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de: Comité de Representantes Permanentes
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para: Conselho
n.º doc. ant.: 12990/07
Assunto: Aprovação de uma Estratégia da UE em matéria de Ajuda ao Comércio: Reforçar 

o apoio da UE para suprir as necessidades no domínio comercial dos países em 
desenvolvimento

1. Em 16 de Outubro de 2006, o Conselho e os Representantes dos Governos dos Estados-

-Membros reunidos no Conselho aprovaram conclusões sobre a Ajuda ao Comércio (AaC) 1. 

Nessas conclusões, o Conselho convidava os Estados-Membros e a Comissão a elaborarem, 

em 2007, uma Estratégia da UE para a AaC.

  
1 Doc. 14018/06.
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2. Em 15 de Maio de 2007, o Conselho e os Representantes dos Governos dos Estados-Membros 

reunidos no Conselho aprovaram novas conclusões sobre a Ajuda ao Comércio 2. Nessas 

conclusões, o Conselho convidava os Estados-Membros e a Comissão a intensificarem os 

trabalhos relativos à Estratégia, de modo a que o Conselho a aprove, com suficiente 

antecedência para permitir que a UE contribua para a próxima Avaliação Global da Ajuda ao 

Comércio, a realizar na OMC (Genebra 20-21 de Novembro de 2007). O Conselho e a 

Comissão estão também cientes da importância desta Estratégia para as negociações dos 

Acordos de Parceria Económica quando entram na fase final.

3. Com base nos trabalhos preparatórios realizados em reuniões de peritos, organizadas pela 

anterior Presidência Alemã e pela Comissão, a Presidência Portuguesa apresentou em 

5 de Julho de 2007 um projecto de Estratégia da UE em matéria de Ajuda ao Comércio. 

4. Em 19 de Setembro de 2007, o COREPER aprovou o projecto em anexo de Estratégia da UE 

em matéria de Ajuda ao Comércio3.

5. À luz do exposto, convida-se Conselho a aprovar a Estratégia da UE para a Ajuda ao 

Comércio incluída no Anexo 4.

  
2 Doc. 9555/07.
3 Doc. 12990/07.
4 Na sequência do debate no COREPER, a Presidência distribuiu uma nota técnica explicativa 

sobre a ajuda vinculada ao comércio prestada pelos Estados-Membros em 2001-2005 
(doc. 13771/07).
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ANEXO

Projecto de

Estratégia da UE em matéria de Ajuda ao Comércio:

Reforçar o apoio da UE para suprir as necessidades no domínio comercial dos países em

desenvolvimento

1. Ajuda ao Comércio e Objectivos Globais da UE

A Estratégia da UE em matéria de Ajuda ao Comércio (AaC) contribuirá para que os Estados-

-Membros e a Comunidade Europeia (CE) ajudem todos os países em desenvolvimento, em especial 

os Países Menos Desenvolvidos (PMD), a integrar-se melhor no sistema de comércio mundial 

baseado em regras e a utilizar mais eficazmente o comércio para promover o objectivo último de 

erradicação da pobreza no contexto do desenvolvimento sustentável 1.

A AaC, enquanto elemento das políticas e metas de desenvolvimento mais vastas de realização dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que favorece, no contexto das políticas 

comerciais, as reformas centradas na procura e que elimina os condicionalismos a nível da oferta 

relacionados com a capacidade produtiva, com as infra-estruturas económicas e com os 

ajustamentos relacionados com o comércio, é determinante para que os países em desenvolvimento 

possam implementar e beneficiar dos acordos comerciais 2.

A AaC é um complemento importante das negociações comerciais, em especial da Agenda de 

Desenvolvimento de Doha (ADD), que amplia os benefícios potenciais para os países em 

desenvolvimento. Reconhecendo a importância de um acordo ambicioso, abrangente e equilibrado 

sobre a ADD, a UE assinala que a AaC completa, mas não substitui, um resultado positivo das 

negociações da ADD. A AaC pretende também ajudar as regiões e países ACP a tirar todo o 

proveito das oportunidades e reformas comerciais, incluindo as dos APE, embora a contribuição 

colectiva da UE em AaC não dependa do resultado dessas negociações dos APE.

  
1 A Estratégia da UE em matéria de AaC baseia-se nas Conclusões do Conselho 

de 12 de Dezembro de 2005 (doc. 15791/05), de 16 de Outubro de 2007 (doc. 14018/06) e 
de 15 de Maio de 2007 (doc. 9555/07).

