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Comércio equitativo e desenvolvimento  

Resolução do Parlamento Europeu sobre comércio equitativo e desenvolvimento 

(2005/2245(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

 Tendo em conta a sua resolução de 2 de Julho de 1998 sobre comércio equitativo1, 

 Tendo em conta a sua resolução de 10 de Abril de 2003 sobre a crise no mercado 

internacional de café2, 

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 12 

de Fevereiro de 2004, "Cadeias de produtos de base agrícolas, dependência e pobreza - 

Proposta de um plano de acção da UE" (COM(2004)0089), 

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho de 29 de Novembro de 1999 

relativa ao comércio equitativo (COM(1999)0619),  

 Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 27 de Outubro de 

2005 sobre "Comércio ético e programas de garantias aos consumidores" (REX/196)3, 

 Tendo em conta a Declaração e Plano de Acção sobre Produtos de Base Africanos 

aprovada pela Conferência de Ministros do Comércio da União Africana, realizada em 

Arusha em 21-23 de Novembro de 2005,  

 Tendo em conta o Consenso de São Paulo, da décima primeira sessão da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), realizada em São Paulo 

de 13 a18 de Junho de 2004, 

 Tendo em conta os artigos 177º a 181º do Tratado CE, 

 Tendo em conta o Acordo de parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do 

Pacífico (ACP) e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros assinado em 

Cotonu, em 23 de Junho de 2000 (Acordo de Cotonu)4, e alterado no Luxemburgo em 25 

de Junho de 20055, especialmente a alínea g) do seu artigo 23º, 

 Tendo em conta o Compêndio sobre Estratégias de Cooperação ACP/UE, para o Acordo de 

Cotonu, publicado pela Comissão em 2001,  

 Tendo em conta o Manual de contratos públicos ecológicos: "Comprar ecológico", 2004, 

 Tendo em conta o projecto AFNOR (Agence française de normalisation): "Critérios 

aplicáveis ao comércio equitativo", de 9 de Dezembro de 2005, 

 Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 
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 Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e o parecer da Comissão do 

Comércio Internacional (A6-0207/2006), 

A. Considerando que o comércio equitativo provou ser uma via eficaz de promover o 

desenvolvimento sustentável, 

B. Considerando que o comércio justo e outras  iniciativas comerciais sujeitas a um controlo 

independente que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais têm em comum a 

ambição de oferecer, vender e promover  produtos que cumprem determinados critérios 

sociais, ambientais e de desenvolvimento, 

C. Considerando que o comércio equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um 

controlo independente que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais 

constituem instrumentos importantes para atingir os Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (ODM), especialmente a erradicação da pobreza e a parceria global para o 

desenvolvimento,  

D. Considerando que os preços de muitas das principais exportações agrícolas dos países em 

desenvolvimento, como o açúcar, o algodão, o cacau e o café, caíram 30% a 60% entre 

1970 e 2000, forçando os pequenos agricultores a venderem os seus produtos abaixo do 

custo de produção e reduzindo o rendimento de muitos dos países mais pobres do mundo, e 

que o comércio equitativo pode proporcionar soluções, 

E. Considerando que os artigos XXXVI-XXXVIII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras 

e Comércio (GATT) estabelecem para os membros da Organização Munidal do Comércio 

(OMC) o compromisso de desenvolverem acções conjuntas, sempre que apropriado, para 

alcançar a estabilização dos preços dos produtos de base primários; e considerando que a 

União Africana insiste em que a questão dos produtos de base faça parte das negociações 

em curso na OMC, 

F. Considerando que a alínea g) do artigo 23º do Acordo de Cotonu estipula a concessão de 

apoio à promoção do comércio equitativo e o Compêndio sobre Estratégias de Cooperação 

para o Acordo de Cotonu especifica, no n.° 64 da secção 2.6.3, que "[a] cooperação 

prestará apoio aos grupos de produtores nos países em desenvolvimento e às organizações 

não governamentais da União Europeia, através das dotações orçamentais e dos recursos 

do FED; esse apoio servirá para financiar o lançamento de novas gamas de produtos, a 

realização de campanhas de sensibilização dos consumidores e actividades educativas e de 

reforço das capacidades", 

G. Considerando que o comércio equitativo visa dois objectivos inseparáveis: por um lado, 

proporcionar oportunidades de desenvolvimento para os pequenos produtores e 

trabalhadores nos países em desenvolvimento e, por outro lado, influenciar o sistema de 

comércio internacional e as empresas privadas no sentido de se tornarem mais justos e 

favoráveis ao desenvolvimento sustentável; considerando que movimento internacional 

pelo comércio equitativo visa este último objectivo através do estabelecimento de um 

exemplo e pressionando os governos, as organizações internacionais e as empresas, 

