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DOCUMENTO CONJUNTO ACP-UE

Assunto: Relatório do Conselho de Ministros ACP-UE, à atenção da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE, sobre a aplicação do Acordo de Parceria ACP-UE 
em 2013

Nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e 

do Pacífico e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, assinado em Cotonu, em 

23 de junho de 2000, tal como alterado pela primeira vez no Luxemburgo, em 25 de junho de 2005, 

e pela segunda vez em Uagadugu, em 23 de junho de 2010, a seguir designado por "Acordo de 

Parceria ACP-UE", o Conselho de Ministros ACP-UE apresenta à Assembleia Parlamentar Paritária 

ACP-UE o seu relatório sobre a aplicação do Acordo em 2013.
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I. INTRODUÇÃO

O ano de 2013 foi marcado pela criação de um novo quadro financeiro plurianual para o 

Acordo de Parceria ACP-UE, no montante de 31 589 milhões de EUR, na sequência da 

decisão tomada pela União Europeia no sentido de instituir o 11.º Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED).

Em 2013, a União Europeia e os Estados da África, Caraíbas e Pacífico continuaram a 

reforçar a sua cooperação nas instâncias internacionais, que se traduziu nos esforços 

envidados em conjunto a fim de elaborar uma posição comum para o diálogo de alto nível 

da ONU sobre Migração e Desenvolvimento.

Em paralelo, o Conselho de Ministros ACP-UE, assistido pelas suas instâncias preparatórias, 

continuou a desenvolver a cooperação ACP-UE noutros domínios relacionados com os seus 

três pilares: a cooperação política, a cooperação comercial e a cooperação para o 

financiamento do desenvolvimento.

____________________
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II. ATIVIDADES DO CONSELHO DE MINISTROS ACP-UE E DAS SUAS 

INSTÂNCIAS PREPARATÓRIAS EM DETERMINADOS DOMÍNIOS DE 

COOPERAÇÃO

1. Cooperação política

Em 2013, o Conselho de Ministros ACP-UE e o Comité de Embaixadores ACP-UE 

centraram-se na cooperação política em dois domínios: o quadro "pós-2015" e a migração.

O quadro geral "pós-2015" foi debatido pelo Comité de Embaixadores ACP-UE e pelo 

Conselho de Ministros ACP-UE. Na sequência destes debates, e encorajado pela experiência 

positiva da sessão do Conselho de Ministros ACP-UE em Vanuatu, em que as Partes 

adotaram uma declaração conjunta ACP-UE com vista à Conferência Rio+2, o Conselho de 

Ministros ACP-UE acordou em que a UE e o Grupo ACP deverão trabalhar em estreita 

colaboração tendo em vista definir uma posição comum, a ser adotada pelo Conselho na sua 

reunião de 2014.

A migração foi o segundo tema principal da cooperação ACP-UE na esfera política. Em 2013, 

os Estados ACP e a UE prosseguiram o seu diálogo sobre migração e desenvolvimento. Os 

debates havidos nas reuniões dos Embaixadores, no Comité de Embaixadores ACP-UE e no 

Conselho de Ministros ACP-UE centraram-se na aplicação prática das recomendações em 

matéria de vistos, remessas e readmissão subscritas pelo Conselho de Ministros ACP-UE na 

sua reunião de Vanuatu, em 20121. Além disso, o Comité de Embaixadores ACP-UE, atuando 

com base num mandato atribuído pelo Conselho de Ministros ACP-UE, adotou uma 

declaração conjunta sobre o diálogo de alto nível da ONU sobre Migração Internacional e 

Desenvolvimento2.

O Conselho de Ministros ACP-UE aprovou o pedido de adesão ao Acordo de Parceria 

ACP-UE apresentado pela República Federal da Somália. O processo de adesão da Somália 

foi ultimado em 5 de setembro de 2013, quando as autoridades somalis depositaram um ato de 

adesão ao Acordo junto do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

                                               
1 ACP/28/044/12 – ACP-UE 2115/12
2 ACP/28/026/13 – ACP-UE 2126/13
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Na sua reunião de junho, o Conselho de Ministros ACP-UE examinou os resultados da 

Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE em 2012 e adotou o seu primeiro relatório à 

Assembleia sobre a aplicação do Acordo de Parceria ACP-UE. Além disso, o Conselho 

realizou ainda um debate informal sobre segurança alimentar e nutricional.

2. Cooperação comercial

A cooperação comercial fazia parte das prioridades do Conselho de Ministros ACP-UE e das 

suas instâncias preparatórias, tendo sido debatida tanto a nível ministerial (pelo Conselho de 

Ministros ACP-UE e pelo Comité Ministerial Misto ACP-UE para as Questões Comerciais) 

como a nível de altos funcionários (Comité de Embaixadores ACP-UE, Subcomité de 

Cooperação Comercial).