2 Conclusões do Conselho de 15 de Maio de 2007.
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A Estratégia da UE em matéria de AaC pretende dar uma resposta eficaz às prioridades 

relacionadas com o comércio dos países no contexto das respectivas estratégias de redução da 

pobreza. Ajudará a UE a conseguir uma melhor coerência política nos domínios do 

desenvolvimento e do comércio. Baseia-se nos Princípios da Declaração de Paris sobre a Eficácia 

da Ajuda, melhorando a complementaridade e promovendo a divisão do trabalho entre os doadores 

da UE, em especial pondo em prática o Código de Conduta da UE sobre Complementaridade e 

Divisão do Trabalho na Política de Desenvolvimento 3. Neste contexto, a formulação "a UE" deve

entender-se como referindo-se aos Estados-Membros e à Comissão agindo de modo voluntário e 

flexível, respeitando plenamente as competências existentes.

A Estratégia é desenvolvida na sequência das recomendações de 2006 do Grupo de Missão "Ajuda 

ao Comércio" da OMC e abrange todas as categorias da AaC que identifica como:

1) Política comercial e regulamentação; 2) Desenvolvimento comercial; 3) infra-estrutura 

comercial; 4) desenvolvimento de capacidades produtivas; 5) Ajustamento relacionado com 

o comércio; 6) Outras necessidades de natureza comercial.

Às duas primeiras categorias acima referidas dá-se o nome de Assistência em Matéria Comercial 

(AMC). No final de 2005, a UE assumiu compromissos financeiros específicos relativos a estes dois 

domínios, declarando esforçar-se por aumentar para EUR 2000 milhões por ano a partir de 2010 as 

despesas colectivas com os mesmos, dos quais EUR 1000 milhões em ajuda comunitária e 

EUR 1000 milhões em ajuda bilateral dos Estados-Membros. Na sequência das recomendações 

de 2006 do Grupo de Missão da OMC, às categorias 3-6 dá-se o nome de "programa mais vasto de 

ajuda ao comércio". Embora a UE não tenha anotado quaisquer compromissos financeiros 

específicos para estas categorias, os números da OCDE mostram que a UE é já um doador principal 

de infra-estrutura comercial e de capacidade produtiva. 

  
3 Aprovado pelo Conselho em 15 de Maio de 2007 (doc. 9558/07).
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A Estratégia compõe-se de acções organizadas no âmbito dos seguintes pilares: 

· Aumentar os volumes colectivos da AaC no âmbito dos compromissos de 

desenvolvimento ambiciosos de aumentar gradualmente a ajuda global da UE;

· Melhorar o enfoque em prol da pobreza e a qualidade da ajuda da UE ao comércio; 

· Aumentar a capacidade dos doadores a nível da UE e dos Estados-Membros de acordo 

com princípios de eficácia da ajuda acordados a nível mundial;

· Reforçar, fomentar e apoiar os processos de integração regional da Estratégia Conjunta 

da UE em matéria de AaC, na óptica específica dos ACP,

· Apoiar um controlo e uma notificação eficazes da AaC.

2. Ambições quantitativas da AaC no contexto do Aumento Gradual da Ajuda Global da 

UE

a) A UE procurará aumentar a sua AaC total de acordo com os aumentos graduais da ajuda ao 

desenvolvimento global até atingir os objectivos estabelecidos para 2010 e 2015 4 e em 

resposta a necessidades consideradas prioritárias pelos países parceiros. Tal garantirá a 

adicionalidade e permitirá que os aumentos da AaC não sejam obtidos em detrimento do 

apoio a outros sectores e programas prioritários essenciais para atingir os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM).

b) No que diz respeito à Assistência em Matéria Comercial (Política comercial e regulamentação 

e Desenvolvimento comercial) e nos seus esforços por aumentar as despesas colectivas dos 

Estados-Membros e da CE em AMC para EUR 2000 milhões anualmente, até 2010, a UE: 

  
4 Conforme as Conclusões do Conselho de 24 de Maio de 2005 (doc. 9266/05).
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· Aplicará o roteiro para atingir este objectivo, tendo em conta a avaliação da Comissão 

segundo a qual uma progressão linear a partir da actual situação até à realização do 

objectivo de EUR 1 000 milhões dos Estados-Membros implicará que os compromissos 

colectivos desses Estados aumentem no mínimo, para EUR 600 milhões em 2008;

