, que deu luz verde à celebração do Acordo de Associação 
UE-Mercosul. A conclusão deste Acordo foi anunciada em 30 de 
junho na Cimeira do G20, em Osaca. 

A UE e o Mercosul representam quase 25 % do PIB mundial e 
um mercado de 780 milhões de pessoas. Para o Mercosul, a UE 
é o segundo maior parceiro comercial e o primeiro em termos 
de investimento. O Mercosul é o oitavo parceiro comercial da 
UE. Quando a parte comercial do acordo entrar em vigor ficará 
constituída uma das maiores zonas de comércio livre do 
mundo. A redução dos direitos aduaneiros será repartida por 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-129_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_celac/declaration_brussels_2015_pt.pdf
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um período de 15 anos, embora de forma assimétrica em favor 
do Mercosul. 

Este acordo terá de ser aprovado pelo novo Parlamento 
Europeu através do processo de aprovação (artigo 105.º do 
Regimento). Neste processo, a D-BR, a DMER e as Comissões 
dos Assuntos Externos (AFET) e do Comércio Internacional 
(INTA) desempenharão um papel fundamental. 

 

Panorâmica geral das relações birregionais e 
perspetivas para a nova legislatura (2019-2024) 
Possivelmente, o papel mais importante da D-BR para a 9.ª 
legislatura será o acompanhamento do processo de ratificação 
e aplicação do Acordo de Associação UE-Mercosul. A D-BR deve 
assegurar, em conjunto com a DMER, a dimensão parlamentar 
adequada da Parceria. A D-BR deverá também acompanhar a 
evolução do Mercosul, nomeadamente numa altura em que se 
questiona a sua pertinência e o seu papel no quadro regional, 
em especial no que se refere a outras organizações (Aliança do 
Pacífico, Prosur). Juntamente com as outras delegações 
pertinentes, deve também ter em conta a evolução política da 
CELAC (Comunidade de Estados da América Latina e das 
Caraíbas). 

A D-BR deve reforçar as suas relações institucionais com o 
Congresso do Brasil e prestar todo o apoio político e técnico 
possível para que este Parlamento exerça uma maior influência 
no fortalecimento da democracia no Brasil. A este respeito, a D-
BR deve reiterar o seu pedido aos membros do Congresso do 
Brasil para que criem uma delegação para as relações com a UE 
que no seu funcionamento poderia ser semelhante à D-BR. 

http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/creacion/
http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/creacion/
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A D-BR deve ter em conta o novo contexto político e económico 
que surgirá nesse país após as eleições, no outono de 2018, que 
deram a vitória a Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal – PSL). 
Por um lado, será da maior importância que o governo realize 
as reformas necessárias, e em particular a reforma do sistema 
de pensões. Por outro lado, existe uma grande preocupação a 
nível europeu quanto às políticas do Governo de Bolsonaro em 
relação aos direitos da população indígena, à proteção da 
Amazónia e à liberalização total dos produtos agroquímicos. 

Finalmente, cabe destacar o papel da Delegação do Parlamento 
Europeu à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 
(EuroLat), cujos membros são eleitos entre os deputados que 
integram as seis delegações pertinentes, enquanto órgão 
promotor de uma maior sinergia entre as relações regionais, 
sub-regionais e bilaterais. 

Todas estas atividades terão lugar num quadro renovado das 
relações entre a União Europeia e a América Latina, com base 
na recente Comunicação Conjunta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho intitulada «A União Europeia, a América Latina e as 
Caraíbas: unir esforços em prol de um futuro comum», 
apresentada pela Comissão Europeia e pelo SEAE, em abril de 
2019, que será, tal como em ocasiões anteriores, objeto de um 
relatório elaborado pelo Parlamento Europeu. 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
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Resoluções do Parlamento Europeu aprovadas em 
plenário sobre o Brasil durante a 8.ª legislatura 
(2014-2019) 
Brasil 
• A situação dos Guarani-Kaiowá no estado brasileiro de 

Mato Grosso do Sul, 24.11.2016 

Relações UE-ALC 
• Relações políticas da UE com a América Latina, 13.9.2017 
• Outras resoluções do PE sobre a América Latina e as 

Caraíbas (2006-2019) 

Estudos e outras publicações do Parlamento Europeu 
sobre o Brasil e a América Latina 
Brasil: 

• Brazil ahead of the 2018 elections (O Brasil na perspetiva 
das eleições de 2018), 05.10.2018  

• Brazil: timid economic recovery despite political uncertainty 
and corruption (Brasil: tímida recuperação económica 
apesar da incerteza política e da corrupção), 21.11.2017 
(ES, PT)5 

• O Brasil no contexto das negociações comerciais UE-
Mercosul, 11.09.2017 (EN) (PT) 

• Brazil: economic indicators and trade with EU (Brasil: 
indicadores económicos e comércio com a UE), 23.06.2016 