Como habitualmente, os debates em matéria comercial centraram-se nas negociações de

Acordos de Parceria Económica (APE) e nas questões relacionadas com os produtos de base, 

nomeadamente açúcar, bananas, algodão, cacau e tabaco.

No que se refere aos APE, as instituições comuns acompanharam atentamente não apenas o 

processo de negociação, como também a implementação dos APE que já estão em aplicação, 

isto é o APE com o CARIFORUM e os APE provisórios com a África Oriental e Austral e 

com o Pacífico.

O Comité Ministerial Misto ACP-UE para as Questões Comerciais e o Subcomité de

Cooperação Comercial discutiram ainda outros assuntos relacionados com o comércio: as 

negociações no âmbito da OMC, as medidas não pautais, as negociações de acordos de 

comércio livre entre a UE e países terceiros, o aprovisionamento responsável de minerais e a 

criação de capacidades comerciais.

3. Cooperação para o financiamento do desenvolvimento

No domínio da cooperação para o financiamento do desenvolvimento, em 2013 o Conselho de 

Ministros ACP-UE e o Comité de Embaixadores ACP-UE centraram-se na elaboração do 

protocolo sobre o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 no âmbito do 

Acordo de Parceria ACP-UE. A Decisão que adota o novo protocolo financeiro foi adotada 

pelo Conselho de Ministros ACP-UE em 7 de junho de 20133.

                                               
3 ACP/21/005/13 – ACP-UE 2117/13
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O Protocolo determina que, para efeitos do estabelecido no Acordo de Parceria ACP-UE e por 

um período que teve início em 1 de janeiro de 2014, o montante global do apoio financeiro ao 

dispor dos Estados ACP no âmbito deste quadro financeiro plurianual será de 31 589 milhões 

de EUR, dos quais 29 089 milhões de EUR provenientes do 11.º FED e 2 500 milhões 

de EUR sob a forma de empréstimos a partir dos recursos próprios do Banco Europeu de 

Investimento. 

Além disso, o Conselho ACP-UE chegou a acordo sobre a atribuição dos seguintes recursos 

para o período 2014-2020: de um montante global de 29 089 milhões de EUR proveniente 

do 11.º FED, será atribuído a programas indicativos nacionais e regionais um montante 

de 24 365 milhões de EUR, com 3 590 milhões de EUR para a cooperação intra-ACP e inter-

-regional e 1 134 milhões de EUR para a Facilidade de Investimento.

Tendo em vista a programação da assistência da UE aos países ACP para o período 2014-

-2020, o Conselho de Ministros ACP-UE e o Comité dos Embaixadores ACP-UE debateram 

também o futuro do apoio da UE ao desenvolvimento do setor privado dos países ACP.

O Comité ACP-UE de Cooperação para o Financiamento do Desenvolvimento debateu 

igualmente outros tópicos relacionados com o financiamento, em especial uma eventual 

alteração ao Anexo IV do Acordo de Parceria ACP-UE, a situação financeira para o período 

de transição entre o 10.º e o 11.º FED, a situação no que respeita à análise final da 

cooperação, a programação nacional e regional do 11.º FED, a execução da Facilidade de 

Investimento e a futura política de ajuda ao desenvolvimento da UE, incluindo o apoio 

orçamental.

__________________
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III. PANORAMA DOS TRABALHOS DO CONSELHO DE MINISTROS ACP-UE E DAS 

SUAS INSTÂNCIAS PREPARATÓRIAS E DOCUMENTOS ADOTADOS

1. Reuniões

A fim de prosseguir os objetivos fixados no Acordo de Parceria ACP-UE, o Conselho de 

Ministros ACP-UE e as suas instâncias preparatórias realizaram em 2013 as seguintes 

reuniões:

– Conselho de Ministros ACP-UE (Bruxelas, Bélgica, 6-7 de junho de 2013)4;

– Comité ACP-UE de Cooperação para o Financiamento do Desenvolvimento (Bruxelas, 

6 de junho de 2013)5;

– Comité Ministerial Misto ACP-UE para as Questões Comerciais (Bruxelas, 

11 de outubro de 2013)6;

– Comité de Embaixadores ACP-UE (Bruxelas, 3 de maio de 2013)7;

– Subcomité ACP-UE de Cooperação Comercial (Bruxelas, 23 de abril de 2013)8;

– Três reuniões do Comité ACP-UE de Cooperação para o Financiamento do 

Desenvolvimento (mandatários) (Bruxelas, 8 e 27 de maio de 2013 e 19 de dezembro

de 2013).

Os trabalhos das instituições acima indicadas encontram-se pormenorizadamente descritos 

nos resultados dos trabalhos das respetivas reuniões.

