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NOTA DE ENVIO
de: Secretariado-Geral
para: Delegações
Assunto: Estratégia da UE contra a Proliferação de ADM: Acompanhar e tornar mais 

coerente a sua implementação

Envia-se em anexo, à atenção das delegações, o documento conceptual sobre o tema " Estratégia da 

UE contra a Proliferação de ADM: Acompanhar e tornar mais coerente a sua implementação, 

através de um Observatório para as ADM", aprovado pelo Conselho (Assuntos Gerais e Relações 

Externas) em 11-12 de Dezembro de 2006.
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DOCUMENTO CONCEPTUAL

I. INTRODUÇÃO

1. A Estratégia da UE contra as ADM, adoptada em 2003, visa dar uma resposta global à 

ameaça da proliferação de ADM e respectivos vectores em ambos os seus aspectos: 

proliferação por intervenientes estatais e por intervenientes não estatais.

Os recentes atentados terroristas no Reino Unido, e, antes disso, em Espanha, vieram 

sublinhar as novas ameaças ligadas a intervenientes não estatais, a premência de impedir os 

terroristas de adquirir ADM ou materiais conexos e, por conseguinte, a importância crucial de 

redobrar esforços no sentido de implementar a Estratégia da UE contra as ADM. O risco de 

esta ameaça poder perfeitamente ser concretizada mais cedo ou mais tarde, na Europa ou 

noutro ponto do mundo, é bem real e deve, pois, ser tido em conta pelos decisores da UE.

A bem da credibilidade da União, importa, por conseguinte, fazer tudo o que for possível para 

acompanhar a implementação da Estratégia e estudar formas de a executar com mais 

coerência.

2. A Estratégia Europeia de Segurança identificou os principais desafios que se colocam à 

Europa no combate à proliferação de ADM:

"Se quisermos que o nosso contributo esteja à altura do nosso potencial, teremos de ser mais 

activos, mais coerentes e mais capazes e teremos de colaborar com outros parceiros. (…) O 

desafio consiste agora em congregar os diferentes instrumentos e capacidades."

Prosseguindo este objectivo, o Conselho Europeu subscreveu a Estratégia contra as ADM, 

segundo a qual esse esforço deve constituir "um elemento central da acção externa da UE. A 

UE tem de agir com determinação, recorrendo a todos os instrumentos e políticas ao seu 

dispor".
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II. OBJECTIVOS: AUMENTAR A EFICÁCIA E A COERÊNCIA

3. Pretende se com o presente documento conceptual reforçar a eficácia e a coerência sem 
qualquer alteração aos mecanismos e prerrogativas institucionais, mediante o estabelecimento 
de um método de trabalho conjunto pelo qual o Secretariado Geral do Conselho/AR, os 
serviços da Comissão e os Estados Membros possam colaborar entre si e desenvolver 
melhores sinergias – sem prejuízo das prerrogativas da Presidência. O presente documento 
não visa a criação de uma nova estrutura ou de uma nova agência, nem tão pouco a 
elaboração de um novo orçamento, mas sim a aprovação e oficialização de um método de 
trabalho, à luz da experiência adquirida ao longo de três anos de trabalho nos diversos 
domínios de implementação da Estratégia da UE contra as ADM. O documento inscreve se 
totalmente na realização dos objectivos recentemente fixados (em Junho de 2006) pelo 
Conselho Europeu para a acção externa ("Melhorar a eficácia, a coerência e a visibilidade das 
políticas externas da União"), e designadamente na concretização do objectivo de, "com base 
nos tratados existentes, melhorar o planeamento estratégico, a coerência entre os diferentes 
instrumentos da União em matéria de política externa e a cooperação entre as instituições da 
UE e entre estas e os Estados Membros".

4. A não proliferação e o desarmamento são domínios essenciais da PESC. As instituições da 
UE e os Estados Membros deverão intensificar ainda mais as sinergias entre as suas acções. 
Na área da assistência a Estados terceiros, é evidente que os próprios Estados Membros têm 
assumido a maior parte dos compromissos em vigor. Além disso, há um importante papel a 
desempenhar por organizações internacionais às quais os Estados Membros e as instituições 
da UE têm facultado fundos e conhecimentos especializados. O Conselho já adoptou um 
amplo leque de acções no quadro da PESC, e estão em vigor instrumentos comunitários que 
contribuem para a não proliferação.

