
 

 

14924/13   jc/EC/mjb 1 

 DG C 1  PT 
 

   

CONSELHO DA 

UNIÃO EUROPEIA 

 Bruxelas, 16 de outubro de 2013 

(OR. en) 

  

14924/13 

 

 

 

 

  

PESC 1238 

COPS 439 

FIN 648 

PE 460 
 

 
RESULTADOS DOS TRABALHOS 

 de: Conselho 

 data: 15 de outubro de 2013 

 para: Delegações 

 n.º doc. ant.: 13116/13 PESC 1016 COPS 362 

 Assunto: Principais aspetos e opções fundamentais da PESC (Parte G, ponto 43, do 

Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006) – 2012 

– Relatório anual ao Parlamento Europeu, apresentado pela Alta Representante 

da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
 

 

 

Junto se enviam, à atenção das delegações, os "Principais aspetos e opções fundamentais da PESC 

(Parte G, ponto 43, do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006) – 2012 –Relatório anual ao 

Parlamento Europeu, apresentado pela Alta Representante da União Europeia para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança", conforme aprovado pelo Conselho em 15 de outubro 

de 2013. 

 

 

 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 2 

 DG C 1  PT 
 

PRINCIPAIS ASPETOS E OPÇÕES FUNDAMENTAIS DA PESC 

(PARTE G, PONTO 43, DO ACORDO INTERINSTITUCIONAL 

DE 17 DE MAIO DE 2006) – 2012 

1. PARTE I: 2012 EM RETROSPETIVA ....................................................................................... 5 

A. PANORÂMICA DAS ATIVIDADES POR REGIÃO .......................................................... 12 

1. NORTE DE ÁFRICA, MÉDIO ORIENTE E PENÍNSULA ARÁBICA ........................... 12 

1.1. NORTE DE ÁFRICA 14 

1.2. MÉDIO ORIENTE 18 

1.3. PENÍNSULA ARÁBICA, IRÃO E IRAQUE 27 

1.4. COOPERAÇÃO REGIONAL 30 

2. RÚSSIA, VIZINHANÇA ORIENTAL E ÁSIA CENTRAL ............................................ 33 

2.1. FEDERAÇÃO DA RÚSSIA 33 

2.2. PARCERIA ORIENTAL (PO) – VERTENTE MULTILATERAL 36 

2.3. PARCERIA ORIENTAL (PO) – VERTENTE BILATERAL 38 

2.4. ÁSIA CENTRAL 46 

3. BALCÃS OCIDENTAIS ............................................................................................... 47 

4. TURQUIA E VIZINHOS DA EUROPA OCIDENTAL .................................................. 55 

4.1. TURQUIA 55 

4.2. EUROPA OCIDENTAL 57 

5. ÁSIA E PACÍFICO ....................................................................................................... 59 

5.1. ÁSIA ORIENTAL 60 

5.2. SUDESTE ASIÁTICO 64 

5.3. ÁSIA DO SUL 67 

5.4. PACÍFICO 70 

6. ÁFRICA ....................................................................................................................... 73 

6.1. UE-UA 73 

6.2. ÁFRICA OCIDENTAL 73 

6.3. ÁFRICA ORIENTAL 78 

6.4. ÁFRICA CENTRAL 81 

6.5. ÁFRICA AUSTRAL 84 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 3 

 DG C 1  PT 
 

7. AMÉRICAS ................................................................................................................. 87 

7.1. UA E CANADÁ 87 

7.2. MÉRICA LATINA E CARAÍBAS (ALC) 89 

B. ENFRENTAR AMEAÇAS E DESAFIOS GLOBAIS .......................................................... 95 

1. NÃO PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA (ADM) 

E RESPETIVOS VETORES / ARMAS CONVENCIONAIS ......................................... 95 

1.1. NÃO PROLIFERAÇÃO DE ADM 96 

1.2. ARMAS CONVENCIONAIS 100 

2. PREVENÇÃO DE CONFLITOS E MEDIAÇÃO......................................................102 

3. TERRORISMO .......................................................................................................103 

4. CRIMINALIDADE ORGANIZADA .......................................................................106 

5. CIBERSEGURANÇA .............................................................................................107 

6. SEGURANÇA ENERGÉTICA ................................................................................107 

7. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E SEGURANÇA .....................................................109 

8. SEGURANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS..........................................................110 

C. CONTRIBUTO PARA UMA ORDEM MULTILATERAL MAIS EFICAZ .........................111 

1. NAÇÕES UNIDAS .................................................................................................111 

2. OSCE .....................................................................................................................113 

3. CONSELHO DA EUROPA .....................................................................................114 

D. PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E ESTADO DE 

DIREITO .........................................................................................................................115 

E. MAIS EFICÁCIA, CAPACIDADE E COERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES 

COM A PCSD ..................................................................................................................128 

1. MAIS CAPACIDADE .............................................................................................129 

1.1. Conceitos para as atividades da PCSD 129 

1.2. Capacidades civis e militares 130 

1.3. Ensinamentos colhidos e boas práticas na PCSD civil e militar 133 

1.4. Formação e exercícios 134 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 4 

 DG C 1  PT 
 

2. MAIS EFICÁCIA ...................................................................................................135 

2.1. Cooperação com os parceiros na gestão de crises 135 

2.2. Organizações internacionais 136 

2.3. Centro de satélites da UE (CSUE) 138 

3. MAIS COERÊNCIA ...............................................................................................139 

2. PARTE II: RELATÓRIO PESC (2012) – PERSPETIVAS DE TRABALHO ...........................140 

3. ANEXO I: Orçamento da PESC para 2012 ..................................................................................... 1 

4. ANEXO II: Panorâmica dos atos jurídicos adotados no domínio da PESC 

(sanções) em 2012 ......................................................................................................................... 1 

5. ANEXO III: Declarações emitidas em 2012 .................................................................................... 1 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 5 

 DG C 1  PT 
 

1. PARTE I: 2012 EM RETROSPETIVA 

Introdução 

2012 foi um ano rico em acontecimentos para a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) 

da UE, assim se comprovando a mais-valia dos novos instrumentos de Lisboa para a resposta aos 

mais prementes desafios de política externa. Da difícil transição no mundo árabe à situação no Sael, 

da adoção da Estratégia em matéria de Direitos Humanos às missões de observação eleitoral da UE, 

a UE coordenou a sua resposta de forma verdadeiramente englobante, tendo mobilizado toda uma 

gama de instrumentos (no âmbito da PESC e fora dele
1
) – respaldando as suas diligências 

diplomáticas com missões de Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) no terreno e dirigindo 

para os mais carenciados a assistência humanitária e a ajuda ao desenvolvimento, sem deixar de 

colaborar com os parceiros locais e regionais para assegurar a realização de progressos rumo à paz e 

à prosperidade. 

Ao longo de todo o ano de 2012, a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão (AR/VP), Catherine Ashton, e o Serviço 

Europeu para a Ação Externa (SEAE), em coordenação com os serviços competentes da Comissão, 

asseguraram que a UE mantivesse um alcance autenticamente mundial, apoiando a democracia e o 

desenvolvimento desde Mianmar/Birmânia, na Ásia, até à Somália, no Corno de África, e 

procurando ajudar os vizinhos diretos, como a Ucrânia e o Norte de África, e os parceiros mais 

longínquos, como o Haiti e o Paquistão. Para poder fazê-lo, a UE continuou a intensificar a 

cooperação com os seus parceiros estratégicos, a fim de desenvolver uma compreensão mútua das 

ameaças e desafios atuais e de definir respostas aceites por todas as partes. Numa altura em que é 

manifesta na Europa a tentação para olhar para dentro, o SEAE, em estreita colaboração com a 

Comissão, os 27 Estados-Membros e o Parlamento Europeu, tem ajudado a preservar a visibilidade 

da UE a nível mundial e a sua fiabilidade como parceiro para velhos e novos aliados. 

                                                 
1
 A fim de refletir esta abordagem, o presente relatório inclui vários instrumentos e políticas que 

não se inserem no âmbito da PESC, tais como a ajuda ao desenvolvimento, o comércio e a ajuda 

humanitária, quando considerado pertinente e útil para apresentar um quadro mais completo da 

ação externa da UE. 
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O contributo da UE para a paz e a segurança mundiais é particularmente notório nalguns domínios. 

Em primeiro lugar, mobilizamos um vasto leque de instrumentos para fazer frente a importantes 

desafios de política externa, naquilo a que nos referimos como "abordagem global". Muitos se têm 

consagrado ao desenvolvimento de uma abordagem deste tipo durante a última década, mas a UE 

dispõe dos instrumentos – e em suficiente força – para surtir um impacto duradouro. Em segundo 

lugar, estamos diretamente envolvidos em negociações de paz – e, muitas vezes, até assumimos a 

liderança nesses processos. Em terceiro lugar, colaboramos estreitamente com parceiros 

internacionais e regionais, e prestamos-lhes apoio material, na resposta a problemas regionais em 

que só com esforços coletivos é possível obter resultados, em domínios que vão das alterações 

climáticas e da assistência em catástrofes até à reforma do setor da segurança. Em 10 de dezembro, 

o Prémio Nobel da Paz foi atribuído à União Europeia, num claro reconhecimento do nosso firme 

empenhamento na paz, reconciliação, democracia e promoção dos direitos humanos em todo o 

mundo. 

 

Para ilustrar a nossa agenda de 2012, eis alguns exemplos da recente atividade da UE nestas três 

áreas: 

O empenho da AR/VP em facilitar o diálogo entre Belgrado e Pristina, no ano passado e no início 

de 2013, produziu já resultados concretos: avançámos realmente em matéria de gestão integrada das 

fronteiras e nomeámos agentes de ligação em Belgrado e em Pristina, o que representa um 

assinalável passo em frente para as partes nas negociações. As reuniões regulares entre os 

Primeiros-Ministros e também, pela primeira vez, a reunião realizada entre os Presidentes da Sérvia 

e do Kosovo
*
 permitiram-nos abordar as questões em aberto num espírito de cooperação. O diálogo 

prosseguiu em 2013, tendo acabado por levar ao "Primeiro acordo sobre os princípios que 

governam a normalização das relações" entre as partes, em abril de 2013. 

