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CONTRIBUIÇÃO DA COMISSÃO PARA O CONSELHO EUROPEU DE FEVEREIRO 

DEBATE SOBRE O COMÉRCIO, O CRESCIMENTO E O EMPREGO 

Tendo em vista o Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro, o presente documento analisa o 

contributo que o aprofundamento das relações entre a UE e os seus principais parceiros 

comerciais pode proporcionar para a definição de uma estratégia global de regresso ao 

crescimento e à criação de emprego na Europa. Não abrange todo o universo das relações 

comerciais. O documento centra-se no contributo da política comercial da UE para a promoção 

do crescimento e do emprego na Europa. Não contempla outros objetivos da política comercial, 

designadamente, o incentivo ao desenvolvimento nos países mais pobres e a projeção dos valores 

da UE no mundo. 

O comércio nunca foi tão importante para a economia da União Europeia. Na atual situação 

económica difícil, converteu-se num importante meio para o crescimento de que a Europa tanto 

necessita e a criação de postos de trabalho sem sobrecarregar as finanças públicas. É a correia de 

transmissão que liga a Europa aos novos centros de crescimento mundiais e uma fonte única de 

ganhos de produtividade. A UE, que retira muitos mais benefícios da globalização do que por 

vezes se pensa, está bem posicionada para tirar partido desta intensificação do comércio 

internacional. 

Contudo, fazer progressos neste domínio não é fácil. No plano interno, a UE deverá alargar a 

sua capacidade para colher os benefícios decorrentes do comércio, dado que nem todos os 

Estados-Membros obtêm bons resultados no mercado global. A nível externo, exige uma 

ambiciosa agenda de negociações comerciais e de execução dos acordos. A Comissão começou a 

desenvolver esta estratégia, cuja concretização exigirá uma forte determinação por parte das 

instituições e dos Estados-Membros da UE se quisermos abordar com êxito as questões 

complexas em matéria de regulação, assegurar o empenhamento dos países emergentes, concluir 

as negociações, aplicar os acordos concluídos e garantir o respeito pelos nossos direitos. Por 

último, é importante garantir que a nossa agenda comercial externa reforça o sistema comercial 

multilateral centrado na Organização Mundial do Comércio, que continua a ser o principal 

instrumento de que a Europa dispõe para enfrentar a globalização, especialmente em tempos de 

crise. 

1. O COMÉRCIO PODE CONSTITUIR UM PODEROSO ELEMENTO IMPULSIONADOR DO 

CRESCIMENTO E DA CRIAÇÃO DE EMPREGO NA EUROPA 

A promoção do comércio constitui uma das poucas formas de impulsionar o crescimento 

económico sem agravar a situação fortemente condicionada das finanças públicas. O 

contributo da procura externa para o PIB representa a principal fonte de crescimento da UE neste 

momento, uma vez que as componentes da procura interna – tanto pública como privada - 

continuam a ser insuficientes. De facto, a contribuição do comércio para o PIB em 2012 (+ 0,9 

pontos percentuais) permitiu reduzir por um fator de quatro a gravidade da recessão na UE, 

ajudando a compensar os efeitos negativos da diminuição da procura interna e das existências (-

1,2 pontos)1. A contribuição da procura externa para o crescimento económico deverá acentuar-se 

no futuro, uma vez que 90% do crescimento económico global nos próximos dez a quinze anos 

deverá ter origem fora da Europa, devendo a China assegurar, só por si, um terço desse 

crescimento2. Para ser sustentável, a recuperação económica terá de ser consolidada através do 

estreitamento dos laços com os novos centros do crescimento global. 

A intensificação das trocas comerciais contribui também para o crescimento através do lado 

da oferta da economia. A liberalização do comércio representa só por si uma importante reforma 

estrutural, criando novas oportunidades de inovação e um crescimento mais forte da 

                                                        
1
  Comissão Europeia, Previsões Económicas Europeias, outono de 2012. 

2
  Jean Fouré, Agnès Bénassy-Quéré, Lionel Fontagné, "The Great Shift: Macroeconomic projections for the world 

economy at the 2050 horizon", documento de trabalho do CEPII , fevereiro de 2012, n°2012-3. 
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produtividade. Os fluxos comerciais e de investimento permitem difundir novas ideias, inovação, 

novas tecnologias e uma melhor investigação, o que permite melhorar os produtos e os serviços 

utilizados pelas pessoas e as empresas. Nos países da UE, já há algum tempo que é possível 

observar que um aumento de 1% da abertura da economia conduz a um aumento de 0,6% da 

produtividade da mão-de-obra3. 

O comércio, na medida em que influencia tanto a oferta como a procura, constitui um 

poderoso instrumento para impulsionar o crescimento económico. A política comercial é, por 

conseguinte, uma componente essencial do Pacto para o Crescimento da União Europeia. A 

intensificação das trocas comerciais é igualmente essencial para a criação de emprego: cerca de 

30 milhões de postos de trabalho na UE dependem das vendas ao resto do mundo, o que 

representa um aumento de 10 milhões desde 1995. Em média, cada milhar de milhão de euros 

adicional de exportações contribui para a criação de 15 000 novos postos de trabalho na UE.4 

2. A EUROPA ESTÁ BEM COLOCADA PARA BENEFICIAR DO COMÉRCIO, MAS PRECISA DE 

EXECUTAR AS POLÍTICAS ADEQUADAS A NÍVEL INTERNO PARA TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DA 

LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL. 

2.1. A economia da UE beneficia muito mais da globalização do que geralmente se pensa. 

A Europa tem de fazer face ao aparecimento de novos concorrentes e aos novos desafios 

decorrentes da reorganização da produção mundial, mas dispõe dos meios necessários para 

ser bem-sucedida. A UE continua a ser o maior exportador, importador, investidor direto 

estrangeiro e destinatário do investimento direto estrangeiro a nível mundial. Contudo, já é menos 

conhecido o facto de a UE ter conseguido manter uma quota de 20% das exportações mundiais, 

apesar do aparecimento de novos concorrentes, e enquanto as partes do Japão e dos EUA 

diminuíam drasticamente.5.  

Ao contrário do que normalmente se pensa, a base industrial da UE continua sólida. O 

excedente comercial da UE no setor industrial é considerável, totalizando quase 300 mil milhões 

de euros, valor que quintuplicou desde 2000. O excedente da UE no setor dos serviços aumentou 

mais de 20 vezes em 10 anos, elevando-se a mais de 100 mil milhões de euros. A balança 

comercial agrícola passou de uma situação de défice para um excedente. Globalmente, o saldo da 

balança comercial de bens e de serviços da UE é ligeiramente negativo (74 mil milhões de euros). 

No entanto, este défice é relativamente reduzido quando comparado com o valor total das trocas 

comerciais, ou, por exemplo, com o défice dos EUA, e resulta apenas da nossa forte dependência 

da energia. 

A UE conserva quase 28% dos rendimentos globais gerados pela produção de bens 

industriais, contra 18% dos Estados Unidos e um pouco menos de 16% para a República Popular 

da China. A parte da UE tem-se mantido relativamente estável desde 2000, enquanto a parte dos 

EUA, que era praticamente equivalente, diminuiu de forma acentuada. No caso do Japão, a 

diminuição foi ainda mais significativa. Do mesmo modo, na União Europeia, o número de postos 

de trabalho nos setores da indústria e dos serviços relacionados com a produção de bens 

industriais aumentou durante os últimos 15 anos, para atingir 35 milhões, tendo diminuído no 

caso dos EUA e do Japão6. 

