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Síntese

A Comissão do Comércio Internacional organizou uma missão à África do Sul de 27 a 29 de 
Outubro de 2010, chefiada por Robert Sturdy, seu Vice-Presidente. 

A delegação teve um longo encontro de alto nível com quatro ministros do Governo da África 
do Sul (Maite Nkoana-Mashabane, Dr. Rob Davies, Pravin Gordhan e Gugile Nkwinti, 
titulares, respectivamente, das pastas das Relações Internacionais e da Cooperação, do 
Comércio e da Indústria, das Finanças, e do Desenvolvimento Rural e da Reforma Agrária). 
No Parlamento, a delegação reuniu-se com a Joanmariae Louise Fubbs, Presidente da 
Comissão parlamentar do Comércio e Indústria, e com membros da mesma comissão e da 
Comissão das Relações Internacionais e da Cooperação. 

Tiveram ainda lugar encontros com representantes da principal confederação de sindicatos e 
organizações de trabalhadores (COSATU), do sector empresarial sul-africano (Business 
Leadership SA e BUSA) e de grupos de reflexão independentes especializados na área das 
relações UE-África do Sul (Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais e TRALAC). A 
delegação participou ainda numa visita a um projecto de Comércio Justo.

Descrição

Pretória, 27 de Outubro de 2010

Reunião interna com Lodewijk A.E. Briët, Chefe da Delegação da UE na África do Sul, 
e com as respectivas secções Política, Económica e Comercial

O chefe da Delegação da UE na África do Sul, Lodewijk A. E. Briët, explicou à delegação da 
Comissão do Comércio Internacional que a África do Sul tem um interesse estratégico na 
União Europeia. A UE é o principal parceiro comercial da África do Sul. Em 2009, as 
exportações e as importações sul-africanas para e da UE representaram, respectivamente, 
cerca de 34% e 35% do total das vendas e compras da África do Sul ao exterior. Nas 
negociações do acordo de parceria económica (APE) com os países da SADC, continuam a 
existir três grandes desafios: as regras de origem, o lugar da África do Sul e a relutância desta 
em negociar regras relativas aos serviços, ao investimento e ao comércio. Ambas as partes 
reiteraram o seu empenho em concluir as negociações do APE até ao fim do ano.

Encontro com os chefes de missão/conselheiros económicos dos Estados-Membros da UE

Os embaixadores e conselheiros económicos dos Estados-Membros da União Europeia com 
representação em Pretória frisaram que a África do Sul tem a ambição de se afirmar como 
protagonista à escala mundial. O país tem assumido uma postura eminentemente defensiva 
nas negociações do APE. A imagem reveste-se de grande importância na África do Sul e, 
entre os nossos anfitriões, havia a convicção generalizada de que a UE precisa de esforçar-se 
por alterar o modo como é vista na África do Sul. É necessária uma campanha de imagem e 
de promoção de um clima de confiança, para contrariar a impressão de que a UE tem 
desígnios escondidos no plano das suas relações com a África do Sul. A delegação da 
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Comissão INTA à África do Sul deu provas de um genuíno empenho em rebater essas ideias 
erróneas e a delegação da UE saudou o contributo por ela dado para o esforço que está a 
desenvolver na região. Para os Estados-Membros, o principal motivo de preocupação consiste 
no aumento da concorrência de outras economias emergentes e, em particular, da China e da 
Índia.

Joanesburgo, 27 de Outubro de 2010

Encontro com Catherine Grant, responsável de projecto e programa do Instituto 
Sul-Africano de Assuntos Internacionais (SAIIA)