                                                 
*
 Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e está conforme com a 

Resolução 1244/1999 do CSNU e com o parecer do TIJ sobre a declaração de independência 

do Kosovo. 
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A mobilização da UE em relação à Somália exemplifica particularmente bem a forma como a UE 

ataca todas as dimensões de uma crise através de uma "abordagem global". Quando o Tratado de 

Lisboa foi ratificado, a Somália estava em crise. Os atos de pirataria ao largo da costa haviam 

disparado em flecha, as milícias Al Shabab haviam posto o Governo da Somália à beira da derrota e 

a miséria abatia-se sobre milhões de somalianos. Hoje, tudo mudou completamente, depois de um 

esforço global coordenado pelo SEAE que envolveu medidas do âmbito da PESC e fora dele, 

passando nomeadamente por uma missão marítima e uma missão de formação, pela intervenção 

diplomática, pela assistência aos países vizinhos da Somália e pela prestação de assistência 

humanitária. Houve uma queda de 95% na incidência da pirataria ao largo da costa do país. O 

Governo da Somália fez recuar as milícias e conseguiu restabelecer-se como órgão democrático, 

pela primeira vez na História do país. O desenvolvimento chega agora à maioria dos somalianos e a 

região está doravante mais bem preparada para dissuadir, capturar e julgar os piratas. A nossa ação 

foi louvada pelo Presidente da Somália durante a sua visita a Bruxelas, e esperamos poder continuar 

a estreitar a cooperação com o Governo e os nossos parceiros internacionais. Para assegurar a 

cooperação daqui em diante, estamos a convocar uma conferência consagrada ao futuro da Somália. 

A nossa ação no Mali é outra demonstração do empenhamento global e bem sucedido da UE. 

Mesmo antes do golpe de Estado no Mali, na primavera de 2012, e da tomada do norte do país pelas 

forças tuaregues e jihadistas, a UE já havia definido uma estratégia regional integrada para a região 

do Sael, com o objetivo de combater o terrorismo e de garantir a estabilidade e um desenvolvimento 

duradouro nesta parte crucial de África. Para reagir rapidamente à mobilização de forças francesas e 

ao constante evoluir da situação no Mali, a UE acelerou então a projeção de uma missão europeia 

para reorganizar, treinar e aconselhar as forças armadas malianas (EUTM). Também incentivámos e 

ajudámos as autoridades malianas a elaborar um roteiro para o restabelecimento da democracia e a 

reconciliação nacional; além disso, oferecemos um pacote renovado e adaptado de ajuda ao 

desenvolvimento e de assistência humanitária. Por último, apoiámos a CEDEAO e a União 

Africana no destacamento de uma força de manutenção da paz a título de contributo para a 

salvaguarda da estabilidade no Mali, até ao lançamento no terreno de uma operação de manutenção 

da paz da ONU. Os progressos na matéria dependerão das autoridades malianas, mas em 2012 a UE 

deu mostras de vontade e de capacidade para prestar o apoio necessário à estabilização do país. 
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Ao longo de 2012, no Norte de África e no Médio Oriente a UE apoiou os processos de transição e 

afastamento de regimes autoritários no Egito, na Tunísia e na Líbia. A UE procurou assegurar uma 

abordagem modelada para cada país, que passou nomeadamente pela intensificação da assistência 

financeira, pela oferta de parcerias de mobilidade mais fortes e pelo lançamento de negociações de 

Acordos de Comércio Livre Abrangentes e Aprofundados para um maior acesso ao mercado. 

Característica inovadora desta abordagem foi a criação de grupos de missão especiais liderados pela 

AR/VP, apoiados pelo Representante Especial da UE para a região do Sul do Mediterrâneo e 

destinados a ajudar à transição no Egito, na Jordânia e na Tunísia. Reunindo todos os protagonistas 

– deputados do Parlamento Europeu, intervenientes internacionais, regionais, privados e públicos –, 

os grupos de missão deram um importante contributo para ajudar os países a avançar no sentido da 

realização de reformas duradouras e da democracia. 

O conflito na Síria prosseguiu com crescente intensidade, tendo-se tornado na crise central da 

região e numa questão política e humanitária de primeiro plano para a UE. A UE continuou a apelar 

a uma solução política para a crise síria, tendo manifestado repetidamente o seu pleno apoio aos 

esforços das Nações Unidas e da Liga Árabe. A AR/VP participou na conferência internacional de 

junho realizada em Genebra em que foi acordado um comunicado que constitui o quadro de base 

para uma futura transição política – que no entanto não foi implementado devido às subsequentes 

divergências na interpretação daquilo que havia sido acordado. A UE reconheceu a Coligação das 

Forças da Revolução e Oposição Sírias como legítima representante do povo sírio e instou-a a levar 

por diante os seus esforços no sentido da inclusividade, da representatividade e do respeito dos 

princípios democráticos. A UE aplicou uma política de medidas restritivas contra os responsáveis 

pela repressão violenta da população civil, as pessoas que beneficiam do regime ou o apoiam e as 

pessoas a elas associadas. Além disso, a UE prestou ajuda humanitária, assim como outro tipo de 

assistência, à população síria no interior do país e aos refugiados nos países vizinhos, 

designadamente dando apoio a esses países para os ajudar a fazer face aos encargos. Nas instâncias 

internacionais, em particular no Conselho dos Direitos do Homem da ONU, a UE atuou como força 

motriz nos apelos ao respeito pelos direitos humanos, à responsabilização e ao fim da impunidade. 
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O empenhamento da UE no apoio à consolidação da democracia estendeu-se naturalmente à 

vizinhança oriental da Europa, através da implementação da Parceria Oriental e dos esforços 

constantes rumo a uma associação política e uma integração económica mais estreitas. Têm estado a 

ser conduzidas negociações de Acordos de Associação (AA), incluindo Zonas de Comércio Livre 

Abrangente e Aprofundado (ZCLAA), com a República da Moldávia, a Geórgia, a Arménia e o 

Azerbaijão (AA apenas). O Acordo de Associação com a Ucrânia foi rubricado. Além disso, para 

reforçar os contactos interpessoais promoveram-se os acordos de facilitação de vistos e de 

readmissão e os planos de ação sobre a liberalização de vistos. A par desta evolução, esperam-se 

vastas reformas em defesa do Estado de direito e a favor da estabilidade democrática. A UE deu o 

seu apoio, através da missão do Parlamento Europeu, chefiada pelo antigo Presidente da Polónia, 

Aleksander Kwaśniewski, e pelo antigo Presidente do PE, Pat Cox, destinada a acompanhar os 

processos judiciais relativos, nomeadamente, à ex-Primeira-Ministra ucraniana Yulia Timoshenko. 

A UE tem vindo também a envidar esforços para fomentar o progresso democrático na Bielorrússia; 

no entanto, persistem graves deficiências no que se refere à liberdade política e dos meios de 

comunicação social. Simultaneamente, a UE continuou empenhada em fazer avançar a resolução 

dos conflitos prolongados na região (conversações "5+2" sobre a Transnístria, processo de 

Genebra). Procuraremos levar por diante este trabalho ao longo deste ano, enquanto nos preparamos 

para a importantíssima Cimeira da Vizinhança Oriental que terá lugar no outono, em Vilnius. É 

crucial para a União prosseguir a implementação da Parceria Oriental, na sua dimensão bilateral e 

multilateral, e avançar nesse processo. 

Como último exemplo da atividade da UE em 2012, é de citar o nosso empenhamento na mediação 

e resolução de conflitos. Os esforços da UE para encontrar uma solução para a questão nuclear 

iraniana serão talvez o exemplo mais visível desse trabalho. Liderando as negociações com o Irão 

em nome do Grupo E3+3, a AR/VP empreendeu intensas diligências diplomáticas para abrir 

caminho a uma solução diplomática que responda às preocupações da comunidade internacional 

acerca da natureza do programa nuclear iraniano. A AR/VP, com o apoio do SEAE, participou num 

importante processo de sensibilização a fim de recolher apoio à abordagem dupla da UE. A 

manutenção da unidade do Grupo E3+3 tem estado no centro desses esforços. 
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Trata-se de exemplos concretos da mais-valia trazida pelo SEAE ao trabalho dos 27 Estados-

-Membros e da Comissão Europeia. Como se verá no relatório de 2012, a UE conseguiu mesmo 

avançar numa gama muito mais vasta de questões. 

Em toda a nossa atividade, os direitos humanos foram sempre o fio condutor nas nossas políticas. 

2012 foi um ano importante para este trabalho; a UE adotou a sua primeira estratégia para os 

direitos humanos, graças à qual poderemos integrar os nossos trabalhos sobre direitos humanos nos 

compromissos da UE a nível bilateral e multilateral; foi nomeado um Representante Especial para 

os Direitos Humanos, o primeiro enviado temático de todos os tempos, para assegurar que, sempre 

que a UE se exprima em defesa dos direitos humanos, a sua voz se faça ouvir bem alto e com 

clareza em todo o mundo. 

Foi dado um destaque especial à questão do empoderamento das mulheres e do apoio à participação 

das mulheres nos processos políticos. O lançamento em 2012 pela AR/VP da Parceria "Equal 

Futures" (parceria para um futuro igualitário), juntamente com a Secretária de Estado dos EUA 

Hillary Clinton, e da iniciativa "Spring Forward for Women", juntamente com a Diretora da ONU 

Mulheres, Michelle Bachelet, traduz o profundo empenho da UE na autonomização das mulheres, a 

nível tanto económico como político. 

O apoio à sociedade civil tornou-se também num elemento essencial do nosso empenhamento, 

nomeadamente à luz do papel crucial que desempenhou nas sublevações árabes. Neste contexto, o 

Fundo de Apoio à Sociedade Civil continuou a apoiar as iniciativas cívicas nacionais e locais e o 

desenvolvimento de capacidades para reforçar as organizações da sociedade civil. Além disso, o 

recém-criado Fundo Europeu para a Democracia oferecerá um novo meio para fazer avançar e 

apoiar a democracia. 

No ano passado, também intensificámos os nossos trabalhos relativos aos chamados problemas 

"horizontais", tais como a necessidade de garantir a segurança energética da UE ou de evitar que os 

conflitos por causa da água conduzam a guerras. A AR/VP inscreveu a segurança energética e a 

segurança dos recursos hídricos na agenda do Conselho e da reunião de Gymnich e fez do apoio ao 

acesso da Europa à energia e da partilha pacífica dos recursos hídricos uma parte fundamental da 

política externa da UE. 
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Para promover efetivamente os nossos valores e interesses por todo o mundo, a UE estreitou 

substancialmente as suas relações com os seus parceiros estratégicos em 2012, especialmente 

alargando a cooperação no domínio da política externa e de segurança. Para além dos diálogos 

estabelecidos de longa data a todos os níveis com os nossos parceiros estratégicos, temos agora um 

diálogo estratégico regular com a China a nível da AR/VP, bem como diálogos políticos de alto 

nível com a Coreia do Sul, a Índia e o Brasil. A nossa cooperação tem vindo a aprofundar-se em 

vários domínios, incluindo os direitos humanos, a resposta à Primavera Árabe ou a formação das 

forças policiais no Afeganistão. Os parceiros têm também vindo a participar cada vez mais nas 

nossas missões de PCSD. As nossas relações com os EUA são o alicerce da nossa ação 

internacional, e em 2012 a nossa cooperação foi particularmente ativa, com diligências 

empreendidas em comum desde a Ásia-Pacífico até aos Balcãs Ocidentais. A relação com a 

Federação da Rússia também continuou a ser prioritária, entre outros motivos devido aos desafios 

que ambos enfrentamos na nossa vizinhança comum, mas também através da boa cooperação sobre 

o Irão ou o Médio Oriente. 