· Medirá e acompanhará o compromisso financeiro colectivo da UE em matéria de AMC 

com base nas definições acordadas na altura em que foi assumido o compromisso 

(Dezembro de 2005);

· Se os Estados-Membros colectivamente não estiverem em vias de atingir o objectivo 

de 2010 em compromissos AMC, analisará e abordará as razões subjacentes.

c) A UE promoverá uma resposta eficaz ao programa mais vasto da AaC (ou seja, AaC para 

além da AMC) prosseguindo e fortalecendo o apoio dos Estados-Membros e da Comunidade 

a estratégias de desenvolvimento centradas na procura e em benefício dos pobres, que 

integrem o desenvolvimento de capacidades produtivas, bem como infra-estruturas comerciais 

e ajustamentos relacionados com o comércio, e incitando a uma participação acrescida de 

outros doadores internacionais e do sector privado. Para o conseguir, a UE:

· Garantirá que, até 2010, o aumento total da sua despesa em desenvolvimento comercial 

não se realize em detrimento da categoria AaC correspondente "desenvolvimento de 

capacidades produtivas", o que será controlado verificando a evolução paralela destas 

duas categorias;

· Procurará estabelecer um entendimento comum sobra a noção de "ajustamento 

relacionado com o comércio" a nível da UE, em conjugação com a promoção a nível 

internacional do entendimento deste conceito;

· Reforçará a coordenação e a cooperação com outros doadores de AaC, tanto bilaterais 

como multilaterais, incluindo doadores emergentes e instituições financeiras 

internacionais, como o Banco Mundial e os bancos de desenvolvimento regional.
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d) A UE incitará os países parceiros a intensificarem, com o apoio que for necessário dos 

Estados-Membros e da Comunidade, os seus esforços paralelos no sentido de incluir a AaC 

nas suas estratégias de redução da pobreza e de desenvolvimento nacional, nos seus planos de 

execução e nos seus orçamentos nacionais em moldes que garantam que as suas estratégias 

nacionais de desenvolvimento do comércio se centrem na procura e beneficiem os pobres; 

Para o conseguir, a UE:

· Procurará alargar significativamente a inclusão do comércio e da AaC na redução da 

pobreza e nas estratégias de desenvolvimento nacional até 2010, através

○ do reforço do diálogo político comum

○ do apoio à utilização de processos participativos por parte de países parceiros, 

incluindo, a nível local, a sociedade civil e os intervenientes no comércio (p.ex. 

sector privado, organizações de consumidores, organizações de produtores) ao 

elaborar estratégias de redução da pobreza e de desenvolvimento nacional;

○ do empenhamento com outros doadores e instituições financeiras internacionais 

para o efeito;

· Concederá especial atenção aos países/regiões que integrem pouco ou não integrem de 

todo o comércio e a AaC nas suas estratégias de redução da pobreza e de 

desenvolvimento nacional.

e) A UE concorda em reforçar o Quadro Integrado (QI), nomeadamente através da participação 

activa a nível nacional, e, por reconhecer que os não PMD também enfrentam importantes 

carências de AaC, em intensificar mais ainda os esforços internacionais com vista à criação de 

um processo similar a nível nacional para esses países, em especial para os "só AID" 5. Para o 

conseguir, a UE:

  
5 Associação Internacional de Desenvolvimento "País só AID" é uma classificação por país do 

Banco Mundial para países, por exemplo, com um PIB per capita baixo (PIB per capita de, no 
máximo, 1025 USD). Esta classificação não coincide inteiramente com a classificação PMD 
da ONU. Há portanto países pobres que não são PMD, mas que estão classificados como 
"países só AID" pelo Banco Mundial. Os "países só AID são: Mongólia, Tonga, Vietname, 
Albânia, Arménia, Geórgia, Quirguizistão, Moldávia, Tajiquistão, Guiana, Honduras, 
Nicarágua, Sri Lanka, Camarões, República do Congo, Costa do Marfim, Gana e Quénia.
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· Procederá, nos PMD, ao reforço do Quadro Integrado (QI) (FEI) e em especial do seu 

processo a nível nacional, do seguinte modo:

· dando pleno apoio aos esforços dos países parceiros para gerir os processo 

DTIS 6, funcionando inclusive como intermediário junto dos doadores se o 

Governo assim o solicitar; 

· tirando partido do processo DTIS para iniciar um diálogo político que converta 

necessidades de natureza comercial em estratégias de redução da pobreza e 

equivalentes, e acompanhando de modo adequado as prioridades identificadas;

· garantindo que as decisões da UE em apoio aos programas de AaC incluam 

explicitamente a forma como os programas têm em conta as necessidades 

identificadas durante o processo do QI;

· continuando a ter um papel activo no processo de tomada de decisão 

relativamente ao QI a nível multilateral.

