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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os acordos de parceria económica (APE) entre a UE e os países ACP têm sido, por regra, 
controversos, uma vez que os países em desenvolvimento não negoceiam em condições de 
concorrência equitativas com os seus homólogos europeus. 

De um modo geral, os países em desenvolvimento veem-se confrontados com o dilema de 
escolher entre a perda do acesso preferencial ao mercado para os poucos produtos que exportam 
para a UE (na sua maioria, gama de produtos de qualidade inferior) se não celebrarem os APE 
e as suas perspetivas de desenvolvimento a longo prazo se celebrarem os APE. 

Prevê-se que as Ilhas Salomão deixem de fazer parte da categoria de «países menos 
desenvolvidos» (PMD) em 2021. Consequentemente, o país deixará de beneficiar das 
preferências ao abrigo da iniciativa «Tudo Menos Armas» (TMA) três anos após essa data, ou 
seja, em 2024. A partir dessa data, aplicar-se-á às exportações das Ilhas Salomão para a UE o 
regime habitual ao abrigo do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) que é, no entanto, 
menos favorável do que o regime TMA. Para manter o pleno acesso ao mercado da UE com 
isenção de direitos e de contingentes, seria necessário que as Ilhas Salomão tivessem aderido 
ao Acordo de Parceria Económica provisório em vigor entre a UE, as Fiji, a Papua-Nova Guiné 
e Samoa.

A relatora considera que a adesão das Ilhas Salomão ao APE provisório se deve a razões 
pragmáticas e não assenta na convicção de que essa adesão será portadora de efeitos desejáveis 
em termos de desenvolvimento.

Com efeito, no entender da relatora, o APE provisório não constitui um acordo de comércio 
orientado para o desenvolvimento compatível com os objetivos da Agenda 2030 pelos motivos 
que seguidamente se expõem. Em primeiro lugar, não tem por objetivo associar a sociedade 
civil ao acompanhamento e à avaliação da aplicação do APE provisório e não prevê um 
mecanismo que permita integrar o desenvolvimento sustentável nos quadros nacionais de 
desenvolvimento. A relatora deseja chamar a atenção para o facto de objetivos específicos 
como, por exemplo, a biodiversidade, o género e a juventude, a responsabilidade social das 
empresas ou as energias renováveis nem sequer serem mencionados. 

Em segundo lugar, uma vez que a avaliação de impacto da sustentabilidade do APE UE-ACP 
foi realizada entre 2003 e 2007, não sabemos se o impacto no desenvolvimento dos APE será 
positivo ou não, tanto mais que não se dispõe de uma avaliação do impacto da oferta de acesso 
ao mercado das Ilhas Salomão. Do mesmo modo, embora reconheça a melhoria das regras de 
origem, a relatora não vislumbra quaisquer provas de que o APE provisório pode ser portador 
da diversificação da economia, num contexto em que as exportações continuam a ser dominadas 
por produtos de base, principalmente produtos da pesca e produtos agrícolas. 

Em terceiro lugar, o APE provisório não contém um capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável em matéria de normas sociais e não contém qualquer referência explícita às 
convenções fundamentais da OIT, ao contrário do que é prática corrente no regime comercial 
preferencial como o SPG e, nomeadamente, o SPG +, que estabelece condições mais rigorosas 
no que se refere ao respeito por direitos humanos e laborais fundamentais (através da ratificação 
obrigatória de convenções relacionadas com o ambiente e com os princípios de governação) do 
que as condições constantes das cláusulas relativas aos direitos humanos nos acordos bilaterais 
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de comércio livre (ACL). 

Não inclui tão pouco um capítulo específico relativo à proteção e à promoção das normas 
ambientais. Esta situação é assaz preocupante pelo facto de a economia estar fortemente 
dependente da exploração florestal não sustentável (cujos recursos correm o risco de se esgotar 
muito rapidamente de acordo com o Fundo Monetário Internacional) e da exploração dos 
recursos naturais. Além disso, o acordo comercial não contém uma «cláusula de não execução» 
distinta (possibilidade de sanções comerciais em caso de violação dos direitos humanos por um 
Estado ACP).  

A relatora considera que as disposições em matéria de desenvolvimento sustentável no âmbito 
dos APE e do futuro quadro de cooperação devem refletir as mais elevadas normas laborais e 
ambientais, que devem ser obrigatórias e exequíveis. 

Em especial, o capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável deve ser abrangido pelo 
mecanismo de resolução de litígios, devendo ser criada uma estrutura de acompanhamento 
específica consagrada ao desenvolvimento sustentável, que assegure a participação adequada 
das organizações da sociedade civil e dos sindicatos.

Por último, mas não menos importante, numa altura em que o setor dos transportes é o único 
cujas emissões cresceram desde 1990, nomeadamente o transporte marítimo internacional, 
cujas emissões de CO2 deverão aumentar entre 50 % e 250 % no período até 2050, a relatora 
interroga-se sobre a pertinência de dar prioridade a uma estratégia de crescimento baseada nas 
exportações, com vista a integrar as Ilhas Salomão no sistema de comércio mundial, num 
contexto de emergência em matéria de alterações climáticas. 

Assim sendo, a relatora considera que, para serem um instrumento de desenvolvimento e não 
um fim em si mesmo, os acordos comerciais devem, mais do que nunca, ser compatíveis com 
os preceitos do Acordo de Paris. Doravante, os custos climáticos dos acordos de comércio livre 
constituem uma razão de peso para favorecer a transição de uma estratégia de desenvolvimento 
baseada nas exportações para uma estratégia assente no desenvolvimento endógeno com base 
no consumo e na produção locais.

Em particular, considerando que as Ilhas Salomão já apresentam um elevado grau de 
vulnerabilidade às alterações climáticas, nomeadamente devido à sua elevada dependência das 
pescas em termos de segurança alimentar, emprego e receitas públicas, e tendo em conta que a 
sobre-exploração das unidades populacionais de peixes, que pode resultar do comércio, 
comporta o risco de agravar essa vulnerabilidade, a relatora considera que o principal desafio a 
enfrentar na relação comercial da UE com as ilhas Salomão é a sua diversificação económica, 
assegurando simultaneamente a  resiliência a nível dos ecossistemas (tendo em conta que a luta 
contra a sobrepesca faz parte das estratégias de atenuação e adaptação às alterações climáticas, 
especialmente em países com uma elevada dependência deste setor).

Por último, a relatora está preocupada com a sustentabilidade da indústria extrativa do país. 
As Ilhas Salomão  registaram  progressos inadequados na  aplicação da norma 
EITE  (Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas) em 2016 e este país retirou-
se da EITI em 28 de junho de 2018. Esta informação é ainda mais preocupante pelo facto de 
as Ilhas Salomão terem a intenção de levar a cabo atividades de exploração mineira no fundo 
marinho para extrair substâncias de nódulos polimetálicos. Esta indústria emergente gera um 
potencial impacto ambiental e ecológico elevado, o que colide com a posição do Parlamento 
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Europeu a favor de uma moratória internacional sobre licenças comerciais de exploração 
mineira no alto mar, expressa na sua Resolução, de 16 de janeiro de 2018, sobre governação 
internacional dos oceanos. As atividades de exploração mineira no alto mar devem ser 
prosseguidas com extrema precaução para evitar danos irreversíveis no ecossistema e 
assegurar a existência de salvaguardas sociais e ambientais adequadas no âmbito de 
mecanismos de governação sólidos.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição do projeto do Conselho.