Não obstante a crise económica e financeira, a UE continua a ser uma opção atraente para 

os investidores – sendo, efetivamente, a principal beneficiária dos projetos de investimento 

internacionais, que contribuem para criar e conservar postos de trabalho. A Europa atraiu 29% 

desses projetos de investimento em 2011, percentagem equivalente à da América do Norte, 

                                                        
3
  Comissão Europeia, Aumentar o crescimento da produtividade: principais mensagens do relatório de 2007 sobre 

a competitividade europeia 
4
 N. Sousa, ‘Extra-EU exports and employment’, DG TRADE Chief Economist Note, No 2, 2012. 

5
  Valores baseados no comércio de mercadorias, excluindo o petróleo. (Fonte: «European Export Performance», 

documento de trabalho do CEPII 2010-12, outubro de 2012). Note-se que a parte da UE no mercado mundial dos 

serviços é mais elevada (25% - Fonte: OMC).  
6
  World Input Output Database (WIOD), www.wiod.org 
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enquanto a Ásia e Oceânia beneficiaram de 25%7. 

O mercado único tem sido a pedra angular em que assenta a capacidade da UE para 

promover os seus interesses num mercado globalizado. O reforço das cadeias de valor 

europeias na sequência da criação do mercado único e dos sucessivos alargamentos da UE é o 

principal motivo para tal. As exportações das empresas da UE representam não só o valor criado 

no Estado-Membro em que as exportações são registadas nas estatísticas, mas também as 

contribuições provenientes de todo o mercado único. Um produto exportado da Alemanha integra 

muito frequentemente valor criado na República Checa, na Bélgica ou na Polónia, o que se reflete 

na distribuição dos postos de trabalho criados pelas exportações. Por cada dois postos de trabalho 

criados no Estado-Membro em que as exportações são contabilizadas, é criado um posto de 

trabalho noutro país da UE8. O mercado único revelou-se também vital para a criação na Europa 

de empresas competitivas a nível global, tendo igualmente promovido o desenvolvimento de 

regras e padrões de elevada qualidade que contribuem para a elaboração de normas a nível 

mundial. 

2.2. Contudo, os resultados obtidos pelos diferentes Estados-Membros revelam algumas 

disparidades em termos de competitividade. 

Não obstante partilharem a mesma política comercial, as mesmas condições externas e, no 

caso de muitos deles, a mesma moeda, os resultados comerciais dos Estados-Membros são 

muito díspares. Ao longo dos últimos dez anos, a balança comercial deteriorou-se em dezasseis 

países, enquanto nos restantes onze melhorou numa proporção equivalente. Alguns 

Estados-Membros perderam rapidamente as suas quotas do mercado mundial, ao passo que outros 

se revelam mais fortes do que nunca. 

A competitividade deve, por conseguinte, começar pela adoção das políticas adequadas a 

nível interno. As discrepâncias em termos de desempenho entre os Estados-Membros traduzem 

um problema de competitividade nos países com resultados menos satisfatórios, e não um 

problema a nível da política comercial. Em média, as trocas comerciais com outros Estados-

Membros da UE - e não com países terceiros – são responsáveis por mais de dois terços do 

aumento do défice dos países com mais dificuldades. Para ultrapassar este problema, estes países 

têm, pois, de reforçar a sua capacidade para competir no mercado único. Esta ideia não é nova. 

Esta combinação de fatores, relacionados com os preços ou outros, que explicam esta perda de 

competitividade, é analisada pela Comissão, em relação a cada país, no âmbito do procedimento 

por desequilíbrio excessivo, sendo tida em conta nas recomendações específicas para cada país. A 

solução reside muitas vezes em reformas internas nos domínios da educação, do mercado de 

trabalho, da inovação e, de um modo geral, de todas as políticas que influenciam o 

enquadramento empresarial. É este o objetivo da Estratégia «Europa 2020», um objetivo que pode 

seguramente ser alcançado: os países que empreenderam reformas estruturais já conseguiram 

reequilibrar a sua balança de transações correntes9. 

2.3. O papel da Europa nas cadeias de abastecimento globais redefine os seus interesses 

O rápido desenvolvimento de cadeias de valor regionais e globais implicou uma mudança 

significativa em termos de condução da política comercial. Atualmente, os produtos deixaram 

de ser integralmente fabricados no mesmo local, sendo o resultado de toda uma série de etapas, 

que frequentemente têm lugar em diferentes partes do mundo. Esta nova organização da produção 

veio acabar com as fronteiras económicas e transformou as relações comerciais. Uma parte 

significativa do valor de um produto exportado da China é muitas vezes produzida na Europa. 

Mesmo um iPhone, concebido na Califórnia e fabricado em Guangdong, tem uma contribuição 

europeia de 12%10. Este padrão repete-se noutros processos de produção, desde brinquedos para 

crianças a aviões de transporte de passageiros. 

                                                        
7
  Agência Francesa para o Investimento Internacional. 

8
 N. Sousa (ob. cit.) 

9
  Relatório da Comissão, Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2013, COM (2012) 751 final, 28.11.2012 

10
 Xing and Detert (2010), iSuppli, Chipworks 
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Isto significa que já não é possível abordar as exportações e importações de um país sob 

uma perspetiva puramente mercantilista. Não são apenas as exportações que são essenciais 

para o crescimento económico e a criação de emprego, mas também, e cada vez mais, as 

importações. Dois terços das importações da UE são constituídos por matérias-primas, produtos 

intermédios e componentes necessários para os processos de produção das nossas empresas. A 

parte de importações estrangeiras nas exportações da UE aumentou em mais de metade desde 

1995, representando presentemente 13%11. 

Estas mudanças radicais nas cadeias de abastecimento globais significam que é mais 

importante ter em conta o local onde é acrescentado valor aos produtos do que o local em 

que as exportações são contabilizadas. O objetivo central da política comercial da UE deve ser a 

manutenção e, se necessário, a redefinição, do papel da Europa nas cadeias de abastecimento 

globais. Muito embora a indústria transformadora na UE continue a revestir-se da maior 

importância, há que reconhecer que, em numerosos setores, os países têm cada vez menos 

capacidade para assegurar por si só todo o processo de produção. Hoje em dia, o comércio é cada 

vez mais uma questão de sobreposição de camadas sucessivas de valor, desde a I&D e a 

conceção, ao fabrico de componentes, às operações de montagem e à logística. A preocupação de 

dar prioridade à Europa («Standort Europa») continua a ser um argumento válido, mas deveria ser 

tratada de forma inteligente: há que privilegiar «a criação de valor acrescentado». 

Nestas circunstâncias, o aumento do custo das importações reduz a competitividade das 

empresas e a sua capacidade de vender nos mercados mundiais. Trata-se de uma importante 

razão para que os países não recorram a medidas protecionistas, mesmo se essas tendências 

tendem a reaparecer em circunstâncias económicas semelhantes às que atualmente enfrentamos. 

Temos de manter-nos vigilantes para que tal não aconteça, tanto no exterior como no interior das 

nossas fronteiras. 

