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Na reunião de 14 de Novembro de 2011, o Conselho adoptou as conclusões reproduzidas no Anexo 

da presente nota.
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ANEXO

Projecto de conclusões do Conselho sobre o Afeganistão

1. O envolvimento internacional no Afeganistão está a evoluir do domínio da segurança e 

estabilização em que se tem centrado para a cooperação política e económica. Após 2014, 

será um Afeganistão plenamente soberano que assumirá total responsabilidade pela sua 

própria segurança e procurará transformar-se num membro estável e responsável da 

comunidade internacional, ao serviço de toda a sua população e no pleno respeito pelos 

compromissos assumidos a nível internacional. Para assegurar que estes processos se 

concluam com êxito, a comunidade internacional terá de continuar a apoiar o Afeganistão na 

sua via da transição para a transformação.

2. Neste contexto, o Conselho aguarda com expectativa que o Presidente Karzai anuncie 

formalmente a segunda série de províncias, distritos e cidades em que a plena

responsabilidade pela segurança será transferida para as autoridades afegãs no âmbito do 

processo de transição. Quase 50% da população afegã vive nas zonas em que essa transição 

está já concluída ou em vias de o ser.

3. A Conferência Internacional sobre o Afeganistão realizar-se-á a 5 de Dezembro de 2011 em 

Bona, sob a presidência do Afeganistão. O Conselho subscreve inteiramente os objectivos da 

Conferência, em particular o da mobilização da comunidade internacional para continuar 

envolvida no Afeganistão a longo prazo. Por conseguinte, o Conselho reitera o firme 

empenhamento da UE em continuar a ser para o governo e o povo do Afeganistão um 

parceiro sólido e fiável, mesmo depois de concluído o processo de transição.

4. O Conselho espera também que a Conferência de Bona ponha em destaque a necessidade de 

continuar a reforçar as instituições de governação afegãs. Em seu entender, para assegurar o 

desenvolvimento e funcionamento sustentável das estruturas democráticas que a UE ajudou a 

criar é necessário que estas gozem do total apoio dos afegãos, muitos dos quais foram votar 

nas eleições de 2009 e 2010 enfrentando intimidações, ameaças e dúvidas quanto à 

integridade do processo.
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5. Simultaneamente, é preciso que o Afeganistão apresente resultados palpáveis a nível da 
execução dos compromissos da Conferência de Cabul, em particular nos domínios da 
governação e do respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de direito, bem como no que 
toca à gestão responsável dos dinheiros públicos. Ao fazer o balanço dos aspectos civis da 
transição, a Conferência de Bona deverá pois transmitir uma clara mensagem de apoio, 
incitando ao mesmo tempo as autoridades afegãs a dar provas de forte liderança e 
empenhamento e a avançar com rapidez nestes domínios fundamentais.

6. Por conseguinte, durante o processo de transição até 2014, e no seguimento das suas 
conclusões de 18 de Julho de 2011 e do seu Plano de Acção de 2009, a UE voltará a afirmar 
em Bona a sua disponibilidade para apoiar o Afeganistão, em coordenação e cooperação com 
a ONU e a OTAN, bem como com outros organismos internacionais relevantes, consoante o 
caso, nomeadamente:

• incentivando uma melhor supervisão pelos órgãos eleitos a nível nacional e subnacional, 

especialmente no que toca aos fluxos de verbas públicas e à utilização que delas é feita;

• ajudando, neste contexto, o Afeganistão a garantir o funcionamento eficaz, transparente 

e complementar das instituições provinciais e nacionais;

• reforçando o papel do parlamento, do aparelho judicial e das autoridades de auditoria;

• promovendo o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, com 

especial atenção para os direitos das mulheres;

• intensificando a sua assistência ao reforço de capacidades, nomeadamente nos domínios 

da governação subnacional, da administração pública, da polícia civil, do sector da 
justiça e da reforma eleitoral;

• pela concordância do Conselho, em princípio, em prorrogar o mandato da EUPOL 

Afeganistão até ao fim de 2014. O Conselho manifestou ainda o empenhamento da UE 
em apoiar, para além de 2014, os esforços do Afeganistão para reforçar os serviços de
polícia e o Estado de direito.