5. Impõe se pois reforçar a coerência dos contributos globais da UE e dos Estados Membros, a 
fim de melhorar as sinergias e de evitar eventuais duplicações, pelo que continua a ser 
primordial a definição de prioridades, como seguimento da Estratégia contra as ADM. Além 
disso, haverá vantagens em intensificar o acompanhamento do que é feito neste domínio pelo 
conjunto da UE. Importa ainda verificar a coerência e a complementaridade das acções da 
UE, previstas ou já em curso, à luz das prioridades políticas apontadas pela Estratégia contra 
as ADM e pelo Conselho. Continua também a ser importante a apresentação periódica de uma 
"lista de prioridades" que permita aos Estados Membros determinar as medidas a tomar no 
futuro.
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III. SOLUÇÃO APRESENTADA PELA ESTRATÉGIA CONTRA AS ADM

6. A própria Estratégia contra as ADM apresenta uma possibilidade de melhoria nestes 

domínios: o ponto D 2) do Capítulo III da Estratégia formula o mandato para um mecanismo 

a criar nos seguintes moldes:

"Conforme acordado em Salónica, criar uma unidade que desempenharia as funções de centro 

de supervisão e ficaria incumbida de controlar a implementação coerente da Estratégia da UE 

e de recolher dados e informações, em ligação com o Centro de Situação. Este centro de 

supervisão seria criado no Secretariado Geral do Conselho e a ele se associaria plenamente a 

Comissão."

7. As funções de supervisão acima enunciadas (ponto II) poderão ser desempenhadas por um 

Observatório para as ADM, tirando partido dos recursos que têm vindo a desenvolver se no 

âmbito do Secretariado Geral do Conselho desde a adopção da Estratégia contra as ADM, em 

2003. O SG/AR nomeou uma Representante Pessoal para as ADM, coadjuvada por um 

gabinete restrito. A esta entidade cabe já um papel importante nos seguintes domínios:

– Implementação e desenvolvimento da Estratégia da UE contra as ADM;

– Criação de sinergias entre os esforços desenvolvidos pelos diversos intervenientes da 

UE implicados, a saber, os Estados Membros, a Comissão Europeia e o Alto 

Representante;

– Diálogo político e informação no interior e no exterior da UE.

8. O âmbito das funções do Observatório para as ADM, enunciadas no ponto 9, coincidirá com o 

da Estratégia da UE contra as ADM, ou seja, todas as acções de combate à proliferação de 

ADM e respectivos vectores (por exemplo, mísseis balísticos) conforme descritas na 

Estratégia, que as categoriza no Capítulo III:
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A) Assentar num multilateralismo efectivo

i) Promover a universalização e reforço dos principais tratados, acordos e regimes de 

fiscalização em matéria de desarmamento e não proliferação;

ii) Incentivar o papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas e reforçar a sua 

capacidade de resposta ao desafio da proliferação;

iii) Reforçar o apoio político, financeiro e técnico aos regimes de fiscalização;

iv) Reforçar as políticas e as práticas seguidas em matéria de controlo das exportações, em 

coordenação com parceiros dos regimes de controlo das exportações; defender a adesão 

a critérios eficazes de controlo das exportações por parte de países não abrangidos pelos 

regimes e acordos em vigor, e reforçar os regimes;

v) Reforçar a segurança de materiais, equipamentos e conhecimentos sensíveis em termos 

de proliferação na UE;

vi) Reforçar a identificação, o controlo e a intercepção do tráfico.

B) Promover um enquadramento internacional e regional estável

i) Reforçar os programas de cooperação da UE em matéria de redução da ameaça

ii) Integrar as questões da não proliferação de ADM nas actividades e nos programas 

políticos, diplomáticos e económicos da UE.

C) Cooperar estreitamente com os parceiros importantes:

i) Garantir um seguimento adequado aos documentos bilaterais em matéria de não 

proliferação;

ii) Garantir a coordenação e o lançamento de iniciativas conjuntas.