· nos países não PMD, continuará a proceder a avaliações coordenadas, conduzidas a 

nível nacional, das necessidades em matéria de comércio, estratégias de resposta e 

implementação com a UE e outros doadores e agências presentes num país, 

disponibilizando-se inclusivamente a nomear um doador principal da UE para facilitar 

esse processo; será dada especial atenção aos países só AID.

3. Melhorar o enfoque em prol da pobreza e a qualidade da ajuda da UE ao comércio

A UE intensificará as suas actividades numa série de domínios para garantir a qualidade da sua 

AaC. Em especial, em resposta às prioridades dos países parceiros em matéria comercial, no 

contexto das estratégias de redução da pobreza, contribuirá para a facilitação, implementação e 

ajustamento das reformas comerciais e da liberalização, prestando atenção especial ao seu impacto 

na redução da pobreza.

  
6 Diagnostic Trade Integration Studies (Estudos de diagnóstico sobre a integração comercial).
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a) Para reforçar o impacto da AaC na redução sustentável da pobreza e na continuação do 

empoderamento económico das mulheres como dimensão transsectorial da AaC, a UE:

· Continuará a assistir os Governos nos seus esforços para incluir as questões de pobreza 

e de igualdade entre os sexos nas avaliações das necessidades em matéria comercial e 

planos de acção subsequentes, inclusive apoiando o empenhamento activo de 

organizações locais;

· Trocará informações com os parceiros no que diz respeito às melhores práticas para 

maximizar o impacto da AaC na redução da pobreza.

b) Para promover a sustentabilidade económica, social e ambiental da AaC, a UE:

· Continuará a apoiar a capacidade dos Governos parceiros e o compromisso dos 

intervenientes no sentido de incluir as preocupações de sustentabilidade nas estratégias 

comerciais nacionais, nos regimes comerciais e nos programas de AaC, incluindo a 

gestão efectiva dos processos de avaliação de impacto e de dar seguimento às suas 

recomendações;

· Apoiará as dimensões essenciais transsectoriais incluindo questões de igualdade entre 

os sexos e a promoção de interacções positivas entre a AaC e uma digna agenda de 

trabalho;

· Explorará as possibilidades de desenvolver abordagens comunitárias partilhadas a 

sistemas pertinentes de declarações de sustentabilidade, incluindo o comércio 

equitativo, em consulta com os intervenientes, sobretudo locais, e os pequenos 

produtores.

c) Para promover a propriedade local e uma larga participação dos intervenientes, a UE:
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· Continuará a apoiar a capacidade dos países parceiros para criar e gerir consultas entre 

vários intervenientes nas avaliações das necessidades e na concepção e implementação 

do comércio e de programas e estratégias de AaC. Nos PMD, tal deverá ser feito em 

consonância com o processo QI, o que inclui apoio específico a associações de 

pequenas e médias empresas e a grupos marginalizados, como agricultores em pequena 

escala e grupos de mulheres, para participar e contribuir com maior eficácia para esses 

processos;

· Identificará e partilhará as melhores práticas na concepção e implementação de 

programas de AaC, nomeadamente programas de desenvolvimento do 

comércio/capacidade produtiva, em estreita cooperação e sinergia com o sector privado. 

Deverão ser considerados, neste contexto, o papel e a experiência prática das agências 

de comércio multilateral.

d) Para alcançar uma maior complementaridade e cooperação entre doadores, a UE:

· Envidará esforços no sentido de preparar estratégias de resposta conjunta de AaC em 

países e regiões durante o período que decorre até 2010; neste contexto, tomará medidas 

de acção conjunta, incluindo outros doadores se for caso disso, para responder às 

prioridades da AaC identificadas nas avaliações das necessidades globais. Tal 

contribuirá para abrir caminho no sentido de um empenhamento reforçado em 

exercícios de programação conjunta da UE;

· Esforçar-se-á conjuntamente no sentido de apoiar a capacidade de países parceiros para 

gerirem a AaC com uma abordagem global, recorrendo a abordagens sectoriais 

(SWAPs), se for caso disso;