H. Considerando que existe uma série de iniciativas comerciais sujeitas a um controlo 

independente que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais que tanto 

perseguem objectivos de desenvolvimento sustentável para os produtores e trabalhadores 

nos países em desenvolvimento como permitem às empresas privadas a possibilidade de 

intervir activamente a favor de um desenvolvimento sustentável,  



I. Considerando que as organizações de comércio equitativo desempenham um papel 

importante no aumento da sensibilização para as relações Norte-Sul, especialmente através 

de campanhas públicas e do reforço da cooperação de cidadão para cidadão, bem como 

através do conceito de cidades e universidades de comércio equitativo,  

J. Considerando que as vendas de comércio equitativo têm crescido na Europa a uma média 

de 20% ao ano desde 2000, beneficiando este sistema mais de um milhão de produtores e 

suas famílias e provando que os consumidores europeus se interessam crescentemente 

pelas compras responsáveis; considerando que crescimento nesse domínio difere entre os 

Estados-Membros da UE e que a parte de mercado do comércio equitativo é ainda 

pequena, no total, mas está em rápido desenvolvimento, e que as tendências internacionais 

também são encorajadoras,  

K. Considerando que um crescente número de retalhistas europeus desenvolvem esforços 

importantes para apoiar o comércio equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um 

controlo independente que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais, 

divulgando os seus valores e oferecendo os seus produtos de comércio equitativo nos seus 

pontos de venda, 

L. Considerando que milhões de produtores desejam aderir ao sistema de comércio equitativo 

e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que contribuem para 

elevar as normas sociais e ambientais, e que existe um enorme potencial de crescimento; 

considerando que as políticas comerciais e agrícolas causam dificuldades, especialmente, 

às pequenas e médias empresas dos países em desenvolvimento e inclusive aos produtores 

de produtos de comércio equitativo, 

M. Considerando a necessidade de despertar entre os consumidores europeus uma maior 

sensibilidade para com os efeitos positivos do comércio equitativo sobre a situação socio-

económica de produtores e as suas comunidades locais,  

N. Considerando que os produtores e consumidores beneficiam com uma marca de 

certificação única para os produtos de comércio equitativo como a que já existe, 

O. Considerando que no contexto do comércio equitativo deveria ser dada uma atenção 

particular ao papel das mulheres, que são os principais agentes económicos do 

desenvolvimento sustentável, 

P. Considerando que o comércio equitativo tem provado ser um instrumento eficaz de apoio 

aos povos indígenas, proporcionando-lhes a oportunidade de vender os seus produtos 

directamente nos mercados europeus e de continuar a manter as suas formas tradicionais de 

vida e de produção, 

Q. Considerando que os produtos de comércio equitativo são comercializados por duas vias 

diferentes: a via integrada, em que os produtos (principalmente artesanato) são importados 

através de organizações de comércio equitativo e distribuídas principalmente em lojas de 

comércio equitativo (Worldshops), e a via da rotulagem, em que os produtos são rotulados 

por agências especializadas de certificação de comércio equitativo que certificam que a sua 

cadeia produção respeita os princípios do comércio equitativo, 

R. Considerando que durante os últimos cinquenta anos o movimento internacional de 

comércio equitativo, organizado nas associações internacionais de comércio equitativo, 

nomeadamente a (Fairtrade Labelling Organizations International), a IFAT (International 

Fair Trade Association), a NEWS (Network of European Worldshops) e a AELC 



(Associação Europeia de Livre Comércio), elaborou normas internacionais, 

voluntariamente harmonizadas, para produtos ou organizações de comércio equitativo, 

rotulados ou não rotulados, 

S. Considerando que tendo em conta o sucesso do comércio equitativo e a falta de protecção 

jurídica, existe o risco de que o conceito possa ser abusado por empresas que entrem no 

mercado de comércio equitativo sem obedecer aos correspondentes critérios; considerando 

que isso pode reduzir os benefícios para os produtores pobres e marginalizados dos países 

em desenvolvimento e que pode também reduzir a transparência para os consumidores e 

violar o seu direito de informação apropriada sobre os produtos,  

T. Considerando que alguns Estados-Membros iniciaram processos legislativos destinados a 

regulamentar a utilização do termo comércio equitativo e os critérios que devem preencher 