Em 2012, assistiu-se ainda a uma crescente colaboração com organizações regionais, desde a Liga 

dos Estados Árabes (LEA) e a Organização da Cooperação Islâmica (OCI) até à União Africana 

(UA), desde a ASEAN até à Organização dos Estados Americanos. A Europa será ainda mais eficaz 

se não atuar sozinha, como vimos ao longo do ano transato. É, pois, do nosso interesse não só 

impulsionar as ligações com organizações regionais, mas também incorporar padrões de cooperação 

e oferecer apoio, sempre que necessário, para reforçar as capacidades de ação. A cooperação 

UE-LEA ilustra particularmente bem a nossa atividade do ano passado, em que as relações foram 

reforçadas a todos os níveis, do plano político (ex. reunião ministerial UE-LEA) ao técnico (ex. 

financiamento pela UE de um centro de crise de vanguarda). Em África, a UE intensificou a sua 

cooperação com a União Africana, por exemplo no Corno de África (através, nomeadamente, do 

substancial financiamento concedido à força AMISOM da UA através do Mecanismo de Apoio à 

Paz em África), ou com organizações sub-regionais como a CEDEAO, como recentemente 

demonstrado pela estreita cooperação desenvolvida com a CEDAO no âmbito da operação de 

estabilização MISMA no Mali. 
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A política externa da Europa tem pela frente grandes desafios. Mas a amplitude do nosso trabalho 

em 2012 e a gama de resultados obtidos fazem confiar que, nos próximos anos, a UE será capaz de 

atacar os problemas mundiais de forma ainda mais eficaz, sem deixar de perseguir o seu objetivo 

global de salvaguardar a democracia e os direitos humanos em todo o mundo. 

 

A. PANORÂMICA DAS ATIVIDADES POR REGIÃO 

 

1. NORTE DE ÁFRICA, MÉDIO ORIENTE E PENÍNSULA ARÁBICA 

Introdução 

Mais de dois anos após a eclosão da "Primavera Árabe", que começou com as sublevações 

populares na Tunísia e no Egito, a situação em grande parte do mundo árabe permaneceu 

muitíssimo fluida, com importantes diferenças entre os países e sub-regiões envolvidos. Se é 

verdade que se avançou substancialmente na promoção de reformas democráticas (por exemplo, 

eleições, fortalecimento do papel da sociedade civil, maior liberdade de expressão e de reunião), 

persistem, porém, importantes desafios em matéria de segurança, nomeadamente o agravamento da 

crise na Síria e o risco patente de instabilidade a mais vasta escala, por causa do alastramento a 

países vizinhos, e as ameaças internas à segurança que a Líbia continuou a enfrentar, em pleno 

desenrolar do longo processo de construção do Estado. Simultaneamente, a coesão de muitos países 

árabes viu-se em risco de ser abalada por novas formas de polarização política interna (não só entre 

movimentos seculares e islamistas, mas também em importantes camadas da sociedade, 

nomeadamente mulheres, jovens e minorias religiosas e étnicas), bem como pela deterioração da 

situação económica em vários desses países. 
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A UE e os seus Estados-Membros apoiaram ativamente os processos de transição iniciados em 

vários países árabes e ofereceram uma resposta multifacetada. A UE assentou balizas para parcerias 

renovadas, mas não há homogeneidade no ritmo e no alcance dos progressos realizados até à data, 

já que os parceiros se têm mostrado por vezes relutantes em aceitar a proposta da UE ou não têm 

revelado capacidade, ou vontade, para empreender as reformas que são necessárias para o 

desbloqueamento de mais assistência da UE. A UE continuou a apoiar os países árabes nos seus 

esforços para superar os obstáculos políticos e socioeconómicos, não deixando nunca de observar os 

Governos resultantes da Primavera Árabe, em função do respetivo desempenho. Neste contexto, a 

UE manteve os seus contactos construtivos com todos os novos intervenientes políticos. Para ajudar 

a estabelecer e escorar sociedades democráticas pujantes nos países árabes, a UE e os seus Estados-

-Membros também apoiaram o trabalho das ONG. 

 

O Representante Especial da UE para a região do Sul do Mediterrâneo, Bernardino León, 

diligenciou o ano inteiro por intensificar o apoio da UE aos países da região, tendo inclusive 

coordenado grupos de missão. Como são muitos os países em dificuldade na transição para a 

democracia, o Representante Especial da UE, através das suas visitas frequentes à região, também 

encorajou o consenso político por forma a manter a legitimidade democrática nos países que 

enfrentam crises políticas. 

 

Por último, a UE relançou e revitalizou a sua cooperação com vários protagonistas regionais 

relevantes, entre os quais a Liga dos Estados Árabes, a União para o Mediterrâneo, a Organização 

da Cooperação Islâmica, o Conselho de Cooperação do Golfo e a União do Magrebe Árabe. 
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RELAÇÕES BILATERAIS 

 

1.1. NORTE DE ÁFRICA 

 

1.1.1. ARGÉLIA 

Ao contrário de muitos outros países da região, a Argélia foi relativamente pouco afetada pela 

"Primavera Árabe". Em maio de 2012, foram realizadas eleições legislativas. Contrariamente às 

expectativas generalizadas, a coligação presidencial saiu reforçada, por um lado, e, por outro, não se 

concretizou o aumento previsto do apoio aos partidos islamistas. Foram eleitas 143 mulheres 

(aproximadamente 1/3 do total de eleitos). A pedido da Argélia, a UE enviou uma Missão de 

Observação Eleitoral, conduzida pelo Deputado do Parlamento Europeu Ignacio Salafranca, para 

acompanhar as eleições. No relatório da Missão, foi salientada a necessidade de aumentar a 

transparência e de conceder aos partidos políticos acesso sistemático às listas eleitorais nacionais. A 

questão da implementação das recomendações emitidas pela Missão de Observação Eleitoral da UE 

foi invocada na reunião do Conselho de Associação UE-Argélia de dezembro de 2012. A agenda de 

reformas que a nova Assembleia e o Governo tinham de abordar incluía uma reforma 

constitucional, conforme anunciado pelo Presidente Bouteflika em 2011. 

 

A AR/VP deslocou-se à Argélia em 6 de novembro de 2012 e encontrou-se com o Presidente 

Bouteflika, o Primeiro-Ministro Abdelmalek Sellal e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Mourad 

Medelci, tendo assinado três acordos de financiamento UE-Argélia sobre a proteção do património 

cultural, o apoio às reformas no setor dos transportes e o apoio ao emprego juvenil. 

 

1.1.2. LÍBIA 

Em julho de 2012, a população líbia foi às urnas pela primeira vez em décadas e elegeu os 

deputados do Parlamento de transição num clima globalmente pacífico e positivo. Em outubro 

de 2012, o Parlamento elegeu como chefe do novo Governo de transição Ali Zeidan, que colocou a 

melhoria da situação de segurança no topo da agenda. 
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Na sequência dos acordos alcançados na Conferência de Paris de setembro de 2011, a UE procedeu 

a uma avaliação das necessidades pós-conflito, durante a primavera de 2012, em matéria de gestão 

integrada das fronteiras, sociedade civil e meios de comunicação social. O relatório de avaliação 

sobre as necessidades em matéria de gestão integrada das fronteiras foi bem acolhido pelas 

autoridades líbias em junho de 2012, após o que o Conselho autorizou o planeamento de uma 

eventual missão civil PCSD para a segurança das fronteiras na Líbia. Para garantir a necessária 

adesão política da Líbia a esta missão civil PCSD, foi destacada uma missão de averiguação em 

novembro de 2012, imediatamente após a formação do Governo eleito da Líbia, liderado pelo 

Primeiro-Ministro Zeidan, e depressa foi definido um conceito de gestão de crises
2
. Embora a 

missão PCSD para a segurança das fronteiras mereça na Líbia acolhimento positivo a nível 

ministerial, as autoridades líbias reconheceram amplamente que, se a segurança das fronteiras se 

conta, é certo, entre as suas maiores prioridades, os esforços da UE e da comunidade internacional 

no sentido de mobilizar apoio atempado estão a ser entravados pela ausência de coordenação 

interserviços e pela falta de conhecimentos especializados no Governo Líbio
3
. O SEAE coordenou 

também a elaboração de um Memorando de Entendimento destinado a promover o diálogo a longo 

prazo e a cooperação mútua entre o Governo da Líbia e a UE em matéria de prevenção de conflitos, 

de preparação e resposta a situações de crise e de combate à criminalidade organizada e ao 

terrorismo. 

 

A UE tem vindo a levantar gradualmente as medidas restritivas autónomas adotadas durante o 

conflito de 2011, em resposta a mudanças da situação no terreno. O apoio da UE ao processo de 

transição através de assistência financeira ascende neste momento a 79 milhões de euros, 

especialmente para os domínios da segurança, recuperação económica, saúde, administração 

pública, migração, sociedade civil e proteção dos grupos vulneráveis. 

                                                 
2
 Adotado pelo Conselho em 31 de janeiro de 2013. 

3
 Posteriormente, foi criado o Comité Interministerial de Gestão de Fronteiras do Primeiro-

-Ministro, incumbido de tomar decisões e coordenar as ações no terreno. 
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Ao longo do ano, a UE manifestou, em várias ocasiões, sérias preocupações quanto à proteção e ao 

respeito pelos direitos humanos, nomeadamente no que se refere à situação nos centros de detenção 

e à deterioração das condições em que vivem os migrantes. A situação em matéria de segurança no 

país foi mantida sob estreita observação e foi publicamente abordada em circunstâncias de 

particular gravidade, tais como o atentado contra o consulado dos EUA em Bengazi ou os 

confrontos interétnicos no sul do país
4
. 

 

1.1.3. MARROCOS 

Em 2012, o novo Governo, liderado pelo Partido Islâmico da Justiça e do Desenvolvimento (partido 

moderado), levou por diante o processo de reforma, tendo nomeadamente alargado o sistema de 

cuidados de saúde de base e adotado um plano de ação para a igualdade entre os sexos. No entanto, 

em 2012 pouco se avançou em termos de efetiva aplicação da Constituição de 2011. Em novembro 

de 2012, foram concluídas as negociações para um novo Plano de Ação PEV entre a UE e Marrocos 

para o período de 2013-2017
5
. A quarta sessão da Comissão Parlamentar Conjunta UE-Marrocos 

teve lugar em 16 de julho de 2012, em Rabat. A cooperação e o diálogo no domínio político e da 

segurança foram fortalecidos a nível da ONU, dado que Marrocos se tornou membro não 

permanente do CSNU em 1 de janeiro de 2012. Depois de ter presidido à Assembleia Parlamentar 

(AP) da União para o Mediterrâneo (UPM) durante um ano, Marrocos passou a presidência para o 

Parlamento Europeu na oitava sessão da AP da UPM, realizada em 24 e 25 de março de 2012, em 

Rabat. 