Um outro elemento da abordagem assente no valor acrescentado consiste na importância 

dos serviços para a produção industrial. Os serviços representam atualmente cerca de 40% do 

valor que acrescentamos aos produtos exportados da Europa. Cerca de um terço dos postos de 

trabalho gerados pelas exportações de produtos industriais são efetivamente assegurados pelas 

empresas que prestam serviços auxiliares aos exportadores de bens 12 . A disponibilidade de 

serviços de melhor qualidade e menor custo constitui uma variável fundamental na equação da 

competitividade industrial. Embora seja importante concentrar a atenção no desenvolvimento da 

indústria da UE, é igualmente importante centrar os esforços no desenvolvimento dos serviços, 

cujo desempenho tem estado aquém do esperado nos últimos anos. A supressão dos entraves que 

subsistem no interior do mercado único é essencial, mas a liberalização e a facilitação 

progressivas do comércio internacional no setor dos serviços representa também um poderoso 

instrumento neste contexto. 

Numa sociedade do conhecimento, os ativos incorpóreos são um elemento essencial de 

muitos bens e serviços. A Europa precisa de inovação para assegurar uma vantagem comparativa 

face aos seus concorrentes com menores custos de mão-de-obra, de energia e de matérias-primas. 

Os investimentos na criatividade, na investigação, na conceção e na qualidade são uma 

característica única da economia europeia, mas são também particularmente vulneráveis face à 

proteção inadequada dos direitos de propriedade intelectual (DPI) noutras jurisdições. A proteção 

efetiva dos direitos de propriedade intelectual é, por conseguinte, essencial para tirar plenamente 

partido do potencial de valor acrescentado europeu. Este aspeto merece um lugar preponderante 

na política comercial externa da UE. 

3. LEVAR POR DIANTE UMA AMBICIOSA AGENDA COMERCIAL PARA A UE 

Para permitir à UE retirar maiores benefícios do comércio, a Comissão definiu uma ambiciosa 

agenda comercial bilateral com grandes potencialidades. Todavia, importa não esquecer que a 

                                                        
11

  WIOD (op. cit.) 
12  WIOD (op. cit.) 
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obtenção de progressos neste domínio não é fácil e exige determinação. É igualmente 

fundamental garantir que a nossa agenda bilateral apoie o sistema comercial multilateral. 

3.1. Uma agenda comercial bilateral sem precedentes 

Nos últimos anos, apesar das dificuldades com que nos deparámos para progredir no 

contexto multilateral, não nos mantivemos inativos perante as rápidas mutações da 

economia global. Desenvolvemos uma agenda de política comercial de uma dimensão sem 

precedentes: enquanto, até 2006, os acordos de comércio livre (ACL) abrangiam menos de um 

quarto das trocas comerciais da UE, a conclusão das negociações em curso poderia elevar este 

valor para metade das nossas trocas comerciais; e estamos presentemente a acelerar e aprofundar 

esta agenda graças à abertura de negociações tendo em vista um acordo de uma escala muito mais 

vasta com o Japão e a possibilidade de enveredar pela mesma via com os EUA num futuro 

próximo. A concretização desta estratégia permitiria cobrir por acordos de comércio livre dois 

terços do comércio externo da UE. A nossa agenda comercial representa, de longe, a mais 

ambiciosa estratégia comercial do mundo. 

Estas negociações poderiam conduzir a um aumento do PIB da UE de mais de 2 %, ou 250 

mil milhões de euros — equivalente à dimensão da economia da Áustria ou da Dinamarca 

— e contribuir para um aumento de mais de 2 milhões de postos de trabalho relacionados 

com o comércio em toda a União Europeia13. Muito embora a maioria destes efeitos benéficos 

se faça sentir a médio prazo, com a aplicação progressiva dos acordos, é crucial prosseguir esta 

agenda a curto prazo para transmitir um sinal forte que a UE está verdadeiramente empenhada em 

realizar reformas a nível interno e em conquistar mercados externos. O impacto sobre a confiança 

dos investidores seria imediato. 

Esta concentração dos esforços numa ambiciosa agenda comercial bilateral já produziu 

resultados, tal como demonstrado pela implementação com êxito de um ACL de nova 

geração com a Coreia e a conclusão de acordos semelhantes com a Colômbia, o Peru, a América 

Central, a Ucrânia e mais recentemente, Singapura. As negociações com o Canadá estão também 

praticamente concluídas. O Acordo de Comércio Livre UE-Coreia constitui um excelente 

exemplo da nossa política de celebração de acordos ambiciosos e recíprocos (ver caixa 1), 

enquanto a importância dos nossos ACL com o Canadá e Singapura ultrapassa os próprios 

acordos: Singapura é também uma porta de acesso ao resto da ASEAN e o Canadá poderia 

estabelecer um importante precedente com vista à conclusão de um acordo com os EUA. No 

Canadá, o facto de poderem competir com os exportadores dos EUA em condições mais 

equitativas proporciona igualmente benefícios inegáveis aos operadores da UE, já para não referir 

que o nosso acordo com o Canadá irá efetivamente mais além do que o NAFTA, nomeadamente 

em matéria de contratos públicos. Tudo isto demonstra que, mesmo em tempos difíceis, somos 

capazes de concretizar ambiciosos acordos comerciais que se traduzem em benefícios concretos 

para a economia europeia. 

Paralelamente, estamos igualmente a reforçar o nosso empenhamento na nossa vizinhança, 

sendo de esperar ganhos económicos de uma integração mais aprofundada e da 

convergência regulamentar. Estão em curso ou serão brevemente iniciadas negociações tendo 

em vista a conclusão de ACL abrangentes e aprofundados com a Geórgia, a Moldávia e a 

Arménia, bem como com o Egito, a Jordânia, Marrocos e a Tunísia. O nível de integração 

pretendido é considerável e a política de vizinhança da UE assenta numa forte ligação e sinergia 

entre a política comercial e a política externa, contribuindo assim para uma zona de paz e de 

prosperidade. 

 

 

 

                                                        
13

  Comissão Europeia, «External sources of growth – Progress report on EU trade and investment relationships with 

key economic partners», SWD (2012) 219, 18.7.2012 
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Caixa 1: UE — Coreia: Um ACL histórico que já está a começar a produzir resultados 

O ACL UE-Coreia, em vigor desde 1 de julho de 2011, é o acordo comercial mais ambicioso 

jamais concluído e implementado pela UE — e o nosso primeiro acordo deste tipo com um país 

asiático. Constituiu um sinal inequívoco da credibilidade do empenhamento da UE em colaborar 

com a Ásia, abrindo simultaneamente às exportações da UE um dos mercados em rápida expansão 

da Ásia Oriental. O Acordo prevê igualmente um nível de desmantelamento pautal sem 

precedentes (a começar com quase 99% dos direitos num período de cinco anos) e disposições 

inovadoras no que respeita aos obstáculos não-pautais. Quando o ACL for plenamente aplicado, 

os exportadores da UE poderão poupar até 1 600 milhões de euros por ano em direitos aduaneiros.  