· Dará continuidade às modalidades de contribuição conjunta na AaC, incluindo:

○ o estabelecimento de condições ao abrigo das quais várias modalidades de 

contribuição conjunta serão adequadas para a AaC e para o intercâmbio de 

melhores práticas;
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○ os esforços continuados no sentido de identificar áreas e países com potenciais 

para aumentar o recurso a modalidades de contribuição conjunta e tudo fazer para 

aumentar significativamente esta possibilidade até 2010 numa base voluntária e 

sempre que as condições estiverem preenchidas, dando especial atenção ao co-

-financiamento;

○ uma maior exploração do papel que o apoio ao orçamento geral e sectorial pode 

desempenhar na AaC.

· Analisará a viabilidade de adaptar e aplicar a experiência de instrumentos de assistência 

técnica fornecidos no âmbito da adesão à UE e dos países da vizinhança à AMC noutros 

países e regiões;

· Reforçará o diálogo em matéria de AaC com todas as instituições financeiras 

envolvidas, ou seja, as instituições multilaterais, incluindo o Banco Mundial, os bancos 

regionais e o Banco Europeu de Investimento (BEI), a fim de identificar o potencial 

para aumentar o número de iniciativas conjuntas, com especial ênfase para o 

financiamento e a infra-estrutura do comércio e da capacidade produtiva.

e) A fim de apoiar a integração regional e conseguir uma maior complementaridade e 

cooperação a nível regional, a UE:

· Melhorará colectivamente a AaC a nível regional a fim de reforçar ainda mais o seu 

apoio à implementação das organizações regionais nas suas estratégias de integração 

regionais, incluindo:

○ o apoio à capacidade das organizações regionais para organizar a coordenação e 

um maior envolvimento dos intervenientes a nível regional;

○ o apoio, sempre que necessário, a organizações regionais na identificação e 

estabelecimento de prioridades em termos de necessidades de natureza comercial;

○ o fornecimento de respostas adequadas às prioridades, utilizando, sempre que 

possível, mecanismos de contribuição conjunta.
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· Apoiará a tradução das necessidades regionais em estratégias de implementação 

nacional, tendo em atenção canalizar as actividades de apoio, ao nível geográfico de 

intervenção adequado. 7

4. Aumentar a capacidade dos doadores a nível europeu e dos Estados-Membros, de 

harmonia com princípios globalmente acordados de eficácia na ajuda

O Conselho acordou em ajustar e reforçar, na medida do necessário, os recursos humanos a fim de 

implementar a Estratégia Conjunta UE-AaC. Solicitou ainda que fossem exploradas iniciativas 

conjuntas da UE no sentido de desenvolver e partilhar conhecimentos específicos a nível da UE e 

com outros doadores. Para alcançar este objectivo, a UE:

· Trocará informações – nos termos dos questionários pertinentes da OMC/OCDE e 

utilizando as respectivas sinergias – sobre as actuais capacidades AaC dos Estados-

-Membros, nos gabinetes centrais e nos vários países e regiões;

· Trocará informações sobre acções de formação e identificará oportunidades para as 

abrir a outros Estados-Membros e funcionários da Comissão e para organizar acções de 

formação conjunta;

· Trocará regularmente informações, melhores práticas e conhecimentos específicos entre 

os doadores da UE sobre questões-chave da AaC (p.ex. AaC e redução da pobreza, AaC 

e indicadores, AaC a nível regional, recurso a diferentes modalidades de contribuição no 

domínio da AaC) e sobre abordagens de actividades a nível multilateral, p. ex. nas 

reuniões informais dos peritos em comércio e desenvolvimento da UE.

  
7 A prioridade é geralmente dada às intervenções a nível nacional e regional, apoiando-se as 

iniciativas globais e multilaterais, principalmente alargadas quando acrescentam valor em 
termos de partilha de análises, reforço da cooperação de molde a integrar o comércio nas 
estratégias de desenvolvimento, criação e partilha de conhecimentos sobre a AaC ou 
possibilidade de uma contribuição mais rápida.
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5. Reforçar, fomentar e apoiar os processos de integração regional da AaC da UE, na 

óptica específica dos ACP

Tal como foi sublinhado pelo Conselho nas conclusões relativas aos Acordos de Parceria 