as organizações de comércio equitativo, 

U. Considerando que a Comissão não tem uma política clara sobre o comércio equitativo e 

outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que contribuem para 

elevar as normas sociais e ambientais e que não existe nenhuma coordenação estruturada 

entre as diferentes Direcções-Gerais a este respeito, 

V. Considerando que a assistência e apoio ao comércio equitativo, às organizações de 

comércio equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente 

que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais na Europa são actualmente 

limitadas e fragmentadas, 

W. Considerando que os produtos de comércio equitativo estão crescentemente presentes nas 

Instituições da Comunidade Europeia, 

X. Considerando que existem meios compatíveis com as disposições da OMC através dos 

quais os governos podem apoiar o comércio equitativo, desde que não haja discriminação 

entre Estados-Membros da OMC, 

1. Insta a Comissão a emitir uma recomendação sobre comércio equitativo, reconhecendo que 

um acto legislativo não vinculativo é a forma de actuar apropriada no momento actual e 

não implicaria o risco de regulamentação excessiva; e a considerar a questão de emitir uma 

recomendação sobre as outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente 

que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais; 

2. Entende que o comércio equitativo, a fim de eliminar o risco de abuso na sua utilização, 

deve observar alguns critérios que o movimento para o comércio equitativo na Europa 

define assim: 

a) um preço justo no produtor, garantindo um salário justo, cobrindo os custos de uma 

produção e vida sustentáveis; esse preço deve ser, pelo menos, o de um preço 

mínimo de comércio equitativo mais prémio, sempre que tenham sido definidos pelas 

associações internacionais de comércio equitativo, 

b) parte do pagamento a efectuar antecipadamente, se pedido pelo produtor, 

c) relações estáveis de longo prazo com os produtores e envolvimento dos produtores 

no estabelecimento das normas do comércio equitativo, 

d) transparência e rastreabilidade através de toda a cadeia de abastecimento, a fim de 

garantir informações apropriadas para os consumidores, 



e) condições de produção que respeitem  as oito convenções centrais da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), 

f) respeito pelo ambiente, protecção dos direitos humanos, e em particular os das 

mulheres e das crianças, e respeito pelos métodos tradicionais de produção, os quais 

promovem desenvolvimento económico e social, 

g) desenvolvimento de capacidades e capacitação dos produtores, especialmente os 

pequenos produtores e trabalhadores dos países em desenvolvimento, suas 

organizações e respectivas comunidades, a fim de garantir a sustentabilidade do 

comércio equitativo,  

h) apoio à produção e acesso ao mercado das organizações de produtores, 

i) actividades destinadas a aumentar a sensibilização  para as relações de produção e de 

comércio do sistema de comércio equitativo, para a missão e objectivos do comércio 

equitativo e para a injustiça que prevalece nas normas internacionais de comércio,  

j) monitorização e fiscalização do cumprimento destes critérios, nos quais as 

organizações do hemisfério sul devem ter um papel mais importante, com vista à 

redução dos custos e a uma maior participação local no processo de certificação, 

k) avaliação regular do impacto das actividades de comércio equitativo; 

3. Salienta que a percentagem mais importante do aumento da venda dos produtos do 

comércio equitativo diz respeito aos produtos rotulados e que a maior parte dos países 

europeus desenvolveu iniciativas de rotulagem dos produtos do comércio equitativo; 

4. Observa que, com 60 a 70% do total de vendas, a Europa constitui o maior mercado para 

os produtos do comércio equitativo, tendo potencial para crescer mais; 

5. Relembra que a criação de um sistema de comércio multilateral livre e justo é o melhor 

meio de gestão eficaz da globalização para benefício de todos; assinala ainda que o sistema 

de comércio equitativo se revelou um importante instrumento para a redução da pobreza e 

o desenvolvimento sustentável, acreditando que, a longo prazo, poderá facilitar a 

participação equitativa dos países em desenvolvimento no sistema de comércio 

multilateral, assegurar-lhes um acesso ao mercado estável e duradouro e promover a 

sensibilização dos consumidores; 

6. Recorda que enquanto que os acordos comerciais internacionais não corresponderam 

suficientemente às necessidades dos países pobres, o sistema de comércio equitativo tem 

demonstrado ser eficaz na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável; considera 

que, a longo prazo, este sistema permitirá aos países em desenvolvimento participarem 

plenamente no sistema de comércio multilateral; 

