
PV\717170PT.doc

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR PARITÁRIA 
ACP-UE

COMISSÃO DOS ASSUNTOS SOCIAIS E DO AMBIENTE

ACTA
Sábado, 15 de Março 2008, das 17.00 às 19.30,

Sala do Plenário
Centro de Exposição e de Convenções

Liubliana, Eslovénia

A co-presidente da UE, Karin Scheele, dá início à reunião às 17.04.

1. Aprovação da ordem do dia (APP/100.246)

A ordem do dia é aprovada.

Intervenções: Bowis

2. Aprovação da acta da reunião de 23 e 24 de Janeiro de 2008, Bruxelas
(APP/100.245)

Correcções: página 2, ponto 4 Intervenções: Rodgers (Suriname), em vez de
Otman (Suriname)

Lista de participantes, de modo a incluir Baldeh (Gâmbia).

Intervenções: Rodgers (Suriname) e Baldeh (Gâmbia).

Decisão: A acta é aprovada na versão constante da presente acta.

3. Comunicações da co-presidente

A co-presidente faz uma série de comunicações, que incluem informações 
sobre os eventos sociais no âmbito da 15ª Sessão da APP, os temas dos
workshops e das resoluções de urgência a aprovar em Liubliana (Eslovénia), 
bem como os temas para debate sem resolução.

4. Consequências sociais e ambientais dos programas de ajustamento 
estrutural (APP/100.202)

Co-relatores: Alma Oumarou (Níger) e Gay Mitchell
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- Apreciação das alterações 
- Aprovação de um projecto de relatório

O co-relator, Alma Oumarou (Níger), pronuncia-se brevemente sobre as 64 
alterações ao projecto de relatório. Na ausência do co-relator, Gay Mitchell, 
Maria Martens faz alguns comentários em seu nome.

A comissão considera as 64 alterações propostas, as alterações orais, bem 
como o projecto de relatório assim alterado, e procede à respectiva votação.

Intervenções: Oumarou (Níger), Martens, Danata (Camarões), Said (Jibuti), 
Deerpalsing (Maurícia) e Borrell Fontelles.

Decisão: O relatório, assim alterado, é aprovado por unanimidade.

A reunião da comissão prossegue sob a presidência da primeira vice-co-
presidente ACP, Ana Rita Sithole (Moçambique), sendo considerados os 
restantes pontos da ordem do dia.

5. Repercussões sociais do trabalho infantil e estratégias para a luta contra o 
trabalho infantil 
Co-relatores: Ana Rita Sithole (Moçambique) e Liam Aylward

- Troca de pontos de vista na presença de peritos

O co-relator, Liam Aylward, sublinha a importância de proteger as crianças, a 
geração futura, sobretudo através da educação. Constata que os países 
europeus se tornaram um destino de crianças destinadas a ser exploradas, 
salientando, assim, a necessidade de responsabilidade social das empresas, 
assim como a responsabilidade dos consumidores no combate à exploração 
infantil. O co-relator constata ainda a necessidade de dar resposta às causas 
sociais do trabalho infantil como, por exemplo, conflitos e corrupção.

Nos seus comentários, a co-relatora Ana Rita Sithole (Moçambique) sublinha
a necessidade de combater a pobreza enquanto causa fundamental do trabalho 
infantil, reiterando a necessidade de educar as crianças, em especial as 
crianças das zonas rurais, uma vez que esta medida influenciará a 
concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). A
co-relatora sublinha também a necessidade de ter em conta as características 
dos respectivos países ao abordar a questão que se prende com o trabalho 
infantil. Ana Rita Sithole assinala também a necessidade de impor 
mecanismos legais destinados ao combate ao trabalho infantil.

Na sua intervenção, Susan Bissell, do Centro de Investigação Innocenti, da 
UNICEF, salienta que a Convenção sobre os Direitos da Criança determina 
que as crianças têm direito a protecção laboral contra trabalho que interfira
com a sua educação ou quando este é perigoso ou potencialmente nocivo para 
a sua saúde e desenvolvimento normal. Susan Bissell sublinha que as crianças 
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que procuram emprego em sectores não regulamentados são frequentemente 
objecto de exploração. A fim de corroborar esta ideia, Susan Bissell alude à 
colaboração entre a UNICEF e a Convenção da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) em vários países e que incide na educação primária e na 
mobilização da comunidade. Susan Bissell acrescenta ainda que os direitos das 
crianças são indivisíveis e se encontram correlacionados, e que a erradicação 
do trabalho infantil requer uma abordagem holística. De seguida, sublinha que, 
apesar de o acesso à escolaridade e a ensino de qualidade ser um factor
determinante para a erradicação do trabalho infantil, estas duas abordagens 
não são suficientes. É também necessário que as políticas e intervenções dêem 
uma resposta eficaz à pobreza económica das famílias.

Adam Janssen, representante da Comissão Europeia, faz também alguns
breves comentários sobre este assunto, sublinhando as intervenções da 
Comissão Europeia no que diz respeito ao combate ao trabalho infantil, em 
especial no sector social e na governação. Em seguida, salienta o diálogo 
constante entre a Comissão e os países respectivos relativamente às estratégias 
a adoptar para reduzir o trabalho infantil no âmbito da cooperação para o 
desenvolvimento, especialmente a título do 10.º FED. Adam Janssen realça o 
projecto de 15 milhões de euros financiado a título do 9.º FED e destinado ao 
combate às piores formas de trabalho infantil nos países ACP.