O SAIIA é um instituto não governamental de investigação no domínio das relações 
internacionais da África do Sul e de África no seu conjunto. Na opinião de Catherine Grant, a 
União Europeia e a África do Sul estão ligadas por laços muito fortes e a UE representa para 
esta um mercado altamente apetecível. O Governo tem uma atitude fortemente favorável ao 
apoio ao, e ao desenvolvimento do, comércio Sul-Sul, mas as transacções com os países do 
hemisfério austral são por vezes difíceis na prática e o processo de consolidação dos laços 
entre eles requer tempo. Não obstante o facto de a Ásia ser o novo motor do crescimento da 
África do Sul, a parceria com a UE permanece forte. Essa parceria foi algo afectada, todavia, 
pelas negociações do APE, que têm sido marcadas por grande acrimónia em alguns 
momentos. Actualmente, contudo, existe uma atmosfera mais positiva. O processo conheceu 
um novo impulso, tendo os países membros da SADC que se opuseram ao acordo regressado 
à mesa das negociações. A região manifestou o seu descontentamento com a União Europeia 
por meio de um prolongado alheamento do processo, alegando não estar preparada para 
aceitar o extenso mandato original, que considerava ser excessivamente ambicioso e não 
constituir a abordagem mais conveniente, em função dos interesses das partes envolvidas.

Encontro com líderes da COSATU, principal confederação sul-africana de sindicatos 
e organizações de trabalhadores

A delegação visitou a sede do COSATU (Congress of South African Trade Unions, 
Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos), principal confederação sul-africana de sindicatos e 
organizações de trabalhadores. Embora prezem as relações existentes entre a África do Sul e a 
União Europeia, as organizações sindicais são frontalmente contra o APE. As suas principais 
objecções ao acordo provisório outorgado em 2009 são as seguintes: acesso ao mercado = o 
COSATU deseja que a UE abra o seu mercado de produtos agrícolas às importações 
sul-africanas; integração regional = o APE divide a SADC; estatuto jurídico = as negociações 
devem ser alargadas a todos os países membros da SADC; cláusula NMF = deve ser retirada 
do APE; política de protecção de indústrias incipientes do sector transformador; âmbito do 
APE = deve ser circunscrito ao comércio de mercadorias; ajustamento fiscal = a tarifa não 
deve ser reduzida, a UE tem a obrigação clara de pagar uma compensação pela redução das 
tarifas. O COSATO considera que a adopção de um APE-tipo para todas as regiões, 
exclusivamente aplicável ao comércio de mercadorias, pode constituir uma solução para estes 
problemas.

Encontro conjunto com representantes do sector empresarial da África do Sul (Business 
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Leadership SA e BUSA)

Os representantes do sector empresarial da África do Sul esclareceram que o meio empresarial 
é, de um modo geral, favorável ao APE e o considera benéfico à iniciativa privada. Subsistem 
algumas inquietações, designadamente, a) o facto de os enormes subsídios que a UE concede 
ao seu sector agrícola impedirem a África do Sul de abrir o seu mercado, por não estarem 
garantidas condições de igualdade de concorrência; e, b) as barreiras resultantes da aplicação 
das normas comunitárias e das medidas sanitárias e fitossanitárias europeias. O sector agrícola 
reveste-se de enorme importância para o desenvolvimento rural. O mundo empresarial 
pretende criar maiores cadeias de valor no contexto mais lato da SADC. Mercados mais 
abertos permitirão à África do Sul retirar mais benefícios de um aprofundamento da 
integração regional. As greves recentemente ocorridas no sector público não foram bem 
recebidas pelos grupos empresariais, porque inflacionaram os custos operacionais. Os 
representantes do mundo empresarial manifestaram as suas preocupações quanto ao possível 
impacto do APE no plano do acesso a medicamentos.

Cidade do Cabo, 28 de Outubro de 2010

Encontro conjunto com os ministros das Relações Internacionais e da Cooperação, 
Maite Nkoana-Mashabane, do Comércio e da Indústria, Dr. Rob Davies, das Finanças, 
Pravin Gordhan, e do Desenvolvimento Rural e da Reforma Agrária, Gugile Nkwinti, 
todos do Governo da República da África do Sul 

Os quatro ministros dedicaram mais de duas horas do seu tempo à delegação da Comissão 
INTA. A delegação teve oportunidade de proceder a uma troca de pontos de vista muito 
franca e profícua que incidiu sobretudo sobre as relações comerciais UE-África do Sul, as 
negociações do APE UE-SADC, a Ronda de negociações de Doha para o Desenvolvimento 
no quadro da OMC, a reforma agrária na África do Sul, e a elevada cotação cambial do Rand. 
Os ministros estavam perfeitamente a par da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e das 
suas incidências no que respeita aos poderes do Parlamento Europeu na área da política 
comercial e descreveram-na como um ponto de viragem no plano das relações com o PE.