Económica (APE) 8, um dos objectivos da Estratégia de AaC da UE consiste em apoiar os países e 

as regiões ACP para que tirem todo o proveito das melhores oportunidades de comércio e 

maximizem os benefícios das reformas de natureza comercial, incluindo dos APE, desde que a 

contribuição colectiva da UE em AaC não dependa do resultado dessas negociações. Tal inclui a 

gama de princípios e acções delineados nas secções precedentes da presente Estratégia, em 

particular a aplicação do Código de Conduta sobre Complementaridade e Divisão do Trabalho da 

UE, no pleno respeito das competências existentes. Os pontos citados mais abaixo indicam certas 

vertentes específicas ao ACP:

a) As Conclusões do Conselho sobre AaC de Maio de 2007 afirmam que a Estratégia indicará a 

repartição global do aumento da participação da Comunidade e dos Estados-Membros em 

AMC disponível para necessidades dadas como prioritárias pelos países ACP. No âmbito dos 

esforços envidados no sentido de aumentar a AMC colectiva da UE para EUR 2 mil milhões 

anualmente até 2010, cerca de 50% do aumento estará disponível para estas necessidades dos

ACP. A despesa reflectirá as decisões políticas e de programação a nível de países e regiões.

b) Um requisito prévio para concretizar compromissos AMC, e AaC de um modo mais geral, 

consiste em reforçar a integração das preocupações de natureza comercial nas estratégias de 

desenvolvimento nacional do ACP, nos planos de implementação ou nos orçamentos 

nacionais. Neste contexto, a UE reforçará o seu diálogo sobre estas questões com os países 

ACP e outros doadores e instituições financeiras presentes a nível nacional, tendo em vista 

alcançar a integração das preocupações de ordem comercial na redução da pobreza e nas 

estratégias de desenvolvimento dos países ACP até 2013.

  
8 Conclusões de 15 de Maio de 2007 (doc. 9560/07).
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c) A fim de promover uma resposta efectiva à agenda mais alargada da AaC nos países e regiões 

do ACP, a UE:

· Continuará e reforçará o apoio às infra-estruturas comerciais, através de um apoio 

acrescido a iniciativas nacionais, regionais e continentais, nomeadamente a Parceria 

UE-África para as Infra-Estruturas, dando prioridade ao recurso a regimes existentes;

· Reforçará o apoio ao desenvolvimento de capacidades produtivas com base em 

estratégias regionais e nacionais coerentes, envolvendo intervenientes locais e o sector 

privado, e contribuindo para melhorar o clima empresarial e do investimento;

· Contribuirá para a absorção do impacto fiscal líquido resultante da liberalização das 

pautas aduaneiras no contexto dos APE, em plena complementaridade com as reformas 

fiscais;

· Com base no que acima ficou exposto, tentará aumentar o apoio à agenda mais alargada 

da AaC, proporcionalmente ao crescimento global da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento nos países ACP;

· Explorará ainda mais o contributo que poderá ser prestado pelo BEI e pelos Bancos de 

Desenvolvimento Regional.

d) Tendo em vista a aplicação da eficácia da ajuda a nível regional e nacional, e a fim de apoiar 

uma integração regional reforçada 9 das regiões ACP, a UE:

· Apoiará a capacidade técnica das instituições regionais e nacionais do ACP para 

identificar, dar prioridade, conceber, implementar e acompanhar os programas regionais 

da AaC;

  
9 Um aumento da AaC regional, centrada na procura, que seja proporcional a uma AaC 

nacional, é um marco indicativo a ser seguido.
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· Trabalhará conjuntamente no seio dos Grupos de Missão Regionais Preparatórios 

durante as negociações dos APE e, subsequentemente, no âmbito da coordenação dos 

doadores regionais e nacionais e nas instituições pertinentes, a fim de apoiar a 

identificação das necessidades relacionadas com os APE e a coordenação de actividades 

de apoio a nível regional e nacional; esta coordenação destina-se a assegurar uma boa 

interacção entre os programas regionais e nacionais da AaC.