7. Convida a Comissão e Conselho a promover o comércio equitativo e outras iniciativas 

comerciais sujeitas a um controlo independente que contribuem para elevar as normas 

sociais e ambientais como ferramentas eficazes para atingir os ODM (objectivos de 

desenvolvimento do milénio) e reconhecer o importante papel das organizações de 

comércio equitativo e de outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente 

que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais no apoio aos pequenos 

produtores marginalizados nos países em desenvolvimento e no aumento da sensibilização 

dos consumidores europeus para as relações comerciais Norte-Sul sustentáveis e éticas, em 

geral, e para o comércio equitativo em particular; 



8. Recorda que as políticas comerciais europeias devem melhorar o acesso ao mercado para 

os pequenos produtores do Sul; 

9. Convida a Comissão a realizar um estudo que examine a forma de transformar o comércio 

equitativo num modelo para uma política comercial multilateral capaz de estimular um 

intercâmbio Norte-Sul equilibrado, e identifique os obstáculos comerciais que mais 

duramente atingem as populações mais pobres em todo o mundo; 

10. Solicita à Comissão que reconheça que existem também outros programas coerentes que, 

paralelamente ao movimento de comércio equitativo, colaboram, sob o patrocínio da 

Aliança Internacional para a Certificação e a Rotulagem Social e Ambiental (ISEAL), 

contribuam para a definição de normas sociais e ambientais para as certificações de partes 

terceiras;  

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a adoptar as medidas apropriadas para 

assegurar que os consumidores têm acesso a toda a informação de que necessitam para 

fazerem escolhas informadas; e considera que os consumidores devem ter o direito de 

aceder rapidamente à informação sobre os produtos, que deve ser facilmente 

compreensível e apresentada de forma transparente; 

12. Convida a Comissão a concertar-se com o movimento internacional do comércio equitativo 

tendo em vista apoiar o estabelecimento de critérios claros e amplamente aplicáveis para 

avaliar os regimes de garantia aos consumidores, fortalecendo a confiança dos 

consumidores nos mesmos e consolidando os sectores de produtos do comércio equitativo; 

13. Convida a Comissão a lançar "convites à apresentação de propostas" específicos tendentes 

à consecução do comércio equitativo, a fim de aumentar a sensibilização dos 

consumidores, apoiar os regimes de garantia e a rotulagem, bem como a recolha 

sistemática de dados e a avaliação dos efeitos em toda a UE; 

14. Convida a Comissão a melhorar a coordenação das suas actividades no domínio do 

comércio equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente 

que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais pelas diferentes Direcções-

Gerais responsáveis pelo desenvolvimento, comércio, emprego e assuntos sociais, defesa 

do consumidor, mercado interno e agricultura, e a fazer do comércio equitativo e outras 

iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que contribuem para elevar as 

normas sociais e ambientais uma parte integrante das suas políticas nessas áreas; 

15. Solicita à Comissão e ao Conselho que estudem e avaliem a possibilidade de ser reduzida a 

taxa de IVA para os produtos do comércio equitativo se suprimam os direitos de 

importação sobre os produtos de comércio equitativo provenientes dos países em 

desenvolvimento; salienta que os produtos a que se aplique uma taxa reduzida de IVA 

deverão ser objecto de um controlo rigoroso, a fim de evitar abusos;  

16. Insta os Estados-Membros que estão presentemente a desenvolver legislação sobre o 

comércio equitativo ou legislação que possa afectar as organizações de comércio equitativo 

e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que contribuem para 

elevar as normas sociais e ambientais a basearem quaisquer critérios aplicáveis nos 

conhecimentos e experiência dos interlocutores relevantes, entre eles o movimento 

internacional de comércio equitativo e, como primeiro passo, a avaliarem exaustivamente o 

risco de regulamentação excessiva, bem como o possível impacto de tal regulamentação 

sobre os pequenos produtores marginalizados; 



17. Insta a Comissão a implementar a alínea g) do artigo 23° do Acordo de Cotonu e as 

disposições estabelecidas no Compêndio sobre Estratégias de Cooperação, nomeadamente 

os nos. 61 a 64 deste último;  

18. Solicita à Comissão que estabeleça um ponto de contacto interno que facilite uma 

coordenação regular dos assuntos relativos ao comércio equitativo entre os seus diferentes 

serviços;  

