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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Salienta que a futura parceria entre a União Europeia e a União Africana deve assentar 
em valores partilhados no que diz respeito aos direitos humanos e à boa governação; 
salienta que a União Europeia tem interesse na solidez do continente africano, pelo que 
a UE tem de elaborar, em conjunto com os parceiros africanos, planos ambiciosos e 
adequados para o crescimento e o desenvolvimento africanos que diversifiquem a 
economia do continente e aumentem o comércio intra-africano;

2. Salienta que a UE, juntamente com os seus Estados-Membros, constitui o maior 
parceiro de África em termos de comércio, investimento, ajuda pública ao 
desenvolvimento (APD) e segurança;

3. Sublinha que, embora existam no continente africano vários países dinâmicos de 
rendimento médio, o seu desenvolvimento económico é ainda relativamente fraco em 
comparação com outras partes do mundo; salienta que muitos países africanos 
enfrentarão, por isso, desafios quase intransponíveis devido à crise da COVID-19 e aos 
efeitos das alterações climáticas, nomeadamente, enormes deslocações demográficas e 
migrações motivadas pelo clima, a economia e os conflitos, assim como outros desafios, 
como a grave perda de biodiversidade e o comércio ilegal de armas; salienta que a 
situação económica em muitos países africanos – causada, nomeadamente, por uma 
quebra da procura e por um choque de aprovisionamento continental – tem impedido a 
contenção da COVID-19; sublinha que a crise terá provavelmente impactos desastrosos 
nos sistemas de saúde já sobrecarregados do continente; salienta a necessidade de a UE 
apoiar os países africanos no desenvolvimento de economias e programas sociais 
resilientes, bem como dos seus sistemas de saúde e de educação; considera, portanto, 
que os efeitos da pandemia, tanto a curto como a longo prazo, devem ser integrados na 
Estratégia UE-África;

4. Sublinha a importância de manter relações comerciais sustentáveis do ponto de vista 
ecológico e social com o continente africano; sublinha que as empresas europeias têm a 
responsabilidade pelas suas cadeias de abastecimento; insta a Comissão a avançar com 
uma proposta legislativa ambiciosa sobre os direitos humanos obrigatórios, os direitos 
sociais e as obrigações sobre o dever de diligência ambiental para as empresas da UE; 
insta a Comissão, aquando da elaboração dessas propostas, a assegurar que elas se 
apliquem a toda a cadeia de abastecimento e correspondam às diretrizes da OCDE em 
matéria de responsabilidade social e direitos humanos no comércio e sejam compatíveis 
com as regras da OMC e que, após uma avaliação cuidadosa, as propostas sejam 
consideradas funcionais e aplicáveis a todos os intervenientes no mercado, incluindo as 
PME, e incluam disposições que permitam o acesso à justiça das partes lesadas; 
sublinha que, neste contexto, a UE tem de adotar, a curto prazo, medidas de apoio 
imediato, como a aquisição de testes e de equipamento laboratorial e a facilitação da 
exportação de dipositivos médicos e equipamento de proteção individual, seguidas de 
medidas de prevenção da pandemia por meio do desenvolvimento de uma infraestrutura 
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de laboratórios, do financiamento de medidas de formação médica, de campanhas de 
informação e de planos nacionais de resposta à pandemia; sublinha que o impacto 
económico do confinamento no continente africano será profundo, dada a dimensão do 
setor informal; salienta que o objetivo a longo prazo da parceria entre a UE e África tem 
de ser a resiliência das economias africanas, bem como a autonomia económica que 
permite a independência em termos de ajuda e de dívida, que teria como efeito 
secundário o aumento da resiliência do setor da saúde;