Embora possa ser prematuro tirar conclusões definitivas, no primeiro ano de execução do acordo 

assistiu-se a um aumento de 37% nas nossas exportações (contra um acréscimo de 1% nas nossas 

importações), resultados que se devem, pelo menos em parte, às novas oportunidades criadas pelo 

ACL. As exportações dos produtos totalmente liberalizados desde o primeiro dia registaram um 

acréscimo de 54%, contra 35% para os produtos parcialmente liberalizados e 20% para os 

produtos excluídos de qualquer liberalização imediata. A título de comparação, as exportações 

dos mesmos produtos totalmente liberalizados para o mundo em geral aumentaram 27%. O 

diferencial de crescimento entre as exportações destes produtos para a Coreia e para o resto do 

mundo significa que, potencialmente, o ACL já gerou exportações adicionais num montante de 2 

200 milhões de euros, ou de 2 700 milhões de euros se forem igualmente tidos em conta os 

produtos parcialmente liberalizados. O nosso défice comercial diminuiu, passando de mais de 11 

000 milhões de euros em 2010 e bem mais de 16 000 milhões de euros em 2007 para pouco mais 

de 3 5000 milhões de euros em 2011. 

3.2. Condições para levar avante esta agenda 

Para que estes benefícios se concretizem temos de avançar. É essencial dar prioridade às 

negociações que proporcionem maiores benefícios em termos de crescimento e de emprego, 

principalmente as negociações com os EUA e o Japão, mas também com grandes economias 

emergentes que apresentam potencialidades a longo prazo. Nesta perspetiva, os desafios que se 

colocam são múltiplos: por exemplo, abordar questões regulamentares complexas e a questão dos 

obstáculos não pautais, especialmente com os nossos grandes parceiros desenvolvidos; encontrar 

o justo equilíbrio entre ambição e realismo, em especial no nosso diálogo com os grandes países 

emergentes; e atribuir maior relevo à aplicação dos acordos concluídos e ao respeito pelos nossos 

direitos. 

a) Abordar questões regulamentares complexas, nomeadamente com os EUA e o Japão 

Mais de dois terços dos benefícios económicos decorrentes da nossa agenda proviriam dos 

potenciais acordos com os EUA e o Japão, países em relação aos quais o principal potencial 

reside em ultrapassar os obstáculos internos às trocas comerciais. Ao autorizarem a abertura 

de negociações com o Japão, os Estados-Membros, colocaram, acertadamente, esta questão no 

topo da agenda de negociações, juntamente com o problema dos obstáculos não-pautais. O Grupo 

de Alto Nível UE-EUA para o Emprego e o Crescimento, que deverá apresentar o seu relatório 

final em breve, atribuiu igualmente às questões regulamentares um papel central nas suas 

discussões. 

Será crucial ter plenamente em conta as implicações desta nova geração de acordos «entre 

iguais» na forma de conduzir as negociações. Pela primeira vez, a UE está prestes a negociar 

acordos de comércio livre com parceiros cuja dimensão e nível de desenvolvimento económico 

são semelhantes aos seus. Este facto exige que se adotem abordagens diferenciadas, 

nomeadamente no tocante às questões regulamentares, o que constitui um desafio não só em 

termos de abordagem das negociações, mas também de coordenação entre negociadores e 

autoridades reguladoras, entre as diversas formações do Conselho e as comissões do Parlamento 

Europeu, bem como entre os níveis da UE e dos Estados-Membros. Os nossos parceiros só 

demonstrarão flexibilidade em relação às alterações regulamentares pretendidas pela UE se existir 

uma flexibilidade semelhante da nossa parte.  
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Não se trata de reduzir o nível de exigência das regras e normas da UE, mas de assegurar que 

ambas as partes adotem uma perspetiva aberta e flexível aquando do estabelecimento das regras e 

se esforcem por evitar, na medida do possível, fricções comerciais no futuro. Em última análise, 

as regras podem melhorar no decurso do processo. O facto de confrontar as respetivas soluções 

regulamentares para problemas semelhantes constitui um meio eficaz de garantir que os nossos 

sistemas regulamentares se articularão sempre em torno das melhores regras. O impulso político 

será essencial para assegurar a adesão das autoridades reguladoras a este esforço. 

Caixa 2: Justificação para a conclusão de ACL abrangentes com os EUA e o Japão 

- Para a UE, as relações económicas que mantém com os EUA são as mais importantes, com 

um âmbito e intensidade únicos, tal como ilustrado pelos níveis sem precedentes do volume dos 

fluxos de investimento mútuo (2 400 biliões de euros). O total dos investimentos 

norte-americanos na UE é três vezes superior ao investimento realizado em toda a Ásia, enquanto 

os investimentos da UE nos EUA representam cerca de oito vezes o montante dos investimentos 

cumulados da UE na Índia e na China. Mais de 15 milhões de pessoas trabalham para empresas 

europeias nos EUA ou por empresas norte-americanas na Europa. As relações transatlânticas têm 

um enorme potencial que está longe de ter sido plenamente explorado. Uma vez que o nível 

médio dos direitos aduaneiros é reduzido (inferior a 2 %), a chave para libertar este potencial está 

na eliminação dos obstáculos não pautais, que consistem principalmente em procedimentos 

aduaneiros e em restrições regulamentares aplicadas «a nível interno». Estes entraves, que são 

resultado de sistemas regulamentares divergentes em matéria de regulamentação técnica, 

procedimentos de avaliação da conformidade, restrições sanitárias e fitossanitárias e disposições 

relativas à segurança, são mais difíceis de ultrapassar do que os direitos aduaneiros, especialmente 

em acordos formais, uma vez que assentam em visões diferentes da regulamentação, muitas vezes 

profundamente enraizadas no contexto histórico ou social e nas realidades políticas.  

O Grupo de Alto Nível UE-EUA para o Emprego e o Crescimento, instituído na Cimeira 

UE-EUA de 2011 dedicou-se ativamente à busca de formas de explorar este potencial. Para 

cumprir o mandato da Cimeira, ou seja, a criação de emprego e de crescimento, qualquer acordo 

futuro deverá ter capacidade de mudança, tanto em termos de natureza como de objetivos, 

devendo simultaneamente ser o mais ambicioso possível em todos os domínios e assumir, para tal, 

a forma de um acordo de comércio livre abrangente. A conclusão de um acordo abrangente entre 

as duas principais economias do mundo daria, com efeito, um forte impulso ao crescimento 

económico e enviaria um sinal forte de liderança aos restantes países. 

- A UE e o Japão são, respetivamente, a maior e a quarta maior economia do mundo. O 

mercado japonês é enorme, mas as empresas da UE defrontam-se com importantes obstáculos 

não-pautais sob forma de regulamentações discriminatórias, normas únicas, comportamentos 

anticoncorrenciais, ineficácia no governo das empresas e práticas discriminatórias em matéria de 

adjudicação de contratos públicos. Esta situação faz com que o Japão tenha uma das taxas mais 

baixas de penetração de importações no mercado dos países da OCDE (6 % ou um quinto da 

média da OCDE). De igual modo, regista o nível de entradas de investimento direto estrangeiro 

(IDE) mais baixo da OCDE. Só 3 % do total do investimento direto estrangeiro (IDE) europeu 

tem como destino o Japão. Claramente, as relações comerciais e de investimento entre a UE e o 