19. Convida a Comissão a fornecer "Ajuda ao Comércio Equitativo":  

a) nos países em desenvolvimento, incluindo medidas para desenvolver novos produtos 

de comércio equitativo, assegurando assistência técnica e desenvolvimento de 

capacidades (por exemplo, para corresponder às normas europeias sanitárias e 

fitossanitárias, às regras de origem e ao crescente número de normas empresariais), 

incentivando o processamento dos produtos de base (valor acrescentado), apoiando o 

desenvolvimento de capacidades e programas de capacitação, apoiando pré-

financiamentos para produtores de comércio equitativo, dando assistência à 

distribuição dos produtos de comércio equitativo em mercados locais, com uma 

ênfase especial nos projectos desenvolvidos por mulheres;  

b) na UE, incluindo medidas para apoiar programas de sensibilização para o comércio 

equitativo, campanhas públicas e actividades de promoção, investigações de impacto, 

melhores práticas, análises de cadeia de abastecimento, avaliações de rastreabilidade 

e responsabilização, apoio ao marketing do comércio equitativo e apoio prático às 

Worldshops;  

c) na UE e nos países em desenvolvimento, promover o trabalho e o papel das 

organizações de comércio equitativo; 

20. Convida a Comissão, após consulta aos interlocutores relevantes, a apresentar uma 

proposta ao Parlamento de acção e financiamento apropriados na área do comércio 

equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que 

contribuem para elevar as normas sociais e ambientais; 

21. Solicita à Comissão que examine os meios de aumentar a sensibilização para o comércio 

equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que 

contribuem para elevar as normas sociais e ambientais; 

22. Apela às administrações públicas da Europa para que integrem critérios de comércio 

equitativo nos seus concursos públicos e políticas de aprovisionamento e solicita à 

Comissão que promova esta prática, nomeadamente, elaborando orientações para o 

aprovisionamento no respeito do comércio equitativo; 

23. Recorda que as autoridades locais de direito público, em particular, fazem grandes 

investimentos no mercado relevante de produtos; exorta, por conseguinte, tais entidades a 

conferir uma atenção particular aos produtos do comércio equitativo nos concursos 

públicos que organizarem; 

24. Congratula-se com os esforços crescentes, em particular do Parlamento Europeu, para 

disponibilizar produtos de comércio equitativo e sublinha que todas as instituições da 

União Europeia deveriam utilizar produtos de comércio equitativo nos seus serviços 

internos;  



25. Salienta que o comércio equitativo e outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo 

independente que contribuem para elevar as normas sociais e ambientais podem ser 

instrumentos eficazes para tornar as empresas socialmente conscientes e socialmente 

responsáveis;  

26. Sublinha a importância de fazer com que a política europeia sobre a responsabilidade 

social das empresas se torne mais inclusiva, continuando e intensificando a actividade dos 

fóruns multilaterais de partes interessadas, incluindo as organizações de comércio 

equitativo;  

27. Insta a Comissão, quando praticável, a apoiar mecanismos para a participação dos 

produtores na determinação de preços, tal como previsto no n.° 63 do Compêndio sobre 

Estratégias de Cooperação para o Acordo de Cotonu; 

28. Insta a Comissão a apoiar a União Africana a incluir nas negociações de comércio global 

em curso, como prioridade, a questão dos preços dos produtos de base, nos termos dos seus 

compromissos na OMC, nomeadamente os artigos XXXVI - XXXVIII do GATT; 

29. Exorta a Comissão a providenciar, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo XXXVIII do 

GATT, a adopção de medidas destinadas a estabilizar e melhorar as condições de mercado 

para os produtos primários de particular interesse para os países menos desenvolvidos, 

"incluindo medidas destinadas a alcançar preços estáveis, equitativos e remuneradores para 

as exportações destes produtos";  

30. Saúda a introdução de cláusulas sociais e ambientais especiais no "sistema de preferências 

generalizadas +" (SPG+), mas afirma a necessidade de reforço do mecanismo de controlo; 

31. Insta a Comissão a desenvolver uma política coerente para a promoção e a protecção dos 

pequenos produtores marginalizados, incluindo os produtores do comércio equitativo, 

incorporando os seus pontos de vista, bem como os pontos de vista dos produtores das 

outras iniciativas comerciais sujeitas a um controlo independente que contribuem para 

elevar as normas sociais e ambientais, nas negociações bilaterais, regionais e multilaterais 

de comércio, tais como as dos Acordos de Parceria Económica (APE);  

32. Convida a Comissão a ter em consideração a abordagem do comércio equitativo e outras 

abordagens sociais e ambientais do comércio ao formular a política comercial da UE;  

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 

OIT, ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, à UNCTAD e à OMC. 

 