5. Congratula-se com o anúncio, pelo G20, duma moratória temporária para o reembolso 
da dívida dos países em desenvolvimento mais fracos; assinala, porém, que o objetivo a 
longo prazo da parceria entre a UE e África deve ser a resiliência das economias 
africanas, bem como a independência económica em termos de ajuda e de dívida, que 
teria como efeito secundário o aumento da resiliência do setor da saúde; reitera que a 
redução e a anulação da dívida não são mencionadas na atual versão da estratégia para 
África, não obstante o facto de serem medidas paliativas importantes da crise decorrente 
da COVID-19 e medidas necessárias para lá da pandemia, dado que contribuirão para 
libertar espaço de ação política dos países africanos que é atualmente ocupado pelo 
reembolso da dívida; portanto, insta a Comissão, os doadores internacionais e os 
Estados-Membros a irem mais além e a ponderarem o alargamento da moratória, em 
termos de duração e âmbito de aplicação, para permitir que os países africanos 
combatam o impacto a médio e longo prazo da COVID-19; manifesta a sua 
preocupação com a falta de ação concertada no combate aos fluxos financeiros ilícitos, 
que são doze vezes superiores à APD anual, e insta as autoridades africanas e europeias 
a combaterem os fenómenos financeiros ilícitos – por exemplo, a fuga de capitais, os 
regimes de elisão fiscal e as perdas de receitas nacionais devidas às reduções de tarifas 
aduaneiras; reitera o seu apelo aos credores privados para que participem na iniciativa 
em termos comparáveis e incentiva o G20, o FMI e o Banco Mundial, bem como os 
bancos multilaterais de desenvolvimento, a continuarem a reduzir a dívida e a 
continuarem a explorar as opções de suspensão dos pagamentos do serviço da dívida, a 
fim de garantir, nomeadamente, que as necessidades básicas dos cidadãos possam ser 
satisfeitas; insta os Estados-Membros da UE a respeitarem o seu reiterado compromisso 
de longa data de dedicarem 0,7% do seu PIB à APD;

6. Salienta que a União Europeia tem importantes laços económicos com Estados 
africanos e que estes devem ser reforçadas no futuro, a fim de assegurar uma 
transformação produtiva da região e o reforço da resiliência; observa que a China 
intensificou a sua presença em África, ao passo que os Estados-Membros da UE têm 
demonstrado um interesse muito seletivo no comércio com os Estados africanos e no 
investimento nestes, razão pela qual o comércio entre a UE e a maioria dos Estados 
africanos continua a ter uma dimensão relativamente pequena; sublinha que a UE 
necessita de uma base completamente nova para a sua parceria económica com África, o 
que significa que necessita de chegar a uma nova realidade na qual a UE e África têm 
de desenvolver uma parceria sustentável mutuamente benéfica, reformulando as 
relações económicas e comerciais em prol da solidariedade e da cooperação e 
assegurando um comércio justo e ético; sublinha que a condição prévia desta parceria é 
um maior desenvolvimento sustentável substancial em todos os Estados africanos; neste 
contexto, salienta a necessidade de proporcionar investimento e apoio específico e de 
respeitar a coerência das políticas para o desenvolvimento;
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7. Sublinha que o papel de muitos Estados africanos na divisão internacional do trabalho e 
nas cadeias de abastecimento mundiais é fraco, nomeadamente devido à baixa 
produtividade – que constitui, entre outras coisas, uma herança do passado –, à falta de 
investimento específico e de mão de obra qualificada e ao facto de o desenvolvimento 
sustentável não estar a ser promovido enquanto os Estados africanos continuarem a 
exportar matérias-primas e alguns produtos agrícolas não transformados, ao passo que a 
UE exporta bens transformados, serviços e excedentes agrícolas; insiste em que a UE 
tem de criar uma estratégia que ajude os países africanos na criação e diversificação de 
cadeias de valor intracontinentais e reduza os obstáculos existentes ao comércio, a fim 
de gerar mais valor acrescentado nos próprios Estados africanos mediante investimentos 
orientados na melhoria das infraestruturas e no desenvolvimento dum aprovisionamento 
energético sustentável, bem como através dum tratamento especial e diferenciado; 
sublinha que o investimento direto europeu também deve apoiar melhores 
infraestruturas regionais; insta a Comissão, através dos canais de que dispõe, a facilitar 
o desenvolvimento de cadeias de valor regionais, uma vez que o comércio intrarregional 
no continente africano continua a ser insignificante e deixa muitas das suas 
oportunidades por explorar, embora sendo uma condição prévia do desenvolvimento 
sustentável e da independência económica a longo prazo;