· Focalizará a AaC nos países do ACP em iniciativas destinadas a aprofundar a integração 

regional, tais como a eliminação das barreiras comerciais intra-regionais remanescentes 

em matéria de bens e serviços, o reforço e a modernização das normas e convénios 

regionais em matéria aduaneira, o reforço e a harmonização dos padrões e 

regulamentações técnicas, a promoção e o reforço das instituições regionais de 

avaliação da conformidade, bem como a integração dos mercados financeiros e de 

capitais e a livre circulação de pessoas;

· Apoiará ainda o desenvolvimento de capacidades nos países e regiões do ACP no que se 

refere às normas e regulamentações relativas ao comércio nas áreas da política e do 

direito da concorrência, do investimento, da transparência dos mercados públicos e dos 

direitos de propriedade intelectual;

· Participará, numa base voluntária, em mecanismos de financiamento regionais, tais 

como os fundos regionais, com base num diálogo estruturado entre as instituições 

regionais e os doadores da UE, buscando o contributo de outros doadores e instituições, 

nomeadamente dos bancos de desenvolvimento e do Banco Mundial, bem como das 

autoridades regionais e nacionais do ACP;

· Acompanhará a implementação da AaC da UE relacionada com os APE através de 

convénios que serão celebrados neste contexto e em coerência com os processos de 

acompanhamento do programa de ajuda regular.
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6. Acompanhamento, apresentação de relatórios e avaliação

O acompanhamento e a avaliação são parte integrante da agenda global da AaC. São necessários 
para avaliar a contribuição quantitativa e qualitativa da AaC e devem apoiar globalmente uma 
gestão da AaC baseada nos resultados. Devem ser executados de modo participativo, baseados em 
mecanismos e instituições locais, sempre que possível.

A fim de evitar duplicação de esforços, a UE garantirá a máxima sinergia entre o acompanhamento 
e a apresentação de relatórios previstos no âmbito da OMC/OCDE, o acompanhamento previsto no 
âmbito do QI e o acompanhamento comunitário da implementação da sua própria Estratégia AaC, 
bem como o seu relatório sobre os compromissos de Monterrey em matéria de AaC. Deverá ser tida 
em conta a necessidade de desenvolver práticas coerentes de apresentação de relatórios para todas 
as categorias de AaC.

De harmonia com o acima exposto, a UE:

· Empenhar-se-á plenamente nas análises da AaC efectuadas pela OMC:
○ Apoiando a apresentação de relatórios CRS 10 de alta qualidade à atenção da 

OCDE 11;

○ Completando os questionários dos doadores OMC/OCDE e apresentando-os 

através da Comissão;

○ Desenvolvendo conjuntamente informações adicionais específicas, pertinentes 

para as análises regionais da OMC, sempre que adequado;

○ Apoiando os países parceiros na prestação de contributos locais para este 

exercício, ambos a nível nacional e regional; no caso dos PMD, garantir as 

sinergias com a apresentação de relatórios ao abrigo do QI;

○ Participando activamente nas conclusões da avaliação global e agindo sobre elas, 

tendo nomeadamente em vista evitar os "órfãos AaC".

  
10 Creditor Reporting System (Sistema de Informação de Créditos).
11 Tendo em conta as medidas necessárias para permitir a apresentação de relatórios por parte 

dos Estados-Membros que ainda não são membros do CAD/OCDE.



13070/07 vlc/SR/iam 17
ANEXO DG E II PT

· Acordará em orientações para práticas coerentes de apresentação de relatórios a nível da 

UE até finais de 2007, nomeadamente em matéria de desenvolvimento comercial e 

ajustamentos comerciais.

· Contribuirá para o desenvolvimento de indicadores quantitativos e qualitativos 

partilhados para acompanhar e avaliar o impacto da AaC, incluindo os impactos 

relativos à redução da pobreza e às questões de igualdade entre os sexos.

· Organizará intercâmbios técnicos sobre resultados do acompanhamento e da avaliação, 

e tirará conclusões conjuntas sobre as respectivas implicações, a fim de melhorar e 

reforçar constantemente a eficácia da AaC da UE.

· Partilhará informações, conhecimento e perícia com países parceiros e outros 

intervenientes.

7. Implementação e Revisão

O Conselho convida os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem que a presente Estratégia 

seja implementada tal como estabelecido no presente documento. Confia à Comissão, em 

cooperação com os Estados-Membros, as tarefas de organizar encontros técnicos a fim de a) definir 

um plano de trabalho claro que especifique actividades de acompanhamento a vários níveis de 

intervenção (nacional, regional e multilateral) e que identifique os intervenientes (Comissão e 

Estados-Membros) que serão responsáveis pelo progresso destas acções e b) preparar os relatórios 

de situação.

O Conselho analisará os progressos verificados na implementação da presente Estratégia no 

contexto do relatório de Monterrey.