Maite Nkoana-Mashabane, Ministra das Relações Internacionais e Cooperação, realçou o 
empenho do Governo na conclusão do APE e a relevância do papel que ele terá na 
consolidação da integração regional no âmbito da SADC.

O Dr. Rob Davies, Ministro do Comércio e da Indústria, frisou que as preocupações do grupo 
de países do SADC envolvidos no processo do APE não se prendem com o comércio de 
mercadorias, mas sim com outras questões ligadas ao comércio, incluindo a Cláusula NMF. A 
África do Sul está preparada para adoptar uma atitude flexível, mas a UE continua a pedir 
mais concessões no interesse das empresas europeias, sem contudo se mostrar disposta a dar 
grandes contrapartidas à SADC. O Dr. Davies apelou igualmente a uma maior flexibilidade da 
parte europeia nas questões a incluir no APE que ainda se encontram pendentes e pediu o 
apoio do Parlamento Europeu nesse sentido.

Pravin Gordhan, Ministro das Finanças, defendeu a adopção de uma abordagem mais 
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cooperativa, instando as partes a olharem para além dos seus interesses domésticos, e 
sublinhou que, no que toca à reforma do FMI, a África do Sul considera que deveria ter 
havido uma transferência de quotas dos países ricos do mundo desenvolvido para os países 
pobres do universo das nações emergentes. Acrescentou ainda que as redes de segurança 
financeira são cruciais para o seu país.

Gugile Nkwinti, Ministro do Desenvolvimento Rural e da Reforma Agrária, admitiu que o 
Governo tem uma atitude muito realista em relação à consecução do objectivo de redistribuir 
a agricultores negros 30% das terras agrícolas e rejeitou toda e qualquer ideia de 
nacionalização da propriedade fundiária.

Encontro sobre o impacto da regulação do comércio no acesso a medicamentos

Houve lugar a uma troca de opiniões muito concorrida sobre o Acordo sobre os Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS) e as suas 
implicações no acesso a medicamentos, matéria que a Comissão do Comércio Internacional 
tem vindo a trabalhar desde 2005 e em que o Parlamento tomou uma posição muito clara e 
obteve compromissos fortes da parte da Comissão e do Conselho em 2007.

Na avaliação dos representantes das organizações Médicos sem Fronteiras, The Treatment 
Action Campaign (TAC), Section 27 e ARASA, com intervenção activa no terreno, a acção da 
Comissão visa objectivos não concordantes com os termos da resolução sobre o Acordo 
TRIPS e o acesso a medicamentos adoptada pelo Parlamento Europeu em 2007. Os 
representantes citados exprimiram preocupação quanto ao possível impacto do ACTA 
(Acordo Comercial Anticontrafacção) e do acordo de comércio livre com a Índia. Este ACL 
poderá comprometer a capacidade de produção de genéricos da Índia, que é de capital 
importância para que o acesso a medicamentos a preços acessíveis possa ser garantido. A 
indústria de genéricos sul-africana tem uma capacidade de produção quase nula, dependendo 
quase exclusivamente dos genéricos indianos.

Encontro com Paul Kruger, investigador do Trade Law Centre for Southern Africa
(TRALAC - Centro de Direito Comercial da África do Sul)

Paul Kruger elucidou os membros da delegação acerca do grau de liberalização dos diferentes 
domínios do sector dos serviços na África do Sul. A posição da África do Sul ao longo das 
negociações do GATS foi muito ambiciosa, na medida em que se comprometeu a liberalizar 9 
dos 12 domínios, e 92 de 160 subdomínios. No futuro, a relevância do papel dos serviços vai 
aumentar. Foi sugerido que o monopólio que detém na região em matéria de prestação de 
serviços poderá ter sido uma das razões que estiveram na base da recusa da África do Sul em 
encetar negociações formais no processo APE. O movimento sindical e o COSATU terão 
influência na condução das negociações.