Japão estão longe de ser satisfatórias e poderiam ser substancialmente melhoradas. Nos últimos 

cinco anos, as exportações de mercadorias da UE para o Japão diminuíram 6,1 % em média por 

ano, enquanto as exportações totais da UE cresceram a uma taxa média anual de 0,7 %. Em 2003, 

o Japão era o terceiro destino mais importante das exportações da UE, enquanto atualmente é 

apenas o sétimo. Existe claramente um grande potencial não explorado em setores em que a 

indústria da UE é extremamente competitiva, como os produtos farmacêuticos, os dispositivos 

médicos e o setor alimentar. O Japão está ciente da necessidade de introduzir reformas 

económicas. Os sucessivos governos japoneses têm seguido uma estratégia dupla, que consiste em 

dinamizar as reformas internas e procurar simultaneamente estabelecer alianças estratégicas com 

os principais parceiros comerciais. É do interesse tanto do Japão como da UE que esta estratégia 

seja bem-sucedida. 
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A economia europeia tem muito a ganhar com a abertura recíproca com o Japão, tanto a 

nível comercial como dos investimentos, ao mesmo tempo que se confirma a determinação da 

UE no sentido de reforçar as suas relações económicas com a Ásia Oriental. Antes de lançar as 

negociações para um acordo de comércio livre (ACL), a Comissão iniciou um exercício exaustivo 

para definir o âmbito e o nível de um potencial ACL, por forma a garantir que um acordo deste 

tipo permite encontrar soluções eficazes para fazer face aos obstáculos ao comércio e para criar 

condições equitativas no mercado japonês. Trata-se de um aspeto fundamental, em especial no 

que respeita aos obstáculos não-pautais e aos obstáculos de cariz regulamentar. Acordámos na 

redação de um sólido e ambicioso documento de definição do âmbito deste acordo, que cobre 

domínios como os bens, os serviços, os investimentos, os contratos públicos, a propriedade 

intelectual, o desenvolvimento sustentável, a facilitação do comércio, etc. Este documento define 

igualmente roteiros para a resolução de uma vasta (embora não exaustiva) lista de obstáculos 

não-pautais em dez domínios do comércio de mercadorias, o que conduzirá, em alguns casos, a 

resultados concretos nos próximos meses e, noutros, a um resultado negociado que, a ser 

satisfatório, será paralelo às concessões da UE em matéria pautal. Chegámos igualmente a acordo 

quanto ao acesso ao mercado no domínio dos contratos públicos no setor ferroviário. 

b) Encontrar o equilíbrio certo entre a ambição e a realidade no terreno, nomeadamente no 

que respeita ao envolvimento dos países emergentes 

A expansão das economias emergentes é um dos desenvolvimentos mais importantes da 

nossa época. Intensificou a concorrência a nível dos preços e da qualidade, bem como em termos 

do acesso à energia e a outras matérias-primas. Está igualmente na origem do aparecimento de um 

novo grupo de consumidores oriundos de uma classe média próspera e de oportunidades de 

desenvolvimento únicas. Enquanto, na UE, as perspetivas de crescimento económico a curto 

prazo continuam pouco animadoras, a economia da China irá crescer mais de 7 % em 2013, o que 

equivale às economias da Dinamarca, da Suécia e da Finlândia combinadas. Muitos outros países 

da Ásia ou da América Latina estão a seguir as pisadas da China. 

A capacidade da UE para tirar partido destes novos mercados emergentes será um 

indicador importante do contributo da política comercial para o crescimento e a criação de 

empregos na Europa. Temos tudo a ganhar com uma política comercial proativa face às 

economias emergentes, que apresentam perspetivas de crescimento significativas e um forte 

potencial em termos de uma maior liberalização do comércio. Muitas destas economias estão já 

bastante mais abertas atualmente do que há dez ou quinze anos, tanto graças a acordos comerciais 

como na sequência de decisões autónomas de abertura dos seus mercados14. Na China, os direitos 

de importação diminuíram, em média, de 19,6 % em 1996 para 4,2 % em 2009; na Índia, de 

20,1 % para 8,2 %; e no Brasil, de 13,8 % para 7, 6 %15. Mas continuam a manter obstáculos 

significativos – tanto pautais como não-pautais - em relação às exportações da UE e, em alguns 

casos, correm mesmo o risco de inverter a tendência de abertura16.  

A natureza da relação da UE com estes países está a evoluir, centrando-se menos no 

desenvolvimento e mais em novas formas de parceria mais equilibradas, baseadas em interesses e 

benefícios mútuos, assim como na partilha equitativa das responsabilidades globais. O maior 

desafio estratégico que temos pela frente consiste em ancorar esses países no sistema comercial 

mundial no âmbito de um novo «pacto» mundial. Estão a colher, a justo título, os frutos do papel 

cada vez mais importante que desempenham no comércio mundial. Mas a intensificação do seu 

papel e os benefícios que retiram do sistema comercial mundial devem acompanhar-se da 

assunção de maiores responsabilidades na preservação de um regime mundial que favoreça a 

abertura. Trata-se tanto de aspetos económicos como políticos da abertura. Os nossos cidadãos, na 

Europa, esperam que eles nos abram os seus mercados como nós lhes abrimos os nossos. 

                                                        
14

 A liberalização autónoma representa dois terços da liberalização comercial nos países em desenvolvimento nos 

últimos anos (Banco Mundial, Perspetivas Económicas Mundiais). 
15

  Direitos aduaneiros, aplicados, em  média ponderada, a todos os produtos (%) em 2010.  Fonte: Banco de dados 

do Banco Mundial. 
16

 Comissão Europeia, Nono relatório sobre medidas comerciais potencialmente restritivas, identificadas no 

contexto da crise financeira e económica, setembro de 2011 – 1 de maio de 2012. 
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A agenda da UE no que respeita à conclusão de ACL com as grandes economias emergentes, 

como a Índia e os países da ASEAN e do Mercosul, constitui um instrumento poderoso para 

ancorar estes parceiros num sistema comercial aberto. Dado que o objetivo global de um ACL 

é suprimir todos os obstáculos pautais e não-pautais ao comércio e que a UE, à semelhança de 

outras economias avançadas, está mais aberta às trocas comerciais do que os seus parceiros 

emergentes, esta agenda irá necessariamente reequilibrar a assimetria existente atualmente entre 

os níveis de abertura, bem como promover condições de concorrência mais equitativas. Esta 

política tem, pois, um caráter recíproco. 

A nossa conceção da reciprocidade visa obter a abertura dos mercados dos países terceiros e 

não fechar os nossos. O objetivo último consiste em levar as economias emergentes a alcançar o 

nosso nível de abertura, o que muitas vezes consideram como sendo igualmente do seu próprio 

interesse e não fechar os nossos mercados nem prejudicar as nossas economias simplesmente 

porque outros o fazem. Esta abordagem tem os seguintes resultados: como já referido, 99 % dos 

direitos aduaneiros aplicados pela Coreia (além dos numerosos obstáculos não-pautais ao 

comércio) foram eliminados, embora estes direitos fossem duas vezes superiores aos aplicados 

pela UE antes do início das negociações; e as negociações com o Canadá deverão ir mais além do 

que foi alcançado entre as economias da América do Norte no âmbito da NAFTA. Propusemos 

um instrumento para abrir o acesso aos contratos públicos, o que poderá contribuir para reforçar 

os nossos meios de pressão e a nossa posição negocial a fim de promover a continuação da 

abertura do acesso a estes contratos. No entanto, o melhor modo de abordar estas questões 

continua a ser o de incentivar os nossos parceiros comerciais a negociar acordos com a UE17. Na 

medida em que estejam preparados para negociar compromissos substanciais, é óbvio que não 

existe necessidade de qualquer ação suplementar. 