                                                 
4
 Em novembro de 2012, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a situação dos 

migrantes na Líbia (P7 TA(2012)0465). No debate que antecedeu a adoção, os participantes 

salientaram que a UE continuaria a apelar às autoridades para que assegurassem o respeito 

pelas normas internacionais sobre direitos humanos; simultaneamente, a UE continuaria a 

apoiar as autoridades no cumprimento das suas responsabilidades nos termos do direito 

internacional. A este respeito, é de mencionar que a UE faculta neste momento um pacote de 

apoio no montante de 20 milhões de euros destinados a melhorar a proteção dos grupos 

vulneráveis, incluindo os migrantes. 
5
 Mas aguarda-se hoje (meados de 2013) ainda a sua adoção formal. 
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A AR/VP visitou Marrocos em 5 de novembro de 2012, tendo-se encontrado com o Primeiro-

-Ministro, Abdelilah Benkirane, e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 

Saad-Eddine El Othmani. A UE tem abordado ativamente questões essenciais de direitos humanos 

no Sara Ocidental. A UE tem constantemente reafirmado o seu pleno apoio aos esforços do 

Secretário-Geral da ONU, tendo louvado o trabalho do seu Enviado Pessoal, o Embaixador 

Christopher Ross, e incentivado as partes a trabalhar no sentido de se conseguir uma solução 

política justa, duradoura e mutuamente aceitável que permita a autodeterminação do povo do Sara 

Ocidental, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU. 

 

1.1.4. TUNÍSIA 

Depois das primeiras eleições democráticas, realizadas em 23 de outubro de 2011, a UE continuou a 

reforçar o seu apoio político à transição democrática, através de intensos contactos políticos. O 

Primeiro-Ministro tunisino, Hammad Jebali, deslocou-se a Bruxelas em 2 de fevereiro de 2012 

naquela que foi a sua primeira visita ao estrangeiro, seguida por outra que teve lugar em 

2 de outubro. 

 

Apesar da continuação do processo de transição para a democracia e dos debates em curso sobre o 

projeto de Constituição na Assembleia Nacional Constituinte, em finais de 2012 fez-se sentir um 

aumento das tensões e da polarização. 

 

Em novembro de 2012, no âmbito do Conselho de Associação reunido em Bruxelas, foi alcançado 

um acordo político sobre o texto do Plano de Ação para uma Parceria Privilegiada. O Plano de Ação 

inclui ambiciosos compromissos conjuntos nos domínios da governação, do Estado de direito e dos 

direitos humanos. Estabelece também o quadro para negociações setoriais em vários domínios, 

nomeadamente ACLAA, Céu Aberto e Parceria para a Mobilidade. 
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No seguimento do Grupo de Missão UE-Tunísia de 23 de setembro de 2011, foi criado um conselho 

consultivo empresarial a fim de contribuir para apoiar os investidores. Ainda na sequência do Grupo 

de Missão, foi organizado em junho, pela UE, Tunísia e Banco Mundial, um seminário conjunto 

para promover a recuperação dos bens congelados no âmbito da decisão PESC. 

 

 A decisão PESC que impõe medidas restritivas contra as pessoas responsáveis pelo desvio de 

fundos públicos e contra as pessoas ou entidades a elas associadas foi prorrogada por um ano no 

início de 2012. 

 

 

1.2. MÉDIO ORIENTE 

1.2.1. EGITO 

Em 2012, o Egito
6
 prosseguiu a transição democrática que as autoridades se tinham comprometido 

a empreender na sequência da revolução democrática de janeiro de 2011 e da subsequente 

destituição do antigo Presidente Mubarak. Entre as grandes conquistas, contam-se, em especial, a 

organização ordeira de eleições, o fim do Estado de emergência, a consolidação do poder nas mãos 

de civis e o lançamento de um processo de redação de uma Constituição. A UE propôs o 

destacamento de uma Missão de Observação Eleitoral para acompanhar as eleições presidenciais. 

No entanto, na ausência de um convite formal
7
, apenas enviou dois peritos para analisar o processo 

eleitoral, que, em geral, foi considerado justo e conduzido de forma pacífica. 

                                                 
6
 Em 16 de fevereiro de 2012 e em 15 de março de 2012, respetivamente, o Parlamento 

Europeu adotou uma resolução sobre os desenvolvimentos recentes no Egito 

(P7_TA(2012)0064) e uma resolução sobre o tráfico de seres humanos no Sinai, em especial o 

caso de Solomon W. (P7_TA(2012)0092). 
7
 Que, contudo, foi recebido em 2013. 
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O diálogo UE-Egito foi reatado ao mais alto nível. O Presidente Morsi visitou Bruxelas em 

13 de setembro e a AR/VP presidiu à reunião do Grupo de Missão UE-Egito
8
, em 13 e 

14 de novembro, no Cairo – evento em que participaram líderes empresariais, ministros e 

representantes da sociedade civil
9
. A União Europeia comprometeu-se a prestar um apoio financeiro 

adicional ao Egito de perto de 800 milhões de euros para o período de 2012-2013 (303 milhões em 

subvenções e 450 milhões em empréstimos). Este apoio vem somar-se aos 449 milhões de euros já 

fornecidos para o período de 2011-2013. Foram assinados três acordos de financiamento entre a UE 

e o Egito, que abrangem as PME nas zonas rurais, a extensão do Metro do Cairo e medidas 

destinadas a estimular o comércio. O Representante Especial da UE para os Direitos Humanos, 

Stavros Lambrinidis, organizou em 13 de novembro uma reunião com mais de 40 organizações 

diferentes da sociedade civil a fim de debater a transição no Egito, nomeadamente questões como os 

direitos humanos, o registo das ONG, a liberdade de reunião, o tráfico, os métodos policiais, a 

liberdade dos meios de comunicação social e a liberdade na Internet. Além disso, a decisão da UE, 

de março de 2011, de impor medidas restritivas contra 19 pessoas estreitamente associadas ao 

regime do ex-Presidente Mubarak foi prorrogada por mais um ano, em março de 2012. 

 

Foram todavia registados sérios contratempos, tais como a dissolução da Assembleia Popular e, de 

modo geral, a ausência de progressos em matéria de direitos humanos e fortes preocupações com a 

situação das mulheres. A declaração constitucional do Presidente Morsi, em 22 de novembro 

de 2012, pela qual lhe foi concedido um poder quase absoluto, a apressada adoção de um projeto de 

Constituição por uma Assembleia Constituinte liderada pelos islamistas e o subsequente apelo do 

Presidente para que se realizasse um referendo constitucional, de que resultou a adoção formal, em 

25 de dezembro, por uma ligeira maioria, mas com uma taxa de participação de apenas 30%, tudo 

isto mergulhou a nação numa crise política profundamente fraturante entre os adeptos de Morsi e a 

oposição liberal secular, cujo principal representante é a Frente de Salvação Nacional. 

                                                 
8
 Os grupos de missão representam um novo género de diplomacia europeia, mobilizando 

todos os recursos da UE e colaborando com o setor público e com o setor privado em prol da 

transição democrática, através do apoio à criação de instituições, ao Estado de direito, à boa 

governação, ao respeito pelos direitos humanos, às reformas económicas e à cooperação 

regional. Enquanto força catalisadora, o grupo de missão é um instrumento que aprofunda as 

parcerias da UE com os países do Sul do Mediterrâneo, de forma orientada para os 

resultados e diferenciada, com a participação de todas as instituições da UE, aumentando ao 

mesmo tempo a visibilidade da União. 
9
 Estava previsto que o diálogo formal no quadro da PEV, suspenso desde janeiro de 2011, 

fosse reatado no final de fevereiro de 2013, através de uma reunião do Comité de 

Associação. 
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1.2.2. JORDÂNIA 

Em 2012, manteve-se a instabilidade política de 2011, tendo sido nomeados três Governos 

sucessivos. A situação ainda se tornou mais complicada devido ao agravamento das perspetivas 

económicas, num contexto global de acentuadas tensões regionais, nomeadamente os distúrbios na 

Síria. A Jordânia desempenhou um papel fundamental na prestação de apoio e no acolhimento dos 

refugiados sírios, cada vez mais numerosos. A UE prestou apoio através de assistência humanitária 

e de medidas a mais longo prazo para ajudar a Jordânia a suportar mais este encargo. Em 2012, foi 

mobilizado para a Jordânia um montante de mais de 62 milhões de euros em assistência humanitária 

e ajuda ao desenvolvimento. A cooperação UE-Jordânia continuou a ser alargada. S.M. o Rei 

Abdullah visitou as instituições europeias em abril. O Presidente Barroso e a AR/VP efetuaram 

visitas oficiais à Jordânia (em outubro e em junho, respetivamente), tendo-se ambos encontrado 

com o Rei Abdullah II e visitado o campo de refugiados de Za´atari (centro de assistência a 

refugiados da Síria)
10

. Em 22 de fevereiro de 2012, teve lugar uma reunião do Grupo de Missão 

UE-Jordânia, o que representou mais um exemplo do aprofundar da parceria e do reforço da 

cooperação. Para apoiar a Jordânia na execução de reformas essenciais, num contexto 

macroeconómico difícil, a AR/VP anunciou uma dotação suplementar de 70 milhões de euros para 

o apoio ao processo eleitoral, à reforma do sistema de justiça, aos esforços de reforma do sistema de 

ensino e ao desenvolvimento do setor privado. Em dezembro, foi lançado o diálogo sobre migração, 

mobilidade e segurança com a Jordânia. 

 

Na primavera de 2012, no contexto do roteiro político, o Parlamento jordaniano adotou quatro leis 

essenciais, nomeadamente sobre a criação de uma Comissão Eleitoral independente e de um 

Tribunal Constitucional, uma nova lei sobre os partidos políticos e uma nova lei eleitoral. 