Encontro com directores da sociedade Trade Law Chambers

A sociedade Trade Law Chambers - firma especializada em direito comercial que congrega
advogados internacionais e um grupo interdisciplinar de peritos comerciais e presta assessoria 
e apoio a clientes aos níveis local, regional e internacional - reuniu-se com a delegação para 
partilhar com ela os seus pontos de vista, radicados numa perspectiva prática, sobre questões 



PE452.847v01-00 6/12 CM\839645PT.doc

PT

locais e regionais de direito comercial. A África do Sul foi, e continua a ser, o grande 
paladino da integração regional, mas ser líder nem sempre é fácil e muitos dos seus vizinhos 
têm-na acusado de coacção. Na Ronda do Uruguai, a África do Sul foi demasiado longe na 
liberalização, e as tarifas foram fixadas em níveis demasiado baixos. A comunidade 
empresarial tem uma posição muito dura no que diz respeito à agricultura (3% do PIB, 15% 
de valor acrescentado). Os advogados são de opinião que a África do Sul deve recorrer aos 
tribunais na questão da praga de mancha preta dos citrinos, que a opõe à UE.

Encontro com representantes do Partido da Aliança Democrática

   Compareceram à reunião os deputados Tim Harris, Natascia Mazzoni e Lindiowe 
Mazibutco.  Os membros do partido Aliança Democrática (AD), na oposição, explicaram 
circunstanciadamente o processo de realinhamento em curso; a oposição, que tem estado 
fragmentada em função das clivagens de grupo, étnicas e de nacionalidade, está agora a 
transformar-se num "partido de governo na reserva" para as próximas eleições gerais, a 
realizar em 2014. A AD, liderada por Helen Zille, afirmou-se como o principal partido da 
oposição e teve um bom desempenho no seu forte bastião do Cabo Ocidental, onde saiu 
vencedora das eleições provinciais. A AD concluiu recentemente com os Democratas 
Independentes uma aliança para as próximas eleições municipais de 2011. Tem-se na conta de 
um partido liberal e preconizam o comércio livre e a realização de uma reforma agrária. No 
que se refere ao APE, insiste na necessidade de a SADC negociar enquanto região e 
desenvolver a integração regional.

Encontro com Nils Flaatten, Director Executivo da Western Cape Trade and Investment 
Promotion Agency, Hennie van Vuuren, Director do Instituto de Estudos de Segurança, e 
Jan van Vollenhoven, director da secção europeia do Departamento de Relações 
Internacionais e de Cooperação da República da África do Sul

O total dos investimentos da União Europeia na região ascende a 1 494 biliões de rands e o da 
região a 2 707 biliões de rands. Em termos de número e do valor dos projectos, o Reino Unido 
é o maior beneficiário de IDE da região, seguido pela França. A Alemanha é o maior 
investidor em número de projectos, e o Reino Unido o maior investidor em valor na região. 
Reino Unido, França, Alemanha e Espanha são os países mais activos na região em matéria de 
fluxos de IDE. Os investimentos europeus concentram-se primariamente no sector têxtil. Os 
investimentos nos sectores dos serviços financeiros, software & serviços de TI, de prestação 
de serviços a empresas têm atingido volumes significativos. Os maiores investimentos 
europeus foram feitos nos sectores do carvão, petróleo e gás natural, seguindo-se-lhes o 
imobiliário e o dos metais.

Cidade do Cabo, 29 de Outubro de 2010

Encontro com Joanmariae Louise Fubbs, presidente da Comissão parlamentar do 
Comércio e Indústria, e com membros da mesma comissão e da Comissão das Relações 
Internacionais e da Cooperação.