Durante a troca de pontos de vista, os membros sublinham que tem aparecido 
tanta documentação sobre o trabalho infantil, que é urgente tomar medidas 
para combater a sua prática. Salienta-se a importância de dialogar com a 
indústria, sobretudo na Europa, de forma a combater a exploração das
crianças, tal como a aplicar os direitos das mesmas. Os membros também 
referem a necessidade de distinguir trabalho infantil não regulamentado de
trabalho infantil no contexto familiar, no qual o objectivo é a formação da 
criança. No entanto, realça-se que as crianças não devem ser privadas da sua 
infância. Para além disso, os membros sublinham a importância da erradicação 
da pobreza, causa principal do trabalho infantil, e a exploração de crianças por 
parte de promotores externos no âmbito do desporto ou do activismo político.

Intervenções: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala 
(Suazilândia), Danata (Camarões), Said (Jibuti), Novak e Baldeh (Gâmbia).

O relatório será aprovado na 16ª sessão plenária que irá ter lugar na 
Papuásia-Nova Guiné. 

6. Botsuana - Implicações da decisão de reerguer a vedação Setata, em 
Ngamiland

Os membros ouvem uma exposição da delegação do Botsuana, liderada por
Shaw Kgathi (Botsuana) no âmbito da decisão de reerguer a vedação Setata, 
em Ngamiland, Botsuana. Shaw Kgathi lamenta que a questão tenha sido 
apresentada junto da Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente com base 
em alegações de uma organização não-governamental, a Agência de 
Investigação do Ambiente (EIA). Shaw Kgathi refere que as alegações da EIA 
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tinham como objectivo prejudicar a produção de carne de bovino do Botsuana, 
indicando, em seguida, que o governo do Botsuana está disposto a entabular
um diálogo bilateral com a EIA para debater esta questão. Depois, o Dr. 
Motsu, técnico oficial do Departamento de Serviços Veterinários do Botsuana 
procede a uma exposição de carácter técnico sobre as vedações feitas de corda
no Botsuana. Em suma, o Dr. Motsu refere que:

 o surto de febre aftosa se encontra circunscrito a uma zona de 
exportação exterior à UE,

 a vedação Setata foi desclassificada na sequência do relatório de Scott-
Wilson,

 a nova vedação é a resposta a um surto da doença e não uma expansão 
da área de produção de gado,

 o alinhamento da nova vedação difere do alinhamento da vedação 
desclassificada, e

 o alinhamento foi orientado a partir do relatório de Scott-Wilson e das 
consultas comunitárias.

A representante da EIA, Mary Rice, responde à exposição da delegação do 
Botsuana, enfatizando que o relatório da EIA não tinha por objectivo 
prejudicar a produção de carne de bovino no Botsuana. Mary Rice apoia a 
proposta de diálogo futuro entre a EIA e o governo do Botsuana.

Intervenções: Kgathi (Botsuana), Dr. Motsu (Botsuana), Hall, Tapsoba 
(Burkina Faso) e Thwala (Suazilândia).

Os membros tomam nota destas informações.

7. Decisão relativa ao tema do próximo relatório

Os membros deliberam sobre as propostas de tema do próximo relatório, a 
aprovar na 17ª sessão em Praga (República Checa).

Intervenções: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (Níger), Deerpalsing e 
Baldeh (Gâmbia).

Decisão: Decide-se que o tema do próximo relatório será "Consequências sociais e
ambientais das alterações climáticas".

8. Diversos

A co-presidente clarifica uma questão suscitada por um membro relativamente 
ao calendário da reunião da comissão. 

Intervenções: Tapsoba (Burquina Faso) e Scheele. 

9. Data e local da próxima reunião
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A próxima reunião da comissão está prevista para os dias 10 e 11 de Setembro 
de 2008, em Bruxelas, Bélgica.

A reunião é dada por encerrada às 19.51

ANNEXE/ANNEX 
LISTE DE PRESENCE/RECORD OF ATTENDANCE

Présents/Present

ACP
Butulso (Vanuatu) , Co-Chair
Ana Rita Sithole (Moçambique), 1st Vice-Chair
Nita Deerpalsing (Mauritius), 2nd Vice-Chair

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Cameroun)
Said (Djibouti)
Baldeh (Gambia)
Oumarou (Niger)
Jiménez (República Dominicana)
Rathpal (Suriname)
Thwala (Swaziland)

PE/EP
Karin Scheele, Co-Chair 
Novak, 1st Vice-Chair

Aubert
Aylward 
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
Haug
Jouye de Grandmaison
Lulling (for Mitchell)
Martens
Schnellhardt
Schröder
Van Lancker (for Arif)
Veneto

Egalement présents/Also present

ACP
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Cameroun), Nyan-
Alaboson (Gambia), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Niger), Esajas (Suriname), 
Dlamini (Swaziland).

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Botswana), Moliwa (République Démocratique
du Congo), Edjaka, Zoula  (République du Congo), William, Faure (Seychelles), Jervase, Mustafa 
(Sudan), Mugambe (Uganda).

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION.
Igueh

Experts:
Susan Bissell, Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF
Mary Rice, Environmental Investigation Agency (EIA) 

Commission européenne/European Commission
Janssen

Groupes politiques/Political groups
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
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Garcia (GUE/NGL)

Co-secrétariat ACP/Co-secretariat ACP
Kakule, Olusola, Awuku

Co-secrétariat PE/Co-secretariat EP
Atanassova, Douaud

Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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