Os objectivos essenciais dos trabalhos do Observatório ADM serão os identificados na Estratégia da 

UE contra as ADM adoptada em 2003. Além disso, no desempenho das suas funções, o 

Observatório preparará o terreno para a actualização periódica da "Lista das prioridades para uma 

implementação coerente da Estratégia da UE contra as ADM". As versões actualizadas da lista de 

prioridades serão aprovadas pelo Conselho depois de debatidas nos grupos competentes e subscritas 

pelo CPS. A lista de prioridades dará orientações suplementares ao Observatório ADM para o 

cumprimento do seu mandato.
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9. Caberá ao Observatório ADM desempenhar as seguintes funções:

i) Trabalho corrente de implementação da Estratégia contra as ADM

– Acompanhar a implementação coerente da Estratégia da UE contra as ADM;

– Assegurar a continuidade da implementação mediante a rotação das Presidências da UE;

– Apoiar as instâncias competentes do Conselho (grupos de trabalho, CPS, Coreper, 

Conselho);

– Apoiar e garantir a continuidade do diálogo político com terceiros, e em especial do 

diálogo sobre estratégia/segurança com países parceiros.

ii) Futuro desenvolvimento da Estratégia contra as ADM

– Actualizar periodicamente as avaliações da ameaça ADM, em estreita coordenação com 

o Centro de Situação, a fim de orientar as acções desenvolvidas pela UE em execução 

da sua Estratégia contra as ADM;

– Preparar propostas de actualização da lista das prioridades para uma implementação 

coerente da Estratégia da UE contra as ADM;

– Apresentar sugestões para a revisão da Estratégia contra as ADM;

– Imprimir coerência aos documentos de orientação, planos de acção e actos legislativos 

em matéria de não proliferação de ADM.

iii) Coerência dos programas de assistência (acções comuns e programas 

comunitários)

– Desenvolvendo um trabalho conjunto no âmbito do Observatório ADM, o Secretariado 

Geral do Conselho/AR e a Comissão poderão assegurar a coerência do planeamento das 

actividades desenvolvidas no quadro da PESC (acções comuns) e dos programas 

comunitários, designadamente programas de cooperação para a redução da ameaça;

– Acompanhar a definição e execução dos projectos.
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iv) Contactos com países e organizações terceiros

– Participar na coordenação do diálogo político da UE com países terceiros em matéria de 

não proliferação e apoiar a Presidência neste contexto;

– Funcionar como ponto de contacto, para efeitos da implementação da Estratégia da UE 

contra as ADM, com países terceiros e organizações nacionais, internacionais e 

multinacionais, designadamente a ONU, a AIEA, a OPAQ, a CTBTO, o G8 e a OTAN, 

conforme o caso.

IV. PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS INTERVENIENTES RELEVANTES DA UE

10. Haverá que optimizar os resultados do trabalho desenvolvido pelo Observatório ADM através 

de uma cooperação abrangente e flexível, que congregue todos os intervenientes relevantes no 

quadro da UE. Significa isto que deverá ser criado um ponto de contacto (Gabinete da 

Representante Pessoal) com um quadro restrito de pessoal permanente do Secretariado Geral 

do Conselho. É também fundamental a participação activa dos Estados Membros nos 

trabalhos do Observatório ADM. Incentivam se os Estados Membros a assegurarem a melhor 

gama possível de conhecimentos especializados sobre todas as questões, temáticas e 

relacionadas com países específicos, que se prendam com ADM (não proliferação e 

desarmamento), e a disponibilizarem esses conhecimentos ao Observatório ADM. Mais 

concretamente, poderá haver vantagens em criar grupos ad hoc e/ou redes/registos de peritos a 

serem disponibilizados pelos Estados Membros, nomeadamente para acções de sensibilização. 

Tal não implicará o destacamento desses peritos para o Gabinete da Representante Pessoal do 

AR.

Grupos ad hoc: Foi já criado um grupo ad hoc no âmbito dos preparativos para a iminente 

Conferência de Revisão da CABT. Este modelo poderá ser seguido, sempre que adequado, 

noutros domínios ou para fazer face a outros desafios específicos (p. ex., Resolução 1540 do 

CSNU, terrorismo nuclear). Os grupos terão talvez de realizar reuniões específicas, podendo 

também recorrer às redes electrónicas.
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Registos de peritos: As iniciativas específicas de cooperação da UE assentam em grande 

medida nos conhecimentos especializados e nos recursos humanos dos Estados Membros. A 

actual experiência de acções de sensibilização sobre controlos à exportação (seminários no 

quadro da UE, projecto-piloto) tem demonstrado que são necessários peritos nacionais, 

designadamente, para conduzir programas de cooperação e assistência. O mesmo acontece 

agora no que respeita à execução de acções comuns da UE que prevejam o apoio a países 

terceiros na elaboração de legislação e no reforço de capacidades (como a Acção Comum de 

apoio à CABT e as eventuais futuras acções comuns de seguimento em apoio à 

Resolução 1540 do CSNU).