• Brazil's humanitarian policy (Política humanitária do Brasil), 
17.05.2016 

                                                 
5  Publicação apenas para uso interno. É possível aceder ao relatório mediante 

pedido prévio ao Secretariado. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0445+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0445+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0345+0+DOC+XML+V0//ES&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/ep_resolutions_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/ep_resolutions_pt.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628252/EPRS_BRI(2018)628252_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628252/EPRS_BRI(2018)628252_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brasil%20en%20el%20contexto%20de%20las%20negociaciones%20comerciales%20UE-Mercosur_ES.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brasil%20en%20el%20contexto%20de%20las%20negociaciones%20comerciales%20UE-Mercosur_ES.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20in%20the%20context%20of%20EU-Mercosur%20trade%20negotiations_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/O%20Brasil%20no%20contexto%20das%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20comerciais%20UE-Mercosul_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583776/EPRS_ATA(2016)583776_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583776/EPRS_ATA(2016)583776_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582038/EPRS_ATA(2016)582038_EN.pdf
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• Brazil: Crisis imperils the future of President Dilma 
Rousseff's government (Brasil: a crise põe em risco o futuro 
do Governo de Dilma Rousseff), 13.10.2015 (PT)1 

• Brazil: Political parties (Brasil: partidos políticos), 
08.06.2015 

• Brazil's ambitions in climate change policy (As ambições do 
Brasil em matéria de política de luta contra as alterações 
climáticas), 03.12.2015  

• Brazil: economic situation (Brasil: situação económica) , 
30.10.2015 

• EU-Brazil cooperation on internet governance and ICT 
issues (Cooperação entre a UE e o Brasil na governação da 
Internet e nas questões relacionadas com as TIC), 
30.10.2015 

• Brazil: Promises of more change - but in which direction? 
(Brasil: promessas de mais mudanças - mas em que 
direção?), 22.10.2014 (ES, IT, PT)5 

 

Outros temas: 

• Fichas técnicas sobre a União Europeia: América Latina, 
maio de 2019 (EN, FR, PT, DE, IT) 

• EU trade with Latin America and the Caribbean: Overview 
and figures (Comércio da UE com a América Latina e as 
Caraíbas: panorâmica e números), 14.09.2018  

• International agreements - review and monitoring clauses - 
a rolling check-list (Acordos internacionais - cláusulas de 
revisão e de acompanhamento - lista de controlo em 
permanente atualização), março de 2018 

• EU security cooperation with Latin America: A priority 
requiring consolidation (A cooperação da UE em matéria de 

http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_13_10_264_1075728PT_brazil.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559491/EPRS_ATA(2015)559491_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572807/EPRS_ATA(2015)572807_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572807/EPRS_ATA(2015)572807_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572807/EPRS_ATA(2015)572807_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571310/EPRS_ATA(2015)571310_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536412/EXPO_IDA(2014)536412_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536412/EXPO_IDA(2014)536412_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536412/EXPO_IDA(2014)536412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
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segurança com a América Latina: uma prioridade que exige 
consolidação), novembro de 2017 

• EU-Latin America cooperation on climate change issues (A 
cooperação UE-América Latina em matéria de alterações 
climáticas), setembro de 2017 

• La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación 
actual y caminos futuros, 30.8.2017 (EN) 

• EU development cooperation with Latin America  
(Cooperação da UE em matéria de cooperação para o 
desenvolvimento com a América Latina), , 10.4.2017 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=338696&ref_id=undefined&src=2&q=id:338696+AND+src:2
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=338696&ref_id=undefined&src=2&q=id:338696+AND+src:2
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=338696&ref_id=undefined&src=2&q=id:338696+AND+src:2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599423/EPRS_BRI(2017)599423_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599423/EPRS_BRI(2017)599423_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599423/EPRS_BRI(2017)599423_EN.pdf
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Atividades durante o período 2014-2019 -  
Cronologia das reuniões 

Reunião Data Local 

Visita de uma delegação de altos 
funcionários da Câmara dos 
Deputados e do Senado do Brasil 

10 a 14 de novembro 
de 2014 Bruxelas 

Visita de uma delegação de 
deputados estaduais do Brasil 28 de outubro de 2015 Estrasburgo 

Reunião interparlamentar: visita 
da D-BR ao Brasil 

2 a 6 de novembro de 
2015 

Brasília e Belo 
Horizonte 

(Minas Gerais) 

Reunião interparlamentar: Visita 
de uma delegação da Câmara dos 
Deputados do Brasil  

15 a 17 de junho de 
2016 Bruxelas 

Reunião conjunta com a 
Subcomissão dos Direitos do 
Homem subordinada ao tema 
«Desporto e Direitos Humanos 
nos Jogos Olímpicos do Rio» 

13 de julho de 2016 Bruxelas 

Visita de uma delegação da 
Câmara dos Deputados do Brasil 

15 a 17 de fevereiro de 
2017 Estrasburgo 

Reunião interparlamentar: visita 
da D-BR ao Brasil (visita conjunta 
com a Delegação para as relaçoes 
com o Mercosul) 

31 de outubro a 2 de 
novembro de 2017 

Brasília e Rio 
de Janeiro 

 