A reunião da delegação no Parlamento foi longa, tendo sido debatidos, em particular, o 
Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação entre a UE e a África do Sul, as 
negociações relativas ao APE com a SADC, as relações comerciais Sul-Sul, o papel da África 
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do Sul no G20, e a integração regional. Os deputados sul-africanos salientaram que a África 
do Sul só deve assinar um APE se ele melhorar o seu acesso ao mercado. A integração 
regional é crucial para o país e deve ser preservada e reforçada.

A Delegação do PE convidou os deputados ao parlamento sul-africano a participarem 
activamente na próxima sessão da Conferência Parlamentar sobre a OMC, que terá lugar em 
Genebra em 21-22 de Março de 2011.

Visita ao projecto vinícola de Comércio Justo da Fazenda Thandi

Foi organizada uma visita ao projecto vinícola de Comércio Justo da Fazenda Thandi, que tem 
como objectivo a promoção económica de comunidades agrícolas desfavorecidas. A Fazenda 
Thandi é o primeiro projecto de Black Economic Empowerment (promoção económica da 
população negra) da África do Sul no sector agrícola, dado que a companhia é detida por 250 
famílias de trabalhadores rurais que são titulares de 55% do seu capital. A comunidade de 
Thandi é igualmente proprietária do solo de três explorações, com quotas de participação 
accionista entre 50% e 100%. É muito invulgar na indústria do vinho da África do Sul que um 
grupo da dimensão do BEE detenha, simultaneamente, a terra e participações no negócio. 
Pode, por isso, ser classificada como a primeira companhia de produção de vinhos de base 
verdadeiramente alargada, bem como a maior empresa de exportação de vinhos propriedade 
de negros na África do Sul. Os vinhos de Thandi destinam-se principalmente à exportação e o 
mercado europeu representa cerca de 85% das suas vendas internacionais.

Conclusões

A visita da delegação da Comissão do Comércio Internacional à África do Sul teve lugar 
numa fase crucial das negociações com vista à celebração do APE UE-SADC, dado que as 
duas partes se comprometeram a concluir o processo até ao fim do ano.

A África do Sul é uma economia emergente que tem perfeita consciência do papel que pode 
desempenhar em África, na cena internacional, no G20 e na OMC. Os nossos contrapartes
encontravam-se muito bem informadas das novas competências em matéria de política
comercial que o Parlamento Europeu adquiriu com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e 
desejosas de discutir as questões comerciais. Esse interesse foi confirmado pela abertura sem 
precedentes mostrada pelos ministros sul-africanos para se encontrarem com a delegação no 
único dia disponível para o efeito. O êxito da visita fica a dever-se também ao trabalho árduo 
e à dedicação dos deputados, que participaram todos, sem excepção, em todos os encontros 
previstos no programa. O seu empenho nesses encontros revelou um interesse colectivo na 
região, na sua política e no futuro da parceria da Europa com a África do Sul.

O elevado nível do programa fez da visita um grande sucesso e proporcionou aos deputados 
uma excelente perspectiva das relações comerciais UE-África do Sul. 
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Texto

(Ponto da situação, 29 de Outubro de 2010)

PROGRAMA 

DELEGAÇÃO DA COMISSÃO INTA À ÁFRICA DO SUL
(27 - 29 DE OUTUBRO DE 2010)

Terça-feira, 26 de Outubro de 2010

Chegada da delegação de deputados ao PE ao Aeroporto Internacional de Joanesburgo

Pretória

Formalidades de registo no Sheraton Pretoria Hotel

Sheraton Pretoria Hotel
643 Corner of Church & Wessels Streets
Pretoria, 0007 South Africa 
Tel: +27 (0) 12 429 9999
Fax: +27 (0) 12 429 9300 

15.00-17.00 Reunião preparatória secretariado do PE - Delegação da UE
Local: Delegação da União Europeia

Quarta-feira, 27 de Outubro de 2010

7.30-8.30 Pequeno-almoço de trabalho - Reunião da Delegação do PE

Local: Restaurante do hotel 

9.00-10.00 Reunião interna com Lodewijk A.E. Briët, Chefe da Delegação da UE na 
África do Sul, e com a secção Política, Económica e Comercial 

Local: Delegação da União Europeia
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