                                                 
10

 A Comissária  Kristalina Georgieva também visitou o campo em setembro de 2012. 
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1.2.3. LÍBANO 

O Líbano continuou a sofrer as repercussões da crise na Síria, país vizinho, ao longo de todo o ano 

de 2012. O crescente número de refugiados em território libanês, a frágil situação de segurança e 

vários surtos esporádicos de violência vieram colocar problemas substanciais à estabilidade interna 

do Líbano. A política da UE centrou-se na preservação da estabilidade e da unidade nacional no 

Líbano, com base num diálogo inclusivo e num forte papel das instituições públicas, incluindo as 

forças de segurança. Assim o salientaram as conclusões do Conselho de julho e de novembro, 

respetivamente. Apesar do contexto difícil, as relações bilaterais entre a UE e o Líbano 

desenvolveram-se intensamente, do que resultou um acordo sobre um novo Plano de Ação PEV e a 

realização de visitas de alto nível, a saber do Primeiro-Ministro Mikati a Bruxelas, em abril, e da 

AR/VP ao Líbano, em outubro, onde se encontrou, entre outras individualidades, com o Presidente 

Suleiman, o Primeiro-Ministro Mikati e o Presidente do Parlamento, Nabih Berri. A UE ajudou o 

Líbano a responder ao crescente afluxo de refugiados sírios, que no final do ano eram mais de 

180 000. Em 2012, foi mobilizado para o Líbano um montante de quase 45 milhões de euros em 

assistência humanitária e ajuda ao desenvolvimento. 

 

1.2.4. SÍRIA 

Em 2012, assistiu-se a uma escalada do conflito sírio, que se converteu em aberta guerra civil, com 

ações militares que alastraram às principais cidades e um número de vítimas mortais que no final do 

ano era superior a 60 000
11

. A extensão do sofrimento humano e as implicações regionais e 

internacionais da guerra tornaram a Síria num dos problemas que mais preocupam a UE. A fim de 

apoiar uma solução pacífica para o conflito e de promover um processo político que abra caminho a 

uma Síria pacífica, livre e democrática, a UE recorreu aos instrumentos de que dispõe, 

designadamente à política de medidas restritivas. Além disso, mobilizou uma série de instrumentos 

de assistência para ajudar a suprir as necessidades do crescente número de pessoas/refugiados 

afetados pelo conflito e pelas suas repercussões. 

                                                 
11

 O Parlamento Europeu ocupou-se muito ativamente da questão da Síria, tendo realizado seis 

debates plenários sobre o assunto em fevereiro, abril, junho, julho, setembro e dezembro, 

três dos quais com a presença da AR/VP (abril, junho e setembro). Adotou duas resoluções 

sobre a Síria em 16 de fevereiro (P7_TA-PROV(2012)0057) e em 13 de setembro (P7_TA-

-PROV(2012)0351). 
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A UE continuou a colaborar ativamente com os parceiros internacionais nas instâncias 

internacionais. Dois projetos de resolução do CSNU, um em que se apelava a um cessar-fogo e a 

uma transição política, em fevereiro, e outro em que se ameaçava com a imposição de sanções, em 

julho, foram apoiados pelos Estados da UE membros do CSNU, mas vetados pela China e pela 

Rússia. Também graças ao apoio da UE, foi criada em abril uma missão de observadores na Síria, a 

UNSMIS, para apoiar o plano de seis pontos do Representante Especial Conjunto das Nações 

Unidas e da Liga dos Estados Árabes (LEA), Kofi Annan; no entanto, a missão teve de suspender 

em junho as suas operações no interior do país, devido à escalada de violência. Em junho, reuniu-se 

em Genebra um "grupo de ação" constituído por vários países, de que faziam parte a Rússia, a 

China e os EUA, com a participação da AR/VP, tendo sido alcançado um acordo sobre os princípios 

diretores de uma eventual transição com base nas Resoluções 2042 e 2043 das Nações Unidas. O 

comunicado da reunião constitui o quadro para uma futura transição política. Kofi Annan renunciou 

às suas funções em agosto e foi substituído em setembro por Lakhdar Brahimi na qualidade de 

Representante Especial Conjunto. A UE tem apoiado de modo firme e constante o novo 

Representante Especial Conjunto nas suas atividades. No entanto, não se registou avanço algum na 

execução do plano de Genebra, em grande medida por causa do desacordo entre os cinco membros 

permanentes do CSNU, da intransigência do regime de Bashar Al Assad e da divisão da oposição. 

 

O Conselho dos Negócios Estrangeiros adotou nove conjuntos de conclusões sobre a Síria em 

fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2012. Além disso, o 

Conselho Europeu adotou as suas próprias conclusões sobre a Síria em dezembro. O Conselho, 

reunido em 10 de dezembro, reconheceu a Coligação Nacional das Forças da Revolução e Oposição 

Sírias como legítima representante do povo sírio. O mesmo fizeram mais de 100 países, membros 

do Grupo dos Amigos da Síria, incluindo os EUA. O Conselho Europeu de 14 de dezembro 

convidou o Conselho a "trabalhar sobre todas as opções para ajudar a oposição, bem como para 

permitir um maior apoio à proteção dos civis" e reiterou a sua posição de que "é necessária na Síria 

uma transição política no sentido de um futuro sem o Presidente Assad e o seu regime ilegítimo". 

Por conseguinte, a UE tem apoiado ativamente uma transição política.  Perante o agravamento da 

crise humanitária e da situação dos refugiados
12

, a UE centrou as suas ações na prestação de 

                                                 
12

 Em 12 de dezembro, o Parlamento Europeu realizou um debate sobre os preparativos da UE 

para um eventual afluxo de requerentes de asilo provenientes da Síria. 
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assistência humanitária à população na Síria e aos refugiados nos países vizinhos (num montante 

que vai até 200 milhões de euros, para além do financiamento fornecido pelos Estados-Membros da 

UE), bem como de assistência não humanitária, em especial ajudando os vizinhos da Síria, 

nomeadamente as comunidades que acolhem refugiados sírios, a fazer face aos encargos. O SEAE 

liderou diversas missões relacionadas com a crise síria: uma visita a Beirute e a Damasco, em abril, 

que incluiu reuniões com os líderes da oposição, organizações humanitárias, agências da ONU e 

membros da comunidade internacional presente na Síria; uma visita a Ancara e ao campo de 

refugiados de Kilis, na fronteira entre a Turquia e a Síria, em junho; uma missão interserviços a 

Amã, em 4 e 5 de novembro de 2012, para analisar sob que forma a UE poderá continuar a apoiar 

os esforços das autoridades da Jordânia no sentido de lidarem com os desafios prementes e 

crescentes colocados, tanto na Jordânia como na região, pela crise na vizinha Síria. 

 

A UE manteve as suas relações com diferentes fações da oposição e instou a Coligação Nacional 

das Forças da Revolução e Oposição Sírias a melhorar a sua capacidade de organização e a indicar 

interlocutores sobre questões temáticas.  Em setembro, a UE apoiou o Conselho dos Direitos do 

Homem da ONU na prorrogação do mandato da Comissão Internacional Independente de Inquérito 

das Nações Unidas sobre a Síria. A UE exprimiu a sua profunda preocupação com as violações 

generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos e do direito internacional humanitário e recordou 

que não deverá haver impunidade para essas violações e abusos. A UE declarou que o Tribunal 

Penal Internacional se deveria ocupar da situação no caso de as apreensões relacionadas com crimes 

contra a humanidade e crimes de guerra não serem cabalmente dissipadas a nível nacional, e que o 

Conselho de Segurança da ONU poderia, a qualquer momento, submeter a situação na Síria à 

apreciação do Tribunal Penal Internacional. A UE apelou ao Conselho de Segurança da ONU para 

que se debruce com urgência sobre a situação na Síria em todos os aspetos, incluindo esta questão. 

A UE adotou várias séries de medidas restritivas desde maio de 2011. Essas medidas foram 

substancialmente reforçadas em 15 de outubro de 2012, data em que os Ministros dos Negócios 

Estrangeiros da UE aprovaram a listagem de mais membros do regime e de outras entidades sírias. 

Em 30 de novembro de 2012, o Conselho decidiu renovar por três meses todas as medidas 

restritivas contra a Síria, para permitir mais flexibilidade em virtude da mudança da situação no 

terreno. A AR/VP fez numerosas declarações sobre a situação na Síria ao longo do ano. 
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1.2.5. PROCESSO DE PAZ NO MÉDIO ORIENTE (PPMO) 

A União Europeia frisou que era necessário avançar com determinação e de forma concreta rumo à 

paz
13

 e reiterou a sua posição sobre a solução da coexistência de dois Estados, tal como salientada 

nas conclusões do Conselho de maio e dezembro. A União Europeia salientou que é da maior 

urgência desenvolver em 2012 esforços de paz renovados, estruturados e significativos, e que está 

pronta a trabalhar com os EUA e outros parceiros internacionais, inclusive no âmbito do Quarteto. 

Afirmou que não pode haver paz sustentável enquanto as aspirações dos palestinianos a um Estado 

próprio e à soberania e as dos israelitas à segurança não tiverem sido satisfeitas através de uma paz 

global negociada com base na solução da coexistência de dois Estados. O Quarteto reuniu-se em 

abril de 2012 em Washington, tendo emitido uma declaração. 

 

A União Europeia continuou a dar todo o seu apoio às diligências da AR/VP no sentido de abrir 

uma perspetiva credível de relançamento do Processo de Paz. Para tal, a AR/VP deslocou-se várias 

vezes à região ao longo do ano e manteve-se em estreito contacto com as principais partes 

interessadas, nomeadamente as próprias partes envolvidas mas também a Liga dos Estados Árabes e 

o seu Secretário-Geral, bem como a Jordânia, a Turquia e o Egito. 

 

A nomeação de um Representante Especial da UE para o Processo de Paz no Médio Oriente, 

Andreas Reinicke, em 1 de fevereiro de 2012, veio trazer novo apoio ao trabalho da AR/VP, 

inclusive a nível do Quarteto, onde o Representante Especial da UE atua como enviado da UE. 

                                                 
13

 O Parlamento Europeu adotou, em 15 de março de 2012, a resolução sobre a "Palestina: 

ataques das forças israelitas contra estações de televisão palestinianas" (P7_TA(2012)0093); 

em 5 de julho de 2012, a resolução sobre a "política da UE relativamente à Cisjordânia e a 

Jerusalém Oriental" (P7_TA(2012)0298); em 22 de novembro de 2012, a resolução sobre "a 

situação em Gaza" (P7_TA(2012)0454); e, em 13 de dezembro de 2012, a resolução sobre "a 

decisão do governo israelita de expandir os colonatos na Cisjordânia" (P7_TA(2012)0506). 
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Em 22 de novembro, a União Europeia congratulou-se com o cessar-fogo na Faixa de Gaza e em 

Israel, após vários dias de intensa violência, e louvou os esforços do Egito e de todos aqueles que 

participaram na mediação. Esta trágica escalada das hostilidades veio demonstrar muito claramente 

a natureza insustentável do status quo no que se refere à situação na Faixa de Gaza. Desde então, a 

UE tem estado em contacto regular com todas as partes interessadas, a fim de ponderar a forma 

como contribuir ativamente para a efetiva implementação do cessar-fogo. 

