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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As relações comerciais e de cooperação para o desenvolvimento entre a República da África 
do Sul e a União Europeia são reguladas pelo Acordo de Comércio, Desenvolvimento e 
Cooperação (ACDC) assinado em Outubro de 1999. Em 2000, o ACDC tinha sido 
parcialmente aplicado e a sua aplicação foi concluída em Maio de 2004, antes da criação da 
Comissão do Comércio Internacional.

O primeiro ACDC foi, por isso, da competência da comissão DEVE. Durante a legislatura 
anterior, esta comissão elaborou relatórios sobre dois protocolos adicionais resultantes da 
adesão dos novos Estados-Membros.

O acordo ACDC é um acordo global que estabelece uma zona de comércio livre.  Trata 
essencialmente da circulação de mercadorias, mas comporta igualmente disposições relativas 
aos serviços e investimentos, bem como a outras questões, como os contratos públicos, a 
política de concorrência e a propriedade intelectual. As disposições relativas ao comércio são 
completadas por um envelope global de ajuda ao desenvolvimento. 

O objectivo do ACDC é melhorar o acesso da África do Sul ao mercado da UE e o acesso da 
UE ao mercado da África do Sul.  No fim do período de transição do acordo ACDC, cerca de 
95% das exportações da África do Sul para a União Europeia estarão totalmente liberalizados 
e a maior parte dos restantes produtos beneficiará de vantajosas preferências pautais no 
âmbito do SPG.

Para proteger os sectores vulneráveis das duas partes, certos produtos foram excluídos do 
acordo ACDC e outros só foram liberalizados parcialmente.  Para a União Europeia, trata-se 
principalmente de produtos agrícolas, enquanto que, no caso da África do Sul, os produtos são 
sobretudo industriais, nomeadamente certos produtos dos sectores automóvel, dos têxteis e do 
vestuário. 

O acordo estabelece uma série de regras de origem detalhadas e contém uma cláusula de 
salvaguarda bilateral para os produtos que se considera causarem ou poderem causar graves 
prejuízos à indústria da outra parte contratante.

Certas disposições do ACDC destinam-se a evitar as práticas anticoncorrenciais e o acordo 
reconhece a necessidade de instaurar uma protecção adequada para a propriedade intelectual.  
Além disso, o acordo ACDC prevê uma cooperação estreita num vasto leque de domínios 
ligados ao comércio, como os serviços aduaneiros, a livre circulação de serviços e de capitais 
e a harmonização das regras e das normas.

Desde a entrada em vigor do ACDC, o comércio de mercadorias da UE com a África do Sul 
tem aumentado de forma constante. A União Europeia é o principal parceiro comercial da 
África do Sul: em 2009, a UE era o destino de cerca de 34% do total das exportações da 
África do Sul e a origem de cerca de 35% do total das importações da África do Sul.

Apesar da crise económica mundial que se fez sentir no mesmo ano, o valor das exportações 
da África do Sul para a União Europeia ascenderam a 14,96 mil milhões de euros e as 
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importações para a África do Sul a partir da União a 16,10 mil milhões de euros.

O ACDC prevê um processo de reexame. Nos termos dos artigos 18.° e 103.° do ACDC, que 
prevêem um reexame do acordo no prazo de cinco anos a contar da data da sua entrada em 
vigor, realizou-se em 2004 um reexame intercalar, na sequência do qual as Partes decidiram 
proceder a uma revisão do acordo.

Em 2005, o Conselho de Cooperação definiu as grandes linhas da futura revisão do ACDC, 
que prevêem uma maior liberalização do comércio, ajustamentos menores no título relativo à 
cooperação para o desenvolvimento, a actualização da redacção de várias disposições 
referentes à cooperação económica e noutros domínios e a introdução de novas disposições 
em matérias como o terrorismo, o Tribunal Penal Internacional, as armas de destruição 
maciça, as actividades mercenárias e as armas de pequeno calibre. 

A alteração não incide sobre aspectos importantes ligados ao comércio porque a revisão das 
disposições do ACDC sobre o comércio e as questões relacionadas com o comércio foi 
suspensa na pendência dos resultados das negociações sobre o acordo de Parceria Económica.

O relator do parecer gostaria de chamar a atenção para a importância das relações entre a 
África do Sul e a União Europeia e as repercussões para a África do Sul de uma eventual não 
ratificação ou do atraso nas ratificações do ACDC.

Com efeito, o acordo tem repercussões extremamente positivas para a África do Sul. A África 
do Sul e a União Europeia instauraram, em 2007, uma parceria estratégica, que é um plano 
político que acompanha o acordo ACDC. 

Foram estabelecidos fóruns de cooperação de alto nível em diversos sectores, como o das 
ciências e tecnologias, cujo objectivo é criar outros fóruns noutros sectores, como a 
cooperação aduaneira e a educação. 

O relator incentiva a África do Sul a fazer uso das chamadas "flexibilidades" que fazem parte 
do acordo TRIPS, como as licenças obrigatórias e o mecanismo previsto no artigo 30 deste 
acordo, para poder fornecer os medicamentos essenciais a preços acessíveis, e insiste em que 
a União Europeia não negocie disposições TRIPS+ relativas a produtos farmacêuticos que 
tenham incidência na saúde pública e no acesso aos medicamentos, tais como a exclusividade 
dos dados, a extensão da vigência de patentes e restrições aos motivos para a emissão de 
licenças obrigatórias.

A União Europeia é um parceiro estratégico e comercial importante para a África do Sul, 
dado que cerca de um terço das trocas comerciais deste país se fazem com a UE. A África do 
Sul é também actualmente um dos nove parceiros estratégicos (que incluem o Brasil, a Índia e 
a China) da UE e, até agora, o único Estado africano a assinar um acordo de parceria 
estratégica com a União. 

O relator deseja igualmente sublinhar que não existe nos capítulos reexaminados do acordo 
ACDC nenhum elemento controverso que possa justificar o adiamento da ratificação.

Haverá também custos para a África do Sul se a ratificação não se fizer ou for adiada por 
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período indeterminado. O adiamento pode perturbar a actual cooperação entre a África do Sul 
e a União Europeia, mas a não ratificação do acordo pode acarretar a perda de uma 
cooperação potencialmente mais benéfica e mais profunda entre os dois parceiros.

******

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta seja aprovada pelo Parlamento.