8. Constata que os países africanos – embora representem mais de 50% dos beneficiários 
do Regime de Preferências Generalizadas (SPG) – representam apenas menos de 5% 
das importações da UE ao abrigo do SPG; convida a Comissão a apoiar os 
intervenientes dos países beneficiários, nomeadamente no que respeita ao cumprimento 
das regras de origem e aos obstáculos técnicos; lamenta que o SPG não tenha 
contribuído até agora para a diversificação económica dos países beneficiários 
africanos; reitera o seu apelo à Comissão para que pondere alargar a lista de produtos 
abrangidos pelo Regulamento SPG;

9. Salienta que a UE e a União Africana têm um interesse comum num sistema de 
comércio multilateral estável, assente em regras e centrado na Organização Mundial do 
Comércio (OMC);

10. Insta a Comissão a rever adequadamente as suas prioridades estabelecidas na 
comunicação «Rumo a uma estratégia abrangente para África» antes da cimeira UE-UA 
prevista, a fim de abordar as causas profundas das deficiências económicas, sociais e de 
saúde nos países e regiões de África, na sequência da atual crise económica e de saúde, 
mas também no que diz respeito ao risco de futuras ameaças à segurança alimentar; 
assinala a necessidade de o plano comum para a recuperação económica e a nova 
estratégia UE-África se manterem em conformidade com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo de Paris; insta a Comissão a ponderar 
a possibilidade de autorizar temporariamente os países africanos a cobrarem impostos à 
exportação de mercadorias, a fim de atenuar os impactos das múltiplas crises e preparar 
a recuperação;

11. Insta a Comissão a apoiar a ambição de África de se tornar uma zona de comércio livre 
continental, efetuando os ajustamentos necessários para aplicar os acordos de parceria 
económica (APE), de modo a que estes possam constituir um alicerce para este projeto 
endógeno e autodeterminado, oferecendo apoio técnico para efetuar os ajustamentos 
fiscais necessários à abolição dos direitos aduaneiros, bem como ajudando a 
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implementar sistemas tributários resilientes que possam resolver o problema da elisão 
fiscal e reduzir a dependência das remessas; sublinha a necessidade de implementar 
assistência técnica em matéria de cooperação nas fronteiras e outras questões técnicas 
em prol do desenvolvimento da cadeia de valor regional; recorda a importância de uma 
zona de comércio integrada em África que facilite o comércio internacional e o 
desenvolvimento inclusivo;

12. Salienta que os APE e o SPG são instrumentos importantes da relação comercial UE-
África; sublinha que, até à data, a aplicação dos APE não produziu os progressos 
desejados a nível do apoio à integração regional, à assistência técnica, ao reforço das 
capacidades em matéria de cooperação nas fronteiras, à gestão dos conhecimentos e dos 
dados e à cooperação com vista a melhorar o clima de investimento e reforçar a boa 
governação; solicita à Comissão que, com caráter prioritário, aumente o ritmo de 
aplicação destes aspetos vitais; insta a Comissão a continuar a prestar assistência aos 
países africanos nestes domínios, sem condicionar totalmente esta assistência à 
execução dos APE; apela à inclusão sistemática de mecanismos vinculativos e 
executórios para a aplicação dos capítulos sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável relativos a direitos humanos, normas laborais e ambientais em todos os APE 
atualmente em negociação e futuros, salientando que os acordos devem ser coerentes 
com as políticas de desenvolvimento e com os ODS, especialmente no que diz respeito 
ao seu impacto na desflorestação, nas alterações climáticas e na perda de 
biodiversidade; insiste no apoio à integração das economias africanas à escala regional, 
a fim de as tornar mais fortes a nível internacional;

