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Há muito que os Estados ACP são parceiros privilegiados da União Europeia. A 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa implica inúmeras modificações no que diz 
respeito ao futuro da parceria ACP-UE.
Essas modificações têm, antes de mais, um impacto na estrutura institucional da 
União, sendo susceptíveis de influenciar o diálogo político (1); tal implica uma 
posterior assimilação correcta das novas competências do Parlamento Europeu e o 
repensar do papel da Assembleia Parlamentar Paritária (APP) para o estabelecimento 
de uma parceria duradoira e equilibrada (2).  

Instituições e diálogo político

A supressão da referência explícita aos Estados ACP no Tratado de Lisboa coloca a 
ambas as partes o desafio da redefinição dos seus interesses comuns, por forma a que 
o valor da parceria existente desde 1975 saia reforçado. 
É nisto que reside todo o desafio da reestruturação institucional pós-Lisboa das 
relações UE-ACP, nomeadamente o aproveitamento das novas disposições oferecidas 
pelo Tratado e dos acervos da parceria, tendo em vista uma melhor percepção dos 
novos desafios mundiais. 

O Tratado de Lisboa prevê uma melhor coordenação da acção externa da UE. A 
organização do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE), dirigido pela Alta 
Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Catherine 
Ashton, tem uma base geográfica, orientada para três direcções: África, América e 
Ásia. Esta reorganização constitui a aplicação stricto sensu do objectivo da 
igualização das relações entre os países ACP e os outros parceiros da UE. 

Assim sendo, as relações UE-ACP assentam num campo de acção completo que vai 
do desenvolvimento à prevenção dos conflitos, passando pela segurança, a 
estabilidade e a defesa dos direitos do homem. Contudo, coloca-se agora a questão de 
saber qual o lugar reservado à política de desenvolvimento no quadro global da 
política externa da UE. Alguns falarão de um risco de marginalização e de uma 
possível instrumentalização da cooperação para o desenvolvimento. A nova política 
externa da UE só poderá ser eficaz se conjugar com astúcia todos os instrumentos que 
tem à sua disposição. Enquanto a erradicação da pobreza permanecer um objectivo 
mundial de primeiro plano na agenda política da União, a cooperação para o 
desenvolvimento terá tanto peso como as outras políticas e não será relegada para 
segundo plano. 

A este respeito, é importante que a Direcção-Geral do Desenvolvimento da Comissão 
Europeia disponha de capacidades e de meios suficientes para levar a sua acção a bom 
termo. E isto, nomeadamente, para poder influenciar devidamente a programação final 
para cada país, bem como a afectação dos fundos. Compete ao SEAE considerar a 
política de desenvolvimento como uma prioridade das suas relações externas.

A reestruturação institucional obriga a que seja igualmente repensado o papel das 
Delegações da UE. Importa definir devidamente o seu mandato, afectar-lhes os 
recursos e meios humanos necessários e coordenar as instruções provenientes de 
Bruxelas, de modo a evitar que as delegações sejam sobrecarregadas e a permitir-lhes 
o exercício pleno das suas novas competências. 
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Para além da estrutura institucional europeia, porém, o grupo ACP tem de repensar o 
seu funcionamento e a sua organização. O Grupo ACP expressou reiteradamente as 
suas preocupações relativamente às alterações de índole institucional associadas à 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Seria necessário que, em vez disso, visse 
nessas alterações uma oportunidade para reformular as suas relações com a UE. Só 
assumindo a sua responsabilidade conjunta é que os Estados ACP e a UE poderão 
realmente ajustar as suas relações às novas realidades e transformar o esquema 
"doador-beneficiário" numa verdadeira relação de "parceiro-parceiro".
Há igualmente que redefinir os domínios de interesse comum. O diálogo político, cujo 
protagonismo está a diminuir, só poderá ser revitalizado se forem definidas novas 
perspectivas comuns. A energia, por exemplo, poderia constituir uma oportunidade de 
criação de novas sinergias entre um continente europeu que se confronta com uma 
forte dependência energética e um continente africano que poderia beneficiar de 
investimentos na produção de energias renováveis. As alterações climáticas 
constituem igualmente um interesse comum que não pode ser negligenciado. Também 
as questões migratórias deveriam ser objecto de uma reflexão aprofundada tendo em 
vista a formulação de uma abordagem mutuamente vantajosa, para que ambas as 
partes beneficiem equitativamente da mobilidade dos trabalhadores, dos 
investigadores, dos estudantes ou ainda dos empresários.  