10.00-11.30 Encontro com os Chefes de missão/conselheiros económicos dos 
Estados-Membros da UE
Local: Delegação da União Europeia
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

Joanesburgo
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13.00-14.00 Pequeno-almoço de trabalho com o Instituto Sul-africano de Assuntos 
Internacionais (Catherine Grant)
Local: Protea Hotel Wanderers 
Crn Corlett Drive&Rudd Road, Illovo

14.30-15.30 Encontro com os líderes do COSATU, principal confederação sul-africana de 
sindicatos e organizações de trabalhadores 

Local: Sede do COSATU
1 Leyds Str Braamfontein

16.00-17.00 Encontro conjunto com representantes do sector empresarial da África do Sul 
(Business Leadership SA e BUSA)
Local: Business Leadership SA
St Margaret’s, 3 Rockridge Road, Parktown 

17.00 Partida para o aeroporto
19.00 Voo para a Cidade do Cabo (SA 367)

Cidade do Cabo

21.10 Chegada à Cidade do Cabo 
22.00 Formalidades de registo no Commodore Hotel Cape Town

Commodore Hotel Cape Town
PortsWood Road, PortsWood Square
V&A Waterfront
Tel: +27 (0) 21 415 1000 
Fax: +27 (0) 21 415 1100

Quinta-feira, 28 de Outubro de 2010

8.30-10.30 Encontro conjunto com os ministros sul-africanos das Relações Internacionais 
e da Cooperação, Maite Nkoana-Mashabane, do Comércio e da Indústria, o 
Dr. Rob Davies, das Finanças, Pravin Gordhan, e do Desenvolvimento Rural e 
da Reforma Agrária, Gugile Nkwinti 

Local: Marks Building
90 Plein Street, 5.º piso, Committee Room M514 

11.30-13.00 Encontro sobre o impacto da regulação do comércio no acesso a medicamentos

Local: Sede da organização Médicos sem Fronteiras
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Building 20, 303A&B Waverley Business Park
Wyecroft Road, Mowbray

13.30-15.30 Almoço de trabalho com o TRALAC (Paul Kruger)

Local: Restaurante Cape Grace
West Quay Road, Victoria&Alfred Waterfront

16.30-18.00 Encontro com directores da sociedade Trade Law Chambers 

Local: Commodore Hotel Cape Town
Sala Blue Ribbon

18.00-19.00 Encontro com representantes do partido Aliança Democrática

Local: Commodore Hotel Cape Town
Sala Blue Ribbon

19.30-21.30 Jantar de trabalho Nils Flaatten, Director Executivo da Western Cape Trade 
and Investment Promotion Agency, Hennie van Vuuren, Director do Instituto 
de Estudos de Segurança, e Jan van Vollenhoven, director da secção europeia 
do Departamento de Relações Internacionais e de Cooperação da República da 
África do Sul

Local: Restaurante Baia Seafood
Piso superior do Victoria Wharf, V&A Waterfront

Sexta-feira, 29 de Outubro de 2010

Reuniões no Parlamento da República da África do Sul 
Parliament Street

9.00-12.00 Encontro com Joanmariae Louise Fubbs, presidente da Comissão parlamentar
do Comércio e Indústria, e com membros da mesma comissão e da Comissão 
das Relações Internacionais e da Cooperação.

Local: Parlamento da República da África do Sul
Parliament Street

12.30-14.00 Intervalo para almoço (por conta própria)

14.45-18.00 Visita ao projecto vinícola de Comércio Justo da Fazenda Thandi
Local: Fazenda Thandi

20.00 Chegada ao hotel, na Cidade do Cabo

Sábado, 30 de Outubro de 2010
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Partida da Delegação do PE para a Europa
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LISTA DOS DEPUTADOS
(por ordem de protocolo)
Nome Grupo Político

1. Robert Sturdy ECR
2. Laima Liucija Andrikienė PPE
3. Metin Kazak ALDE
4. Helmut Scholz GUE/NGL
5. Peter Šťastný PPE
6. Niccolò Rinaldi ALDE
7. Bastiaan Belder EFD