• prosseguindo a sua cooperação para o desenvolvimento com o Afeganistão, para 

fomentar o progresso económico e social e lutar contra a pobreza.
O Conselho salientou a importância de garantir adequada segurança à presença da UE no 
Afeganistão e destacou o papel que as autoridades afegãs desempenham neste particular, 
nomeadamente no que diz respeito à EUPOL.
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7. O Conselho reafirma que, no quadro do seu trabalho sobre o Estado de direito, a UE tenciona 

ajudar o Afeganistão a aperfeiçoar o enquadramento jurídico das actividades do sector 

privado, nomeadamente do investimento directo, a fim de melhorar o clima geral de 

investimento, desse modo atenuando, na medida do possível, o risco político e promovendo a 

criação de condições para o crescimento económico sustentável.

8. O Conselho adoptou uma decisão que autoriza a Comissão Europeia e a Alta Representante a 

negociar um Acordo do Cooperação em matéria de Parceria e Desenvolvimento com o 

Afeganistão. O mandato menciona especificamente a cooperação nos domínios acima 

referidos, bem como num conjunto de áreas como o desenvolvimento, a luta antiterrorista, a 

luta contra os estupefacientes, o combate à criminalidade internacional, a migração, o 

comércio, o ambiente – incluindo as alterações climáticas – e a cooperação económica e 

cultural. Pela primeira vez, o acordo irá criar um quadro geral coerente e juridicamente 

vinculativo em que se deverão inserir as relações da UE com o Afeganistão, estabelecendo 

valores comuns e direitos e obrigações recíprocos, e constituindo desse modo um 

compromisso a longo prazo de cooperação com o Afeganistão até 2014 e para além dessa 

data.

9. No contexto dos referidos princípios, a UE procurará durante os próximos anos manter pelos 

menos aos níveis actuais o financiamento dos seus programas de cooperação e assistência ao 

Afeganistão e à região, tanto pela via bilateral como através do orçamento da União.

10. A UE reitera o seu apoio ao processo de reconciliação e reintegração liderado pelo próprio 

Afeganistão, nas condições estabelecidas nas conclusões do Conselho de 18 de Julho de 2011.
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11. A UE observa que a Conferência sobre Segurança e Cooperação no coração da Ásia realizada 

em Istambul a 2 de Novembro de 2011 constituiu, ao lançar o Processo de Istambul, uma base 

útil para um processo de cooperação política na vizinhança do Afeganistão, gerido e liderado 

pelos países da região. A UE saúda as acções de seguimento acordadas em Istambul, 

nomeadamente as Medidas de Criação de Confiança aí propostas, bem como as reuniões de 

carácter técnico que servirão para preparar a reunião ministerial de Cabul que deverá ter lugar 

em 2012. Todos os países da região devem participar nos esforços tendentes a alcançar uma 

solução pacífica para o conflito no Afeganistão, permitindo assim que o empenhamento a 

longo prazo da comunidade internacional no desenvolvimento do Afeganistão possa ser 

coroado de êxito. A UE entende que, no essencial, é do interesse de todos os países da região 

contribuir para a estabilidade do Afeganistão.

12. Assim, a UE e os seus Estados-Membros estão prontos a facilitar, através de uma diplomacia 

activa, quaisquer iniciativas que visem conciliar os legítimos interesses dos vizinhos do 

Afeganistão. O Conselho reafirma que é vital que todos os países, tanto da região como mais 

distantes, aceitem a necessidade de permitir que o Afeganistão procure o caminho para a paz 

sem interferências externas. A UE está disposta, se o Governo do Afeganistão o desejar, a 

prestar toda a assistência prática necessária para fomentar a cooperação regional.

13. No quadro dos debates bilaterais ou multilaterais subsequentes à Conferência de Istambul, 

todos os países da região devem também ser encorajados a proporcionar ao Afeganistão 

oportunidades de comércio, trânsito e investimento e, através do Afeganistão, a proporcioná-

-las mutuamente a si próprios. Os padrões e critérios internacionais deverão na medida do 

possível constituir a base deste processo. As instâncias internacionais relevantes – como a 

OMC, a OMA, a OACI e outras – poderão desempenhar um papel de acompanhamento 

extremamente útil.

14. O Conselho considera que a ONU pode desempenhar um papel fulcral apoiando os 

compromissos que tenham sido assumidos pelos países da região em todos estes domínios.