 

A União Europeia exprimiu a sua consternação e viva oposição aos planos recentemente anunciados 

por Israel de expandir os colonatos na Cisjordânia, incluindo em Jerusalém Oriental, em especial os 

planos para desenvolver a área E1. A UE declarou que iria acompanhar de perto a situação, bem 

como as suas repercussões em geral, e que atuaria em conformidade. Recordando as conclusões do 

Conselho adotadas em maio, a União Europeia e os seus Estados-Membros reafirmaram o seu 

compromisso em assegurar a implementação permanente, integral e efetiva da legislação da União 

Europeia em vigor e dos convénios bilaterais aplicáveis aos produtos provenientes dos colonatos. 

 

Em 29 de novembro, a Assembleia Geral da ONU adotou a resolução 67/19 sobre o estatuto da 

Palestina nas Nações Unidas. A União Europeia apelou aos dirigentes palestinianos para que 

utilizem de forma construtiva este novo estatuto e não tomem iniciativas que possam agravar a falta 

de confiança e afastar-se ainda mais de uma solução negociada. 

 

A União Europeia reafirmou o seu apelo à reconciliação entre palestinianos em torno do Presidente 

Mahmoud Abbas, enquanto importante elemento para a unidade de um futuro Estado Palestiniano e 

para uma solução de coexistência entre dois Estados. A União Europeia também reiterou o seu 

compromisso fundamental no que diz respeito à segurança de Israel, nomeadamente em relação às 

grandes ameaças existentes na região. Desde 2005, já foram destacadas duas missões civis PCSD 

como parte de um mais amplo compromisso da UE no sentido de contribuir para a resolução do 

conflito israelo-palestiniano: 
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A EUPOL COPPS continuou a ser um canal essencial do apoio global da UE à construção do 

Estado Palestiniano, através do seu contributo para a reforma e o desenvolvimento dos setores 

palestinianos da segurança e da justiça. Na sua qualidade de principal órgão de aconselhamento da 

Polícia Civil palestiniana, que reconhecidamente alcançou o mais alto nível de profissionalismo e 

granjeou a máxima confiança pública dentre todas as forças de segurança palestinianas, e enquanto 

conselheiro de relevo das instituições de justiça penal, a missão trabalhou no sentido de promover 

os objetivos prioritários das relações entre a UE e a Autoridade Palestiniana e ajudou a assegurar a 

manutenção das condições técnicas para uma solução do conflito israelo-palestiniano baseada na 

coexistência de dois Estados, até que seja alcançado um acordo político. Para consolidar o cessar-

-fogo, a União Europeia declarou-se pronta a fazer uso dos instrumentos ao seu dispor para apoiar 

os esforços envidados pelas partes, passando pela eventual reativação, se for caso disso, da missão 

EUBAM Rafa, substancialmente remodelada e simplificada em termos de estrutura durante o ano. 

A missão mantém a sua capacidade e preparação para ser reprojetada para o Posto de Passagem de 

Rafa em três semanas, de acordo com o seu OPLAN revisto. A missão contribui para a perceção 

situacional através de atividades de ligação e de informação. Com a EUBAM, a UE preserva a sua 

capacidade de compreensão das implicações operacionais de novas ocorrências, tais como a recente 

crise de Gaza e o acordo de cessar-fogo, e mantém-se pronta para reagir com flexibilidade e 

rapidez. 

O CPS efetuou uma visita a Israel e ao território palestiniano ocupado de 11 a 14 de março de 2012. 
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1.3. PENÍNSULA ARÁBICA, IRÃO E IRAQUE 

 

1.3.1. CONSELHO DE COOPERAÇÃO DO GOLFO E SEUS ESTADOS-MEMBROS 

O diálogo com os seis membros do CCG (Barém, Koweit, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados 

Árabes Unidos) e com o Secretariado do CCG foi prosseguido ao mais alto nível no 22.º Conselho 

Comum e Reunião Ministerial UE-CCG, no Luxemburgo, em junho, em reuniões realizadas em 

Nova Iorque à margem da AGNU, em setembro, e em reuniões de trabalho durante todo o ano
14

. 

Em todas essas ocasiões, as duas partes debateram as relações UE-CCG, questões-chave a nível 

regional e questões mundiais. A AR/VP condenou o uso da violência e as violações dos direitos 

humanos por todas as partes envolvidas no Barém, e apelou para que fosse urgentemente encetado 

um diálogo nacional de fundo, conducente à reconciliação e a uma resposta às queixas 

socioeconómicas do povo do Barém. A UE prosseguiu os preparativos para um programa no âmbito 

do Instrumento de Estabilidade, com vista à formação de juízes e de magistrados do Ministério 

Público. A UE também seguiu de perto a situação dos direitos humanos nos países do Golfo, tendo 

nomeadamente efetuado diligências e publicado declarações em favor da abolição da pena de morte. 

 

1.3.2. IRÃO 

A AR/VP, em nome do Grupo E3+3 (França, Alemanha e Reino Unido, EUA, Rússia e China), e 

com base no mandato que recebeu do CSNU, continuou a liderar os esforços internacionais, em 

nome da UE, para encontrar uma solução diplomática duradoura e abrangente para a questão 

nuclear iraniana
15

. Apesar da realização de várias rondas de conversações com o Irão, em Istambul 

(abril), Bagdade (maio) e Moscovo (junho), persistiram as divergências entre o Irão e o Grupo 

E3+3. Urge, tanto como sempre, envolver o Irão num processo com sentido para a instauração de 

confiança, a fim de responder às preocupações internacionais de longa data no que respeita ao seu 

programa nuclear. A AR/VP, com o apoio do SEAE, participou num importante processo de 

sensibilização a fim de recolher apoio à abordagem dupla da UE. A manutenção da unidade do 

Grupo E3+3 tem estado no centro desses esforços. 

                                                 
14

 O Parlamento Europeu adotou em 15 de março de 2012 uma resolução sobre as violações dos 

direitos humanos no Barém (P7_TA(2012)0094). Em 26 de outubro de 2012, o Parlamento 

Europeu adotou uma resolução sobre a situação dos direitos humanos nos Emirados Árabes 

Unidos (P7_TA(2012)0400). 
15

 O Parlamento Europeu adotou em 2 de fevereiro de 2012 uma resolução sobre o Irão e o seu 

programa nuclear (P7_TA(2012)0024). 
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A persistente recusa do Irão em cumprir as suas obrigações internacionais e a crescente 

preocupação com as questões ainda não resolvidas quanto à natureza exclusivamente pacífica do 

programa nuclear iraniano conduziram à adoção de mais uma resolução do Conselho de 

Governadores da AIEA, em setembro de 2012, que exprime uma profunda e crescente preocupação. 

 

De acordo com a abordagem dupla, em janeiro de 2012 o Conselho adotou uma nova série de 

firmes sanções contra o Irão, incluindo uma proibição de importação de petróleo bruto e de 

produtos petrolíferos iranianos, que entrou em vigor em 1 de julho. Como o Irão não se empenhou 

seriamente nas negociações, o Conselho decidiu impor novo pacote de firmes sanções em outubro, 

para mais uma vez afirmar o seu apego à abordagem dupla, que inclui sanções. 

 

A UE continuou a manifestar grandes preocupações com o agravamento da situação em matéria de 

direitos humanos no Irão
16

. A AR/VP emitiu numerosas declarações em que condenava o elevado 

número de execuções em 2012, bem como a repressão generalizada de cidadãos iranianos, 

nomeadamente defensores dos direitos humanos e seus advogados, jornalistas e membros de 

minorias, alvos de intimidação e detenções. Em maio de 2012, a UE atualizou a sua lista de 

iranianos sujeitos a medidas restritivas por terem dirigido ou praticado graves violações dos direitos 

humanos, lista essa que agora inclui 78 pessoas. A UE continuará também a apoiar o mandato e a 

ação do Relator Especial da ONU para os Direitos Humanos no Irão, Ahmed Shaheed, mandato 

esse atribuído pelo Conselho dos Direitos do Homem da ONU em março de 2011. 

                                                 
16

 O Parlamento Europeu adotou em 22 de novembro de 2012 uma resolução sobre a situação 

dos direitos humanos no Irão, em particular as execuções em massa e a recente morte do 

"blogger" Sattar Behesthi (P7_TA(2012)0463). Em 14 de junho de 2012, adotou uma 

resolução sobre a situação das minorias étnicas no Irão (P7_TA(2012)0265). 
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1.3.3. IRAQUE 

As relações entre a UE e o Iraque ficaram ainda mais reforçadas a partir de 11 de maio de 2012, 

data em que o Acordo de Parceria e Cooperação foi assinado pela AR/VP e pelo Ministro iraquiano 

dos Negócios Estrangeiros, Hoshyar Zebari. As principais partes do Acordo estão a ser aplicadas a 

título provisório desde o dia 1 de agosto. Em 2012, foi também prosseguida a implementação do 

Memorando de Entendimento UE-Iraque sobre a Parceria Estratégica no domínio da Energia, bem 

como do primeiro documento plurianual de estratégia por país, para a prestação de assistência ao 

Iraque. A UE continuou a centrar-se na cooperação para o desenvolvimento com objetivos 

específicos e no reforço das capacidades a longo prazo. 

 

A UE continuou a acompanhar de muito perto a situação dos direitos humanos, nomeadamente 

exprimindo firme e repetidamente a sua preocupação com o crescente uso da pena de morte e a 

situação das pessoas pertencentes a minorias. A AR/VP também se mostrou preocupada com o 

acentuar das tensões entre as principais forças políticas e dirigiu-lhes, a elas e ao Governo, repetidos 

apelos para que entabulassem um diálogo inclusivo. Diligenciou ativamente na questão dos 

residentes do Campo de Ashraf/Hurriya, apoiando em pleno os esforços das Nações Unidas para 

alcançar uma solução pacífica. 

 

A EUJUST LEX – Iraque é a primeira missão integrada da UE no domínio do Estado de direito. 

Depois da revisão estratégica da missão, efetuada na primavera de 2012, o novo mandato definitivo 

foi aprovado em junho de 2012, até dezembro de 2013, sendo a tónica colocada na transferência dos 

conhecimentos e das atividades de capacitação da missão para os homólogos locais. Apesar de um 

complexo ambiente em matéria de segurança e de condicionalismos operacionais, a missão 

continuou a executar efetivamente o seu mandato, dando resposta às necessidades e às 

circunstâncias em mutação, através de projetos de formação para todos os ramos do sistema 

iraquiano de justiça penal, levados a cabo em simultâneo nas três cidades (Bagdade, Basra e Erbil). 