A UE é um negociador duro. Algumas negociações levam tempo porque somos exigentes. Por 

exemplo, o nível de ambição nas negociações com a Índia vai muito além do que a Índia acordou 

com outros parceiros até à data, abrangendo questões que anteriormente rejeitou no âmbito da 

OMC (como, por exemplo, investimento e concorrência) ou questões excluídas das negociações 

com outros parceiros bilaterais (contratos públicos). Embora a intensificação do nosso 

compromisso com parceiros como a Índia se revista de um interesse estratégico para a UE, não 

estamos dispostos a aceitar um compromisso a qualquer preço. Apesar do nosso interesse em 

negociar um acordo ambicioso com o Japão, não temos ilusões quanto à dificuldade em obter o 

que precisamos em futuras negociações. É por este motivo que uma cláusula suspensiva permitirá 

suspender as negociações um ano após o seu lançamento caso o Japão não honre os compromissos 

que subscreveu durante o exercício de definição do âmbito do acordo. De igual modo, será 

estabelecido um paralelismo absoluto entre a eliminação dos obstáculos não-pautais pelo Japão e 

a eliminação dos direitos aduaneiros pela UE. 

No entanto, para concluir as negociações será também necessário dar mostras de realismo. 

Embora seja fundamental visar um grau de abertura dos mercados o mais elevado possível nos 

países parceiros, com os países emergentes, atendendo ao desequilíbrio inicial, seria ingénuo 

pensar que podemos eliminar completamente esta assimetria. É inevitável aceitar algumas 

assimetrias limitadas, bem como períodos de introdução progressiva.   

As negociações consistem em dar e receber. Não podemos esperar que os seus parceiros 

assumam compromissos significativos sem estarmos dispostos, por nosso lado, a tomar 

decisões difíceis na UE. Os nossos interesses setoriais dificultam muitas vezes os nossos 

progressos, verificando-se que são os mesmos setores que oferecem uma forte resistência em 

praticamente todas as negociações. Embora esta resistência não possa ser ignorada, o destino da 

economia europeia não pode ser ditado por um número restrito de interesses defensivos. Os 

benefícios potenciais para a economia da UE resultantes da nossa agenda comercial superam 

                                                        
17

 A evolução recente revela progressos com vários parceiros importantes: os ACL com a Coreia e Singapura 

garantiram o acesso a uma vasta gama de contratos públicos, e o acordo com o Canadá deverá permitir o mesmo, 

indo além de acordos anteriores e abrangendo igualmente as entidades subfederais.  Encontrou-se uma abertura 

concreta com o Japão no que respeita aos contratos públicos no setor ferroviário e espera-se muito das 

negociações com o Japão e com os EUA. 
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largamente os interesses setoriais defensivos específicos. Os acordos comerciais preveem 

sistematicamente períodos de transição para permitir uma evolução harmoniosa e progressiva, 

enquanto as cláusulas de salvaguarda da UE protegem os produtores da UE em relação a 

alterações imprevistas. Mas a política comercial não pode substituir as políticas noutros domínios. 

A concorrência estrangeira é raramente responsável pelas dificuldades setoriais, que 

desencadeiam uma atitude de rejeição do comércio. De facto, coexistem em cada setor económico 

interesses ofensivos e interesses defensivos. Em qualquer caso, o equilíbrio de uma negociação 

deve ser avaliado globalmente, em todos os setores da economia. 

Caixa 3: Relações da UE com os grandes países emergentes 

China: Existe uma tensão inerente entre a estratégia intervencionista da China para recuperar o 

seu atraso e a nossa vontade de promover a abertura e o respeito pelas regras do comércio 

internacional, mesmo se tal é, de qualquer modo, do interesse da China a longo prazo. Mas a 

China tornou-se igualmente um pilar essencial da estratégia das empresas europeias e a UE é, 

desde há vários anos, o mais importante parceiro comercial da China. A nossa agenda com a 

China incide sobretudo no investimento, nos contratos públicos e nos direitos de propriedade 

intelectual. Ambas as partes confirmaram a sua vontade de lançar rapidamente negociações para 

um acordo sobre investimentos com um forte conteúdo, o que para nós inclui o acesso ao 

mercado, como fizemos questão de deixar claro. Continuamos empenhados em seguir uma agenda 

que faça avançar a nossa relação com a China. Se, após a mudança de liderança, a China 

pretender alargar a agenda das negociações (nomeadamente tendo em vista a conclusão de um 

ACL, como sugerido na última cimeira), esta possibilidade poderá ser examinada desde que a 

China demonstre a sua disponibilidade e capacidade para subscrever um acordo de comércio livre 

abrangente e aprofundado. 

ASEAN: Concluíram-se recentemente, numa base de elevada qualidade, as negociações para um 

acordo de comércio livre com Singapura. Estão em curso negociações com o Vietname e a 

Malásia e, durante o primeiro semestre de 2013, deverão ser lançadas as negociações com a 

Tailândia, sob reserva da aprovação do Parlamento. Outros países da ASEAN manifestaram 

igualmente a sua disponibilidade para retomar as negociações após vários anos de interrupção. 

Em última análise, os ACL bilaterais deverão funcionar como as traves mestras de um acordo 

entre as duas regiões, que poderá concretizar-se depois de alcançada uma massa crítica de acordos 

de comércio livre bilaterais com cada um dos países da ASEAN e depois destes países terem 

alcançado um maior grau de integração entre si. 

Índia: As negociações de um ACL com a Índia são fundamentais para preparar o futuro, com 

implicações que vão além da Índia propriamente dita, na medida em que a conclusão de um 

acordo seria o primeiro caso em que um grande país emergente participa num exercício de 

abertura recíproca do comércio. Percorremos um longo caminho nestas negociações e temos de 

fazer face atualmente às questões mais difíceis, das quais depende a conclusão do acordo. A Índia 

continua empenhada em encontrar soluções, o que não é tarefa fácil, dado que, em alguns casos, 

tal implica mudanças a nível da legislação e da regulamentação. A principal questão consiste em 

saber se é viável concluir as negociações com um nível de ambição satisfatório antes de a Índia 

entrar no período que antecede as eleições, previstas para finais de 2013. 

Rússia: A adesão da Rússia à OMC no verão passado constituiu um marco importante, 

integrando formalmente este país no sistema do comércio mundial, oferecendo aos operadores da 

UE um ambiente empresarial mais estável e mais previsível e ajudando a resolver litígios 

comerciais bilaterais. As reduções dos direitos aduaneiros deverão gerar cerca de 4 mil milhões de 

EUR de exportações adicionais da UE por ano e permitir aos exportadores da UE poupar 

anualmente 2,5 mil milhões de EUR. A curto prazo, a prioridade deverá continuar a ser o 

cumprimento pela Rússia dos seus compromissos. 

As medidas protecionistas adotadas recentemente são motivo de grande preocupação. A UE 

defenderá imediatamente os seus interesses, recorrendo ao sistema de resolução de litígios da 

OMC, se necessário. Estão em curso negociações para um acordo destinado a suceder ao Acordo 

de Parceria e de Cooperação. Serão necessários mais progressos no que respeita às disposições em 
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matéria de comércio e de investimento, que continuam a ser difíceis, enquanto a Rússia estiver 

fortemente empenhada no seu próprio processo de integração económica regional. 