13. Solicita uma proposta concreta que estabeleça iniciativas comuns sobre um 
aprovisionamento energético a partir de fontes renováveis no continente africano e a 
promoção da inovação neste domínio, incluindo um plano concreto para financiar 
publicamente essas iniciativas e um plano para estreitar a cooperação no que respeita à 
futura utilização comum da energia renovável resultante, em paralelo com uma 
eliminação progressiva de todos os investimentos em projetos relacionados com os 
combustíveis fósseis; reitera que o desenvolvimento sustentável não é possível sem um 
acesso abrangente à energia e incentiva a Comissão a elaborar um plano ambicioso para 
a aplicação desta parceria para as energias sustentáveis; sublinha, neste contexto, a 
importância crucial de alcançar as metas estabelecidas no acordo de Paris sobre o clima; 
insta à partilha de patentes e à transferência de tecnologia para resolver a violenta crise 
sanitária, respeitando simultaneamente os direitos de propriedade intelectual no quadro 
da Declaração sobre Saúde Pública (OMC-TRIPS) de 2003; insta a Comissão a 
transformar a consecução dos ODS num princípio orientador em todas as suas políticas 
relativas ao continente africano; além disso, exorta a Comissão a ter plenamente em 
conta estes objetivos ao negociar o acordo pós-Cotonu, a fim de assegurar um comércio 
equilibrado, livre e justo com o continente africano;

14. Destaca a necessidade de investimentos substanciais e sustentáveis, possivelmente sob a 
forma de parcerias de investimento em setores fundamentais, no que diz respeito a 
infraestruturas, um setor agrícola sustentável e um aprovisionamento de energia 
abrangente a partir de fontes renováveis, reforçando simultaneamente os setores 
públicos da saúde e do ensino, as infraestruturas e o abastecimento de água potável e as 
infraestruturas de transporte e energia, bem como impedindo a sua privatização; destaca 
a necessidade de políticas e projetos de inovação sustentável que permitam «dar um 
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salto em frente» com o objetivo específico da sustentabilidade ecológica e social e insta, 
neste contexto, a uma investigação sobre a forma como «dar um salto em frente» pode 
contribuir para estes objetivos nos Estados africanos; sublinha que a UE tem de procurar 
efetuar investimentos públicos no desenvolvimento de infraestruturas de modo geral e, 
mais especificamente, de infraestruturas transfronteiriças, a fim de facilitar o comércio 
regional e, por conseguinte, a diversificação das cadeias de valor; salienta que a 
promoção do investimento direto estrangeiro, entre outros programas do Plano de 
Investimento Externo, deveria ser associada ao empreendedorismo local, prestando 
especial atenção à capacitação das PME, das pequenas explorações agrícolas, do setor 
dos serviços local, das indústrias de transformação locais e dos projetos de inovação 
sustentável, a fim de facilitar a diversificação das cadeias de valor no continente, bem 
como em prol da criação de oportunidades de emprego digno, evitando 
simultaneamente novas dependências;

15. Salienta o papel vital da transformação digital e da digitalização no desenvolvimento 
sustentável e na resiliência das sociedades, como é especialmente visível na atual 
situação mundial desencadeada pela crise da COVID-19; apela a uma cooperação 
contínua, reforçada, sistemática e mutuamente benéfica com os Estados africanos no 
que se refere à digitalização e a tecnologias e soluções inovadoras em todos os níveis da 
sociedade, incluindo governação eletrónica, comércio eletrónico, competências digitais 
e cibersegurança, em conformidade com a abordagem «digitalização em prol do 
desenvolvimento» (D4D);

16. Manifesta a sua preocupação pelo facto de – como comunicou o Fórum África-UE da 
Sociedade Civil  – o espaço da sociedade civil ter diminuído e a sua visibilidade 
continuar a ser fraca; sublinha que proporcionar meios de ação à sociedade civil – e, 
dessa forma, incluir uma contrapartida social nas estruturas de investimento – constitui 
um aspeto fundamental das políticas conduzidas pela UE em relação aos Estados 
africanos e com estes Estados; solicita, portanto, à Comissão que envolva a sociedade 
civil em todos os níveis do diálogo político, especialmente quando os acordos 
comerciais forem preparados, acompanhados e avaliados; solicita um maior papel da 
sociedade civil no sistema de ajuda ao comércio;