Ministrando cursos especializados a altos e médios funcionários do sistema de justiça penal 

iraquiano, a EUJUST LEX-Iraque contribui para a consolidação da segurança, pelo reforço do 

sistema do Estado de direito e pela promoção de uma cultura de respeito pelos direitos humanos no 

Iraque. 
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1.3.4. IÉMEN 

Após a assinatura do Acordo de Transição, com mediação do CCG, foram organizadas eleições 

presidenciais. Abd-Rabbu Mansour Hadi, o candidato consensual, foi eleito e tomou posse em 

fevereiro de 2012. Muitas questões continuam em jogo e a situação geral no país é ainda muito 

frágil, mas o Presidente e o Governo de Transição tomaram medidas importantes, nomeadamente 

em matéria de reforma dos setores da segurança militar e da segurança civil, com a ativa 

participação da UE nesta última vertente. A comunidade internacional, e a UE em particular, são 

importantes intervenientes no apoio a este processo. As reuniões do Grupo "Amigos do Iémen" e as 

Conferências de Doadores contaram com o apoio internacional, tanto em termos financeiros (6 mil 

milhões de euros, dos quais 170 milhões anunciados pela UE) como a nível político. O Grupo G-10 

em Saná (embaixadores dos cinco membros permanentes, UE e CCG), em estreita colaboração com 

o Enviado Especial das Nações Unidas, acompanhou e monitorizou de perto o processo de 

transição, e assim continuará a fazer de futuro. 

 

A grande atenção que a UE consagra ao Iémen também ficou patente em três conjuntos de 

conclusões do Conselho e em numerosas declarações da AR/VP, que nelas exprimiu o apoio ao 

Presidente Hadi e ao Governo de Transição, dirigindo simultaneamente uma advertência aos 

opositores para que não fizessem descarrilar o processo de reforma criando uma situação de 

instabilidade e insegurança no país. Além disso, o Presidente Hadi visitou Bruxelas em outubro 

de 2012. Nessa ocasião, encontrou-se com os Presidentes Barroso e Van Rompuy, com a AR/VP e 

com o Comissário Piebalgs. 

 

A UE também monitorizou atentamente a situação dos direitos humanos no Iémen, designadamente 

a questão da pena de morte aplicada a jovens. A UE contribuiu igualmente de forma substancial 

para a segurança alimentar e a nutrição e para a satisfação de outras necessidades humanitárias 

prementes da população e dos refugiados no Iémen. 

 

1.4. COOPERAÇÃO REGIONAL 

As mudanças políticas na região destacaram a necessidade de uma maior cooperação regional, dado 

que a resposta a muitos dos desafios, sejam eles políticos, económicos ou sociais, tem a ganhar com 

uma atuação a nível regional. As organizações regionais estão a adaptar-se ao novo contexto 

político, e a UE intensificou a sua colaboração com elas. 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 31 

 DG C 1  PT 
 

 

1.4.1. LIGA ÁRABE 

A UE prestou apoio diplomático aos esforços da Liga dos Estados Árabes (LEA) no sentido de 

procurar encontrar uma solução para a crise síria. A AR/VP manteve estreitos contactos com o 

Secretário-Geral da LEA ao longo de todo ano, tendo sido possível estabelecer um diálogo político 

estruturado entre as duas instituições por ocasião de quatro reuniões a nível de altos funcionários. 

Numa segunda reunião ministerial conjunta UE-LEA, realizada em 13 de novembro, no Cairo, foi 

lançado um forte sinal de empenhamento comum na resposta a desafios comuns. Nessa reunião, foi 

adotada uma ambiciosa declaração sobre um vasto leque de assuntos políticos e foi aprovado um 

programa de trabalho conjunto que preparou a via para a cooperação prática em vários domínios, 

tais como o empoderamento das mulheres, a gestão de crises, a ação humanitária, os direitos 

humanos e a sociedade civil. Neste contexto, o gabinete de ligação entre a Comissão Europeia e a 

LEA, situado em Malta, constitui um importante instrumento para implementar os projetos em 

causa. Nessa ocasião, a AR/VP, juntamente com o Secretário-Geral da LEA, Nabil El Araby, 

inaugurou um centro de crise parcialmente financiado pela UE na sede da LEA no Cairo. O projeto, 

já em fase operacional, visa a criação de capacidades internas à LEA para um desempenho eficaz da 

função de alerta rápido em situação de crise. Além disso, fica assim estabelecida a ligação com o 

sistema de alerta rápido da UE. A UE organizou igualmente um seminário sobre observação 

eleitoral para funcionários da LEA. 

 

1.4.2. ORGANIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO ISLÂMICA 

A UE também reforçou as suas relações com a OCI. A AR/VP proferiu, pela primeira vez, um 

discurso numa reunião ministerial da OCI (no Jibuti, em 15/16 de novembro de 2012). Ambas as 

organizações realizaram reuniões a alto nível e reuniões de peritos, de que saíram ideias para uma 

cooperação mais prática. 
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1.4.3. UNIÃO PARA O MEDITERRÂNEO 

 

A União para o Mediterrâneo (UPM) é um fórum único de diálogo entre 43 parceiros EuroMed, em 

complemento das relações bilaterais entre a UE e os seus vizinhos a sul. Também graças à iniciativa 

do presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, o ano de 2012 assinalou uma revitalização do 

papel da UPM enquanto catalisador para o desenvolvimento de diálogos e projetos regionais. Em 

março, o Conselho transferiu para a UE a copresidência setentrional da UPM, imprimindo nova 

dinâmica nos trabalhos da organização e garantindo o desenvolvimento de diálogos setoriais, bem 

como o reforço da coerência entre as políticas e os programas da UE, por um lado, e a atividade da 

UPM, por outro. A Jordânia assumiu em setembro a copresidência meridional da UPM, reafirmando 

a plena coapropriação e codireção do processo. A Líbia foi convidada a aderir à UPM e a Síria 

suspendeu a sua participação. Em reuniões regulares a nível de altos funcionários, foi possível 

desenvolver um diálogo político e garantir uma melhor integração de outras dimensões da 

cooperação institucional. O novo Secretário-Geral, nomeado em março, centrou-se no 

melhoramento das competências funcionais do Secretariado da UPM no sentido de desenvolver e 

obter financiamento para projetos regionais, no que contou com todo o apoio da UE. 

 

1.4.4. COOPERAÇÃO SUB-REGIONAL NO MAGREBE 

Ao longo do ano, a UE participou em duas importantes reuniões do Fórum do Mediterrâneo 

Ocidental ("5+5"): uma reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, em fevereiro, em Roma, 

na qual esteve presente o Comissário Füle, e a Cimeira de Malta, em outubro, que contou com a 

participação do Presidente Barroso e também do Comissário Füle, e em que foi adotada uma 

declaração comum. Em ambas as reuniões, a UE destacou eventuais sinergias entre os 5+5 e a 

cooperação bilateral e regional da UE, bem como com a UPM. Foram também realizadas reuniões 

informais com a União do Magrebe Árabe (UMA). Em dezembro, a AR/VP e a Comissão Europeia 

delinearam, numa primeira comunicação conjunta sobre o Magrebe, os moldes em que a UE poderá 

acompanhar os esforços para estreitar a cooperação e a integração entre os países do Magrebe. São 

complementados, desta forma, os esforços a nível bilateral entre a UE e os países do Magrebe, bem 

como uma cooperação regional mais vasta. 
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2. RÚSSIA, VIZINHANÇA ORIENTAL E ÁSIA CENTRAL 

 

2.1. FEDERAÇÃO DA RÚSSIA 

Em 2012 registaram-se novos desenvolvimentos nas relações UE-Rússia. 

Entre estes contam-se a adesão da Rússia à OMC
17

 e a continuação da implementação das 

"Medidas comuns para um regime de isenção de vistos em viagens de curta duração de cidadãos 

da Rússia e da UE". Registaram-se progressos nas negociações relativas a um acordo sobre a 

facilitação da emissão de vistos melhorado. Durante o ano, assistiu-se a debates frutíferos no 

âmbito do diálogo sobre migração lançado em 2011, assim como à entrada em vigor do acordo 

bilateral sobre pequeno tráfego fronteiriço entre a Polónia e a Rússia em julho de 2012, 

abrangendo toda a região de Caliningrado e outras zonas fronteiriças do lado da Polónia. 

Registaram-se progressos na aplicação da Parceria para a Modernização. Em outubro, o fórum da 

sociedade civil, que é um órgão independente, realizou a sua terceira assembleia anual em São 

Petersburgo. 

Infelizmente alguns dos efeitos da adesão da Rússia à OMC foram anulados através de novos e 

injustificados entraves comerciais. 

A Rússia ainda não honrou os seus compromissos de modernizar o sistema de direitos de 

sobrevoo da Sibéria, tendo, em vez disso, associado artificialmente esta questão ao CELE (regime 

de comércio de licenças de emissão) da UE. 

Continuou a haver relações estreitas entre Bruxelas e Moscovo, inclusive mediante contactos 

regulares entre a AR/VP e o Ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Realizaram-

-se, em São Petersburgo, a 3-4 de junho, e em Bruxelas, a 20-21 de dezembro, duas cimeiras 

UE-Rússia que decorreram num clima construtivo, embora não tenham dado origem a grandes 

avanços em domínios de cooperação essenciais. Em 2012, realizaram-se reuniões de diálogo 

político formal a diversos níveis. A UE continuou a ter em mira a integração da Rússia no sistema 

internacional regulamentado, ilustrada pela adesão da Rússia à OMC. 

                                                 
17

 Em 26 de outubro de 2012, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre as relações 

comerciais UE-Rússia na sequência da adesão da Rússia à OMC (P7_TA(2012)0409). 
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A UE continuou a dialogar com a Rússia sobre muitas das questões internacionais que estão no topo 

da agenda PESC da UE, tais como a Síria, o Irão, o Médio Oriente alargado, o Afeganistão e os 

conflitos prolongados nos países vizinhos que ambas têm em comum. A UE prosseguiu também a 

cooperação com a Rússia em questões de alcance mundial, tais como as alterações climáticas, a luta 

antiterrorista, a proliferação de armas de destruição maciça, a criminalidade organizada, os vários 

tipos de tráfico e a segurança energética. Em novembro de 2012, foi lançado em Moscovo um 

diálogo político sobre a luta antiterrorista. 

 

As questões relacionadas com os direitos humanos, a democracia, o Estado de direito e a evolução 

da situação interna na Rússia continuaram a ser fonte de grande preocupação em 2012
18

. A 

legislação que limita o âmbito de atuação da sociedade civil de diversas formas, as detenções e 

investigações de dirigentes da oposição, bem como certas sentenças de tribunais suspeitas e 

desproporcionadas contra ativistas levantaram sérias dúvidas sobre o empenhamento da Rússia em 

respeitar o Estado de direito e o papel da sociedade civil enquanto motor essencial da 

modernização. As circunstâncias que envolveram a morte, em detenção preventiva, de Sergei 

Magnitsky, em 2009, não foram clarificadas. A AR/VP reagiu publicamente a esta evolução 

preocupante, tendo, em 11 de setembro de 2012, proferido uma declaração perante o Parlamento 

Europeu sobre a utilização política da justiça na Rússia. A UE continuou a invocar estas questões 

nas suas reuniões de diálogo político com a Rússia, inclusivamente nas cimeiras e nas consultas 

bianuais UE-Rússia sobre direitos humanos, cuja última ronda se realizou em dezembro de 2012. 