O Conselho de Ministros ACP-UE realizou também debates com a Assembleia Parlamentar 

Paritária ACP-UE. Na 25.ª reunião da Assembleia Parlamentar Paritária, que decorreu em 

Bruxelas de 17 a 19 de junho de 2013, o Conselho ACP-UE esteve representado por Olebile 

Gaborone, Ministro-Adjunto da Habitação e das Terras do Botsuana, pela parte ACP, e por 

Joe Costello, Ministro de Estado para o Comércio e o Desenvolvimento da Irlanda, pela 

parte UE.

                                               
4 Resultados dos trabalhos: ACP/21/001/14 – ACP-UE 2101/14
5 O relatório oral da reunião figura em anexo aos Resultados dos trabalhos do Conselho de 

Ministros ACP-UE (ACP/21/001/14 – ACP-UE 2101/14).
6 Resultados dos trabalhos: ACP/61/005/14 – ACP-UE 2107/14
7 Resultados dos trabalhos: ACP/22/003/13 – ACP-UE 2124/13
8 Resultados dos trabalhos: ACP/61/045/13 – ACP-UE 2121/13
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O Conselho realizou também um debate com a Assembleia na sua 26.ª reunião, que teve lugar 

em Adis Abeba, Etiópia, de 25 a 27 de novembro de 2013. O Conselho foi representado por 

Fonotoe Luafesili Pierre Lauofo, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e do Comércio de Samoa, pela parte ACP, e por Rolandas Kriščiūnas, 

Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, pela parte da UE.

2. Decisões

Em 2013, foram adotadas, no âmbito da prossecução dos objetivos fixados no Acordo de 

Parceria ACP-UE, as seguintes decisões:

– Decisão n.º 1/2013 do Conselho de Ministros ACP-UE, de 7 de junho de 2013, que 

adota um Protocolo sobre o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 no 

âmbito do Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, 

por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro9;

– Decisão n.º 2/2013 do Conselho de Ministros ACP-UE, de 7 de junho de 2013, relativa 

ao pedido, apresentado pela República Federal da Somália, para obtenção do estatuto de 

observador e subsequente adesão ao Acordo de Parceria entre os Estados de África, das 

Caraíbas e do Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-

-Membros, por outro10;

– Decisão n.º 1/2013 do Comité de Embaixadores ACP-UE, de 6 de março de 2013, 

relativa à nomeação dos membros do Conselho de Administração do Centro de 

Desenvolvimento Empresarial (CDE)11;

– Decisão n.º 2/2013 do Comité de Embaixadores ACP-UE, de 29 de maio de 2013, 

relativa à nomeação dos membros do Conselho Executivo do Centro Técnico de 

Cooperação Agrícola e Rural12;

                                               
9 ACP/21/005/13 – ACP-UE 2117/13
10 ACP/21/003/13 – ACP-UE 2118/13
11 ACP/85/015/13 – ACP-UE 2105/13
12 ACP/84/039/13 – ACP-UE 2113/13
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– Decisão n.º 3/2013 do Comité de Embaixadores ACP-UE, de 30 de julho de 2013, 

relativa à nomeação dos membros do Conselho de Administração do Centro de 

Desenvolvimento Empresarial (CDE)13;

– Decisão n.º 4/2013 do Comité de Embaixadores ACP-UE, de 7 de novembro de 2013, 

relativa à nomeação dos membros do Conselho Executivo do Centro Técnico de 

Cooperação Agrícola e Rural14;

– Decisão n.º 5/2013 do Comité de Embaixadores ACP-UE, de 7 de novembro de 2013, 

relativa aos estatutos do Centro Técnico de Cooperação Agrícola e Rural (CTA)15.

3. Documentos políticos

O Conselho de Ministros ACP-UE adotou os seguintes documentos de caráter político:

– Relatório do Conselho de Ministros ACP-UE, à atenção da Assembleia Parlamentar 

Paritária ACP-UE, sobre a aplicação do Acordo de Parceria ACP-UE em 201216, 

adotado pelo Conselho de Ministros ACP-UE em 6 de junho de 2013;

– Declaração Conjunta da União Europeia e dos seus Estados-Membros e dos países ACP 

sobre o Diálogo de Alto Nível sobre Migração Internacional e Desenvolvimento17

adotada pelo Comité de Embaixadores ACP-UE em 4 de outubro de 2013.

____________________

                                               
13 ACP/85/046/13 – ACP-UE 2120/13
14 ACP/84/079/13 – ACP-UE 2128/13
15 ACP/84/080/13 – ACP-UE 2129/13
16 ACP/21/004/13 – ACP-UE 2116/13
17 ACP/28/026/13 – ACP-UE 2126/13