17. Reconhece o papel fundamental das mulheres e das raparigas no desenvolvimento e no 
crescimento sustentável; salienta que o empoderamento das mulheres e das raparigas 
tem de ser integrado em todas as fases da aplicação da estratégia para África; sublinha 
que a independência económica das mulheres tem de ser fomentada por meio promoção 
de empresárias; recorda que a posição das mulheres pode ser reforçada por meio de 
disposições robustas em matéria de género e comércio nos acordos comerciais; a este 
respeito, insta a Comissão a prestar assistência à União Africana na aplicação da sua 
Estratégia para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres e a aplicar 
medidas que contribuam para a consecução da igualdade de género nos seus acordos 
comerciais com os países africanos; solicita a introdução duma perspetiva de género 
clara para abordar os impactos diferenciados da crise e da recuperação, bem como as 
diferentes funções e encargos dos homens e das mulheres nesta crise;

18. Sublinha que o continente africano possui a população mais jovem do mundo e, por 
conseguinte, solicita à Comissão que integre plenamente os interesses das crianças e dos 
jovens no plano de execução da estratégia para África e que assegure a realização de 
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investimentos consideráveis no reforço das competências dos jovens, em virtude do 
papel fundamental que desempenham no desenvolvimento de estratégias em prol de um 
futuro sustentável em termos ecológicos, sociais e económicos do seu continente; insta a 
Comissão a ajudar os jovens africanos com programas de ensino específicos, ao abrigo, 
nomeadamente, do programa Erasmus+, e a reforçar a mobilidade educativa e 
profissional por meio de uma estratégia específica em cooperação com a União 
Africana, o setor privado e instituições financeiras (por exemplo, através da 
disponibilização de microcrédito a empresas em fase de arranque), com o objetivo de 
reforçar as oportunidades económicas e comerciais;

19. Destaca a importância de apoiar a capacidade dos países africanos para intensificar a 
mobilização de recursos nacionais, a fim de aumentar o investimento em serviços 
públicos básicos universais; insta a UE a apoiar os países africanos através do combate 
aos fluxos financeiros ilícitos e à evasão fiscal das multinacionais e das empresas da UE 
e a assegurar que os impostos são pagos onde os lucros e o valor económico real são 
gerados, a fim de pôr termo à erosão da base tributável e à transferência de lucros;

20. Manifesta a sua preocupação com a exportação apoiada pela PAC de leite em pó 
europeu para a África Ocidental, dado que a triplicação das exportações desde que a UE 
pôs fim às quotas leiteiras em 2015 teve consequências desastrosas para os pastores 
locais e agricultores que não conseguem competir; insta a Comissão a envidar esforços 
no sentido de encontrar soluções com as partes interessadas e os governos africanos;

21. Manifesta a sua preocupação com o crescente número de ações de resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado intentadas contra Estados africanos, em especial, por 
empresas europeias; insta as empresas e os governos da UE a não recorrerem aos 
sistemas de resolução de litígios entre os investidores e o Estado e a cessarem as 
numerosas ações deste tipo intentadas contra os países africanos;

22. Insta a Comissão a envidar esforços no sentido de encontrar soluções com as partes 
interessadas e os governos africanos e a aplicar as recomendações do Grupo de 
Trabalho para a África Rural (GTAR); entende que um investimento e uma mão de obra 
estável para desenvolver uma cadeia alimentar africana para circuitos regionais sob 
apropriação africana dariam um maior contributo para aumentar a saúde e o bem-estar 
do povo africano;

23. Sublinha que África e a África subsariana, em especial, terão o maior crescimento 
populacional mundial nas próximas décadas; a este respeito, insta a UE a seguir as 
conclusões do GTAR sobre a necessidade de investimento em cadeias alimentares na 
África, com destaque para as mercadorias com valor acrescentado;

24. Destaca que a UE, juntamente com os seus Estados-Membros, continua a ser o maior 
doador de África, com 31% do total da ajuda; recorda a importância de uma mudança 
de paradigma da política europeia de desenvolvimento para as reformas estruturais 
orientadas para o mercado e a boa governação;

25. Exorta a Comissão – tendo em conta o comprovado risco crescente da disseminação de 
organismos patogénicos zoonóticos em África – a promover nos países africanos 
normas mais rigorosas em termos de medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e bem-
estar dos animais por meio do diálogo e da cooperação regulamentar.
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