 

Continuam a decorrer as atividades no âmbito da Parceria para a Modernização UE-Rússia 

lançada em 2010. Foi revisto e atualizado em 2012 um plano de trabalho conjunto informal. Foi 

apresentado um quarto relatório intercalar, para informação, na cimeira de 21 de dezembro. A 

Parceria foi complementada por parcerias bilaterais de modernização celebradas entre 23 Estados-

-Membros da UE e a Rússia. Outras duas estavam a ser preparadas, tendo-se chegado a acordo 

sobre oito planos de trabalho. 

                                                 
18

  O Parlamento Europeu adotou, em 16 de fevereiro de 2012, uma resolução sobre as 

próximas eleições presidenciais na Rússia (P7_TA(2012)0054); em 15 de março de 2012, 

uma resolução sobre os resultados das eleições presidenciais na Rússia (P7_TA(2012)0088); 

em 13 de setembro de 2012, uma resolução sobre a utilização política da justiça na Rússia 

(P7_TA(2012)0352). Além disso, em 23 de outubro de 2012, o Parlamento Europeu adotou 

uma recomendação sobre o caso Sergei Magnitsky (P7_TA(2012)0369). O caso Sergei 

Magnitsky também foi invocado pelo Presidente do Conselho Europeu numa carta ao então 

Presidente Medvedev. A AR/VP emitiu diversas declarações, em que expressava as 

preocupações da UE relativas às alterações à lei russa sobre as ONG (10 de julho), à 

condenação dos membros da banda "punk" "Pussy Riot" na Rússia (17 de agosto) e à nova 

lei sobre traição na Rússia (25 de outubro). 
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As negociações sobre um novo acordo UE – Rússia avançaram pouco em 2012. As duas partes 

trocaram "listas positivas" de eventuais disposições em matéria de comércio e investimentos a 

prever no acordo. O objetivo acordado é celebrar um acordo estratégico que proporcione um 

quadro global para as relações UE-Rússia num futuro previsível e contribua para desenvolver o 

potencial das nossas relações
19

. 

 

Em matéria de segurança externa, prosseguiu a boa cooperação no contexto das atividades de luta 

contra a pirataria entre a EU NAVFOR Atalanta e a missão naval da Rússia destacada para a costa 

da Somália. A Rússia foi convidada a analisar a possibilidade de concluir um acordo com o 

mecanismo Athena sobre a prestação de capacidades estratégicas de transporte aéreo para as 

operações militares de gestão de crises dirigidas pela UE. Entretanto, prosseguiram em 2012 as 

conversações exploratórias informais sobre um acordo-quadro para a participação da Rússia nas 

operações da UE em matéria de gestão de crises, mas sem resultados significativos.  A Rússia 

declinou igualmente um convite feito pela UE em julho de 2012 para participar na missão EUCAP 

Nestor no Corno de África. 

 

As relações da UE com a Rússia no domínio da energia continuaram a caracterizar-se por uma 

forte interdependência, uma vez que a Rússia permanece o principal fornecedor externo da UE no 

plano energético, e a UE o maior consumidor externo de hidrocarbonetos russos
20

. 

                                                 
19

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de dezembro de 2012 uma resolução que contém as 

recomendações ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a Ação Externa sobre 

as negociações sobre o novo Acordo UE-Rússia (P7_TA(2012)0505). 
20

 As cimeiras UE-Rússia de 3-4 de junho de 2012, em São Petersburgo, e de 21 de dezembro 

de 2012, em Bruxelas, bem como o Conselho Permanente de Parceria UE-Rússia em matéria 

de energia de 13 de dezembro de 2012, em Chipre, constituíram fóruns úteis para abordar 

nomeadamente as questões de segurança energética. 
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2.2. PARCERIA ORIENTAL (PO) – VERTENTE MULTILATERAL
21

 

Durante o ano de 2012, registaram-se importantes progressos na implementação da Parceria Oriental 

(PO), tanto a nível bilateral como na vertente multilateral. A PO prosseguiu com uma agenda ambiciosa. 

A Cimeira da PO realizada em Varsóvia em setembro de 2011 afirmou a determinação de acelerar a 

associação política e a integração económica e conduziu ao estabelecimento do Roteiro da Parceria 

Oriental (15 de maio de 2012). A terceira reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da PO 

(realizada em Bruxelas a 23 de julho de 2012) afirmou que o Roteiro constituía uma base de 

orientação e de acompanhamento para melhor implementar os objetivos da PO definidos nas 

declarações de Praga e de Varsóvia até à próxima cimeira, que será realizada em Vilnius em 28-

-29 de novembro de 2013. Os Ministros acordaram em que a próxima reunião de 2013 dos 

Ministros dos Negócios Estrangeiros da PO seria a ocasião de analisar a implementação do Roteiro 

e de debater o desenvolvimento prospetivo da PO como preparação da próxima cimeira de Vilnius. 

 

A UE está disposta a aumentar o seu investimento nos países parceiros que implementem com êxito 

os respetivos objetivos de reforma acordados. No ano passado, foram atribuídas as primeiras verbas 

de apoio financeiro adicional aos países que lideram as reformas (Arménia, Geórgia e República da 

Moldávia), nomeadamente nos domínios das reformas democráticas, dos direitos humanos e do 

Estado de direito, também no âmbito do Programa de Integração e Cooperação no âmbito da 

Parceria Oriental (EaPIC), baseado na chamada abordagem "Mais para Mais". Todavia, os 

limitados progressos registados nestes domínios nalguns outros países colocam um desafio para o 

objetivo global de associação política e integração económica dos países parceiros com a UE. 

                                                 
21

 Países parceiros: Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, República da Moldávia, 

Ucrânia. 
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No domínio da PESC/PCSD, a Cimeira de Varsóvia da Parceria Oriental apelou ao reforço do 

diálogo e da cooperação em questões de segurança internacional, nomeadamente com vista à 

eventual participação dos parceiros nas operações civis e militares lideradas pela UE. A Geórgia, a 

República da Moldávia e a Ucrânia foram convidadas a participar nalgumas das recentes missões 

PCSD, tendo dado uma resposta positiva. Simultaneamente, a cooperação entre a UE e os países 

parceiros, bem como os projetos de cooperação regional e os programas de ajuda da UE, darão um 

maior destaque à resolução pacífica dos conflitos e às medidas de criação de confiança. 

 

Prosseguiu o trabalho das plataformas multilaterais, que prestam assistência aos países parceiros 

para levar por diante as suas reformas. Vários países parceiros, Estados-Membros da UE, 

instituições da UE e organizações internacionais ofereceram contributos ativos, apoio e 

conhecimentos especializados para a realização de seminários e programas de formação. As 

instituições internacionais de financiamento também forneceram assistência através de diversos 

canais. 

A plataforma multilateral da PO para a Democracia, Boa Governação e Estabilidade (Plataforma I) 

centrou-se sobretudo nos trabalhos em matéria de reforma da administração pública, asilo e 

migração, melhoria do funcionamento do sistema judicial, luta contra a corrupção, PCSD, apoio ao 

respeito pelos direitos humanos e gestão segura das fronteiras nacionais. A implementação das 

atividades da Plataforma I teve o apoio do Conselho da Europa (CdE) ao abrigo do mecanismo do CdE 

destinado a abranger ações no domínio das normas eleitorais, da reforma judicial, da boa governação, da 

luta contra a corrupção e da cooperação contra a cibercriminalidade. 

A cooperação na área da PCSD deu um passo em frente como previsto no Roteiro da PO. O seminário 

da PO sobre PCSD (realizado em Bruxelas a 9 de novembro de 2012) veio pôr em destaque o 

grande interesse de todos os seis países parceiros em realizar consultas regulares a nível multilateral 

sobre a PCSD. A Plataforma encarregou o SEAE de definir um mandato para o Painel da PCSD no 

âmbito da Plataforma I. 
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No domínio da gestão integrada das fronteiras, a realização de projetos relacionados com os 

projetos da Iniciativa Emblemática ajudou a alcançar o objetivo do Roteiro da PO de uma maior 

eficácia e segurança na passagem das fronteiras e a melhorar a eficácia global dos serviços de 

fronteiras e dos agentes aduaneiros dos países parceiros. 

A iniciativa emblemática relativa à prevenção, preparação e resposta a catástrofes naturais ou 

provocadas pelo homem ("PPRD-East") contribuiu para desenvolver as capacidades dos países 

participantes em termos de prevenção, preparação e resposta a catástrofes a nível local, nacional e 

regional. 

 

Os diálogos informais da PO (primeira reunião em Chisinau, em 5 de junho de 2012) serviram de 

base para discussões abertas entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros da PO e a UE sobre 

questões importantes, nomeadamente a PESC, a implementação do Roteiro e o diálogo setorial
22

. 

 

2.3. PARCERIA ORIENTAL (PO) – VERTENTE BILATERAL 

2.3.1. UCRÂNIA 

De um modo geral, a Ucrânia apresentou um panorama contrastado em termos de evolução para 

uma democracia profunda e sustentável. Alguns desenvolvimentos positivos, incluindo no domínio 

da reforma jurídica e na área da liberdade de associação, foram ofuscados pelo problema da justiça 

seletiva
23

, que continuou a ter um lugar proeminente na agenda do diálogo político UE-Ucrânia. A 

missão do Parlamento Europeu conduzida pelo ex-Presidente da Polónia, Aleksander Kwaśniewski, 

e pelo ex-Presidente do PE, Pat Cox, lançada em maio de 2012, apoiou significativamente os 

esforços da UE para acompanhar os casos de justiça seletiva e garantir o tratamento médico 

adequado, nomeadamente, da antiga Primeira-Ministra ucraniana Yulia Timoshenko. 

                                                 
22

 O 2.º diálogo informal da PO, que incluirá um diálogo setorial sobre transportes, realizar-se-á 

em Tbilisi a 12-13 de fevereiro de 2013, e o 3.º em Yerevan, em setembro de 2013. 
23

 Declarações conjuntas da AR Catherine Ashton e do Comissário Štefan Füle, 

de 27 de fevereiro, sobre o veredicto no processo de Yuriy Lutsenko, e de 29 de agosto, 

sobre a sentença pronunciada pelo tribunal superior especializado da Ucrânia no processo 

contra Yulia Tymoshenko. O Parlamento Europeu