Esta construção de uma esfera de interesses comuns está associada ao imperativo de 
acompanhamento e controlo dos desenvolvimentos em matéria política e institucional 
tendo em vista uma adaptação atempada das prioridades fixadas pela parceria. Quanto 
melhor os parceiros ACP conhecerem os desafios suscitados pelas mudanças, mais 
irão querer manter a sua posição de parceiro-chave da União Europeia. Importa, pois, 
construírem um quadro de relações sólido com a Alta Representante, o seu serviço de 
acção externa e os Chefes de delegações. 

A revitalização do diálogo político passa igualmente pela abertura do grupo ACP a 
outros países emergentes (Índia, Brasil, China, etc.). O grupo ACP deve prosseguir a 
sua integração e fortalecer ainda mais as suas relações com os outros parceiros.  Há, 
porém, igualmente que assegurar a coerência entre as grandes problemáticas conforme 
defendidas nas grandes cimeiras internacionais, bem como a sua aplicação concreta 
aquando da conclusão de acordos com os países emergentes. O princípio da 
condicionalidade da ajuda ao desenvolvimento da UE (que não existe com os outros 
parceiros) deve ser percepcionado como garantia de uma melhoria permanente e 
contínuo das condições de vida das populações. 

Parlamento Europeu e Assembleia Parlamentar Paritária

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa consagra 40 novos domínios sujeitos ao 
procedimento legislativo ordinário. O Parlamento passa a legislar em condições de 
igualdade com o Conselho sobre todas estas novas políticas comunitárias, o que 
alarga, de facto, consideravelmente as suas competências. 
No entanto, a comunitarização destas políticas alarga também o campo das 
possibilidades do grupo ACP. Com efeito, o artigo 12.º do Acordo de Cotonu prevê 
que "sempre que, no exercício das suas competências, a Comunidade pretenda 
adoptar uma medida susceptível de afectar os interesses dos Estados ACP no que 
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respeita aos objectivos do presente Acordo, deve aquela informar atempadamente 
esses Estados das suas intenções. (...) os Estados ACP podem, além disso, comunicar 
por escrito e o mais rapidamente possível as suas preocupações à  Comunidade e 
propor alterações que vão ao encontro das suas preocupações."1

É evidente que os Estados ACP têm todo o interesse em utilizar extensivamente este 
artigo a fim de poderem tirar pleno partido desta possibilidade de influenciar as 
políticas comunitárias que têm um impacto no seu desenvolvimento. Tal terá um 
papel decisivo a desempenhar no reforço da parceira, na definição das prioridades 
comuns podendo, a prazo, criar novas oportunidades.

De igual modo, a questão da possibilidade da orçamentação do FED na sequência da 
supressão da referência explícita aos Estados ACP no Tratado de Lisboa, vem reforçar 
ainda mais os poderes do Parlamento Europeu nessa matéria, cujo acordo passa a ser 
necessário para a aprovação do orçamento.

Em matéria comercial, por exemplo, o Parlamento passa a ser um interveniente 
determinante na negociação dos acordos comerciais: a sua aprovação é necessária 
para a aprovação dos acordos comerciais negociados, e pode retirar o seu 
assentimento à conclusão de um acordo que vá contra os seus interesses. A este título, 
os parceiros ACP deverão forjar ligações mais estreitas com os membros desta 
Instituição para melhor defenderem as suas posições e os seus interesses. 

Ora, é aqui que o papel da Assembleia Parlamentar Paritária adquire todo o seu 
relevo. A APP deveria, consequentemente, ser encarada como uma plataforma de 
intercâmbio entre os deputados de ambas as partes, no âmbito da qual todas as 
discussões relativamente às alterações e à evolução das relações ACP-UE poderiam 
ser estudadas. Consequentemente, parece oportuno considerar seriamente a 
possibilidade de inscrever, na ordem do dia das APP, os debates relativos aos 
acordos em fase de negociação.

Para concluir, é importante que os parceiros ACP-UE tirem partido das alterações 
profundas a nível institucional para fazerem valer os seus interesses e, deste modo, 
potenciarem a sua parceria. O diálogo entre os intervenientes na parceria deve ser 
mais aberto e franco a fim de que as questões mais sensíveis e as mais delicadas 
possam encontrar soluções no interesse de todos. 

                                               
1 (2010/648/UE) "Em consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 1 de Dezembro de 2009, a 
União Europeia substituiu-se e sucedeu à  Comunidade Europeia e desde essa data exerce todos os direitos 
e assume todas as obrigações da Comunidade Europeia. Por conseguinte, as referências à  "Comunidade 
Europeia" no texto do Acordo devem ser lidas, quando adequado, como referências à "União Europeia". 