Mercosul: As tendências protecionistas verificadas na região e os últimos desenvolvimentos 

internos no Mercosul dificultam as negociações para acordos de comércio livre com o Mercosul, 

que não têm avançado como desejávamos. Estão em jogo interesses económicos e políticos 

importantes para as duas partes, dado que se trata de criar a maior zona de comércio livre do 

mundo entre duas regiões. 

c) Reforçar a aplicação dos acordos comerciais e o respeito pelos direitos da UE 

Embora as negociações comerciais sejam fundamentais para preparar o futuro, a forma 

mais eficaz de aumentar o contributo do comércio para o crescimento a curto prazo consiste 

em assegurar uma aplicação estrita dos direitos da UE de acordo com as regras em vigor. 

Trata-se também de uma questão de equilíbrio, devendo as regras ser respeitadas por todos. A 

Comissão publicará o seu terceiro Relatório ao Conselho Europeu sobre as Barreiras ao Comércio 

e ao Investimento por ocasião do Conselho Europeu da primavera. O relatório descreverá 

pormenorizadamente os progressos alcançados numa série de casos, mas também novas barreiras 

e tendências negativas no sentido da adoção de medidas protecionistas por parte de certos 

parceiros estratégicos da UE. 

Continuamos a dar provas de firmeza face à concorrência desleal. O nosso empenhamento em 

favor de mercados abertos é apoiado pela nossa capacidade de lutar contra práticas comerciais 

anticoncorrenciais, recorrendo tanto a medidas antidumping como a medidas antissubvenções. 

Não procuramos pôr em causa as vantagens comparativas dos nossos parceiros, mas não 

hesitaremos em tomar medidas quando essas vantagens forem reforçadas por práticas desleais 

como a fixação de preços anticoncorrenciais, a concessão de subvenções ou outras distorções 

provocadas por intervenções dos Estados. A UE é um dos principais utilizadores dos instrumentos 

de defesa comercial no mundo, juntamente com os Estados Unidos e a China. 

Quando todas as outras intervenções falharem, não hesitaremos em intentar ações contra 

certos países junto do órgão de resolução de litígios da OMC. A UE tem sido um utilizador 

ativo e um dos utilizadores mais efetivos deste órgão, mesmo comparando com outros 

intervenientes. Por exemplo, a UE intentou 32 ações desde 2001, ano em que a China aderiu à 

OMC, ganhando a grande maioria delas. Só os Estados Unidos apresentam um nível de 

contencioso comparável (36 ações no mesmo período). Estamos a intensificar os nossos esforços 

atualmente: nos últimos dois anos, a UE apresentou cinco litígios à OMC, contra seis nos últimos 

quatro anos. 

Os processos apresentados pela UE visam as evoluções protecionistas com consequências 

sistémicas, como as preferências concedidas pelo Canadá à eletricidade produzida com 

equipamento fabricado no seu território ou as licenças de importação concedidas pela Argentina 

acompanhadas de requisitos de resultados a nível das exportações. Combatemos igualmente as 

restrições aplicadas pela China às exportações de terras raras e de outras matérias-primas 

essenciais para a indústria europeia e tivemos uma primeira vitória histórica contra as restrições 

impostas pela China à exportação de matérias-primas. Mas a nossa atitude ofensiva contra o 

protecionismo no exterior só será credível se resistirmos igualmente ao protecionismo na própria 

UE. 

Passámos igualmente a uma nova dinâmica na aplicação dos acordos de comércio livre, 
elemento essencial para o futuro atendendo à importância das negociações bilaterais atualmente 

em curso. O ACL entre a UE e a Coreia confere uma nova importância à implementação e ao 

respeito das regras: além dos comités temáticos, foram criados sete grupos de trabalho específicos 

para assegurar uma aplicação adequada do acordo, enquanto os acordos anteriores previam um 

único comité para o fazer, que se reunia apenas uma vez por ano. A conclusão de futuros acordos 

de investimento dará aos investidores a possibilidade de fazer valer os seus direitos com base em 

mecanismos de resolução de litígios ocorridos entre os investidores e o Estado. 
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Os Estados-Membros têm igualmente um papel mais importante a desempenhar na 

aplicação de acordos comerciais, em benefício dos seus próprios operadores. Por exemplo, a 

concessão do estatuto de exportador autorizado, um requisito essencial para os exportadores da 

UE poderem beneficiar de preferências pautais no âmbito dos ACL da UE, leva, em determinados 

Estados-Membros, mais de seis meses contra menos de um dia noutros. Os Estados-Membros têm 

igualmente uma responsabilidade na luta contra as práticas desleais no mercado da UE: as 

regulamentações técnicas aplicadas na UE aos bens produzidos internamente aplicam-se 

igualmente aos produtos importados na UE; no entanto, em alguns casos, os produtores 

estrangeiros não cumprem os requisitos fixados pela UE, praticando uma concorrência desleal em 

relação aos produtores da UE e pondo em risco a segurança e a proteção dos consumidores da UE. 

Os controlos deverão ser intensificados, o que é essencialmente uma responsabilidade nacional. 

3.3. Uma agenda realista para o sistema comercial multilateral 

A prioridade absoluta da UE tem de ser a de preservar e reforçar o sistema comercial 

multilateral. Esta necessidade é tanto mais premente em tempo de crise, quando a tentação de 

recorrer a práticas protecionistas é elevada. Não é fácil encontrar o equilíbrio certo entre o atual 

impasse em que se encontra a Agenda de Desenvolvimento de Doha (ADD) e o papel 

incontestado da OMC a longo prazo. Devemos procurar avançar sempre que possível no âmbito 

da OMC, mas também garantir que os nossos ACL preparem o terreno para o próximo nível de 

liberalização multilateral e de adoção de regras. 

a) Garantir que a nossa agenda bilateral e plurilateral apoie o sistema comercial multilateral 

Baseando-se nas regras da OMC, os ACL podem promover, se utilizados com precaução, 

uma abertura mais rápida e mais ampla, abordando questões que ainda não estão maduras para 

um debate multilateral e preparando o terreno para um nível ulterior de liberalização multilateral. 

Muitas questões fundamentais, incluindo o investimento, os contratos públicos, a concorrência, 

temas relacionados com a regulamentação e o respeito dos DPI, atualmente fora do âmbito da 

OMC, podem ser abordadas no quadro de ACL. 

A conclusão de acordos ambiciosos, especialmente com os grandes países desenvolvidos, 

pode ter repercussões sistémicas. Funcionam como um laboratório para preencher as lacunas da 

regulamentação multilateral, bem como para desenvolver soluções a nível regulamentar que 

poderão constituir um ponto de partida para os trabalhos subsequentes a nível multilateral. Tal 

pode ser o caso, por exemplo, com os EUA, em domínios como as regras de origem preferenciais 

ou as indicações geográficas. Quanto maior for a convergência regulamentar que conseguirmos 

obter - e não apenas equivalência – tanto melhor para o sistema multilateral. A aproximação de 

dois modelos regulamentares dominantes mas parcialmente contraditórios criaria um bem público 

mundial. Tal enviaria um sinal forte de que é possível convergir, mesmo se os pontos de partida 

são muito diferentes, e ofereceria soluções regulamentares concretas para o fazer, facilitando, 

assim, a prossecução das negociações no âmbito da OMC18. 