11. Os Grupos CODUN e CONOP continuarão a constituir o quadro para a interacção entre os 

Estados Membros e o Observatório ADM. Os Estados Membros deverão procurar estar bem 

preparados para debates específicos a nível dos Grupos, a fim de permitir que as propostas 

sejam ultimadas antes de serem apresentadas ao CPS e ao Conselho. O Observatório ADM 

informará regularmente os Grupos competentes sobre as suas actividades, projectos e 

contactos com os países, bem como sobre outros aspectos relevantes do seu trabalho. Os 

Grupos decidirão caso a caso, após sugestão da Presidência e/ou do Observatório ADM, do 

recurso aos novos instrumentos propostos no ponto 10 (grupos ad hoc/registos de peritos). Os 

Estados Membros serão convidados a designar um ponto de contacto como interlocutor 

regular para o Observatório ADM, a fim de facilitar a interacção entre os Estados Membros e 

o Observatório ADM no que se refere, entre outros aspectos, ao intercâmbio de informações e 

questões de organização.

12. É essencial que a Comissão seja plenamente associada aos trabalhos do Observatório. O 

Observatório ADM proporcionará ao Conselho e à Comissão uma oportunidade de 

intensificarem a cooperação e melhor explorarem as sinergias. Esta função de ligação será 

desempenhada pela DG Relex, que, por seu turno, tirará partido das estruturas inter-serviços 

no âmbito da Comissão para facilitar a coordenação com o Observatório ADM. Mercê desta 

função de ligação, o Conselho e a Comissão, colaborando no âmbito do Observatório ADM, 

poderão apresentar ao mundo exterior uma posição perfeitamente unificada da UE a respeito 

de todas as questões relacionadas com as ADM.
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Acresce que um diálogo mais substancial entre o Secretariado do Conselho e os serviços da 

Comissão, nas primeiras fases do planeamento, ajudará, por um lado, o Secretariado do 

Conselho/AR a elaborar projectos de acções comuns PESC e, por outro lado, os serviços da 

Comissão a integrarem os objectivos de não proliferação no planeamento e programação dos 

instrumentos comunitários pertinentes (p. ex., Instrumento de Estabilidade, Novo Instrumento 

de Vizinhança e programas por país), por forma a melhor assegurar a complementaridade e 

sinergia entre as acções do primeiro e do segundo pilar no contexto do combate à proliferação 

de ADM. A cooperação da Comissão com o Observatório ADM não afecta as prerrogativas 

que lhe são conferidas pelos Tratados, em particular o direito de iniciativa. Não haverá 

nenhuma alteração nos procedimentos internos da Comissão em matéria de tomada de 

decisão. No entanto, os trabalhos preliminares levados a cabo no âmbito do Observatório 

ADM poderão proporcionar à Comissão alguns elementos úteis de que o processo interno 

poderá beneficiar.

13 A "recolha de dados e informações" é uma das missões mencionadas pelo Conselho Europeu 

(Estratégia contra as ADM). As informações representarão de facto um importante elemento 

para os trabalhos do Observatório ADM, a fim de criar uma sólida base para o 

acompanhamento global das questões de não proliferação, o desenvolvimento e execução de 

acções da UE e a preparação de decisões políticas por parte da UE. O Centro de Situação da 

UE, de que faz parte uma equipa de funcionários cuja actividade se centra na não proliferação, 

está já a consagrar os seus esforços à recolha de dados e informações na UE. O Observatório 

ADM poderá assim tirar partido do trabalho do SITCEN e incumbi-lo de efectuar avaliações 

da ameaça. Daí que os Estados Membros devam continuar a intensificar o intercâmbio de 

informações com o SITCEN, a fim de o ajudar na sua missão de apoio ao Observatório ADM.

O Observatório ADM continuará a actuar em estreita cooperação com o Centro de Situação 

da UE e com o Coordenador da Luta Antiterrorista, bem como com outros serviços 

competentes do Secretariado do Conselho.

○

○ ○
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O presente documento conceptual foi elaborado de modo a não implicar qualquer aumento em 

termos de pessoal e orçamento. Caso venha a ser posteriormente contemplado um reforço 

permanente dos conhecimentos especializados no âmbito do Observatório AMD, especialmente 

através do destacamento de peritos nacionais, haverá necessidade, para o efeito, de uma decisão da 

autoridade responsável pela celebração de contratos de emprego, bem como de um acordo a nível 

do COREPER.