A UE defende a adoção de abordagens internacionais nos nossos acordos bilaterais. Temos 

por referência, tanto quanto possível, as normas acordadas a nível internacional (ou, pelo menos, 

nos processos plurilaterais) e, deste modo, utilizamos os acordos bilaterais para levar os nossos 

parceiros internacionais para estes sistemas internacionais (ver, por exemplo, a regulamentação 

sobre automóveis e os nossos esforços para que a Coreia, o Japão e outros países asiáticos a 

adotem). O exercício exploratório realizado com o Japão refere-se explicitamente ao objetivo que 

consiste em procurar uma maior convergência entre os requisitos nacionais japoneses e as normas 

internacionais pertinentes. 

A nível multilateral, a UE privilegia abordagens não discriminatórias baseadas no princípio 

da nação mais favorecida, em conformidade com o modelo do Acordo sobre Tecnologias da 

Informação, sempre que possível. Estaremos dispostos a apoiar um acordo plurilateral desse tipo 

                                                        
18  Vários estudos económicos revelam igualmente que os ACL potenciais com os EUA e o Japão beneficiariam os 

países terceiros devido às repercussões positivas das melhorias a nível regulamentar e das medidas de 

transparência, muitas das quais beneficiaram todos os países numa base erga omnes. 
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sobre bens ambientais na OMC em resposta ao interesse recentemente manifestado pelos 

membros da APEC neste domínio. Se não for possível adotar uma abordagem não-discriminatória 

desse tipo por não ter sido obtida uma massa crítica de participantes, devemos inscrever as novas 

iniciativas tanto quanto possível no sistema da OMC e mantê-las abertas a outros países que 

partilhem a mesma ambição, como temos feito até agora no contexto das negociações plurilaterais 

incipientes sobre serviços.  

Em última análise, o que é importante não é saber se devemos enveredar pela via bilateral, 

plurilateral ou multilateral, mas se a nossa abordagem relativamente aos acordos bilaterais e 

plurilaterais é aberta (em especial a uma maior multi ou plurilateralização) ou fechada 

(essencialmente discriminatória). 

b) Avançar no âmbito da OMC 

As negociações sobre o acesso aos mercados no âmbito da Agenda de Desenvolvimento de 

Doha continuam num impasse, do qual provavelmente não sairão no futuro mais próximo. 

Mas a ADD tem um potencial demasiado grande para ser abandonada e a UE continua 

determinada em trabalhar para a sua conclusão. 

Como primeiro passo, é importante avançar nos domínios em que o processo multilateral 

poderá progredir. Existe uma perspetiva tangível de conclusão de um acordo sobre a facilitação 

do comércio multilateral e sobre outras questões na próxima conferência ministerial da OMC, 

prevista para dezembro de 2013. Os benefícios para a economia mundial decorrentes de um 

acordo sobre a facilitação do comércio serão comparáveis aos ganhos esperados de uma 

liberalização do comércio de bens e de serviços no âmbito do mandato da ADD. Uma medida 

deste tipo, da qual beneficiariam todos os membros da OMC, seria fundamental para o destino 

mais vasto da ADD. 

A UE está pronta a dialogar de forma construtiva após a próxima conferência ministerial da 

OMC sobre os restantes aspetos da Agenda de Doha. Mas para tal, temos de remontar às 

causas fundamentais do atual impasse. O verdadeiro bloqueio no ciclo de negociações não é 

institucional nem técnico, nem mesmo relacionado com o conteúdo da Agenda, mas deve-se antes 

à vontade dos participantes de encontrar um compromisso. Decorre do facto de a OMC não ter 

evoluído ao mesmo ritmo que as realidades económicas. A deslocação fundamental do poder 

económico relativo entre os parceiros comerciais mais importantes ainda não foi inteiramente tida 

em conta no sistema da OMC. Existe um desequilíbrio crescente entre a contribuição dos países 

emergentes de maior dimensão para o sistema de comércio multilateral e os benefícios que estes 

retiram do referido sistema. Já tangível quando a ADD foi lançada, esta tendência tem-se vindo a 

acentuar significativamente desde então, prevendo-se que continue no futuro. 

Reequilibrar a contribuição relativa dos países desenvolvidos e a das economias emergentes 

no interior do sistema é fundamental para que este possa para avançar no futuro. Trata-se de 

questão importante, politicamente delicada e, atualmente, ninguém dá mostras de realmente a 

querer abordar de forma séria. Mas não será possível modificar profundamente o modo de 

funcionamento da OMC enquanto o sistema não tiver ultrapassado este obstáculo. Os países 

emergentes devem dar provas de uma maior capacidade de liderança e assumir mais 

responsabilidades na abertura dos seus mercados aos restantes membros da OMC. Na nossa 

opinião, tal não implica uma reciprocidade total dos compromissos com os países desenvolvidos, 

decorrente da ADD, mas uma contribuição mais proporcional aos benefícios que retiram do 

sistema. 

 
 



0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

População, PIB e resultados comerciais*  
da UE, dos EUA e da China em percentagem dos totais 

mundiais 

1. Resultados da UE acima do seu peso relativo 

ANEXO 

População 
(2011) 

PIB 
(paridades de poder de compra, 2011) 

Comércio de 
mercadorias  

(2011) 

Fonte: NU, FMI, OMC, Comissão Europeia  
* os dados não incluem o comércio no interior da UE 
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3. Comércio da UE e resultados do IDE 

A UE mantém uma quota considerável das 
exportações mundiais e está em boa posição 
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Exportações e importações da UE de mercadorias e 
serviços comerciais com os parceiros principais 

(2011) 

Fonte: Comissão Europeia 

EUA 
€ 413,8 mil milhões 
€ 327,4 mil milhões 

Brasil 
€ 47,5 mil milhões 
€ 43,4 mil milhões 

Rússia 
€ 132,8 mil milhões 
€ 207,3 mil milhões 

China (+ Hong-Kong) 
€ 204,3 mil milhões 
€ 324,3 mil milhões Índia 

€ 52,4 mil 
milhões 

€ 49,4 mil 
milhões 

Japão 
€ 71,3 mil milhões 
€ 84,1 mil milhões 

Stocks dos investimentos a partir da e para a UE 
por parceiros principais (2011) 

EUA 
€ 1421,0 mil milhões 
€ 1344,2 mil milhões 

Brasil 
€ 238,9 mil milhões 
€ 77,8 mil milhões 

Rússia 
€ 166,8 mil milhões 
€ 53,1 mil milhões 

China (+ Hong-Kong) 
€ 225,5 mil milhões 
€ 78,9 mil milhões 

Índia 
€ 46,4 mil milhões 
€ 10,1 mil milhões 

Japão 
€ 85,8 mil milhões 

€ 144,2 mil milhões 

Fonte: Comissão Europeia 
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4. Importância do comércio para a UE 

Contributos para o crescimento do PIB mundial 
(%): 90% do crescimento mundial é gerado fora 

da UE 

Emprego orientado para a exportação no emprego total: 
cerca de 30 milhões de postos de trabalho dependem do 

comércio no exterior da UE  
(em %, últimos dados disponíveis 
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Fonte: Comissao Europeia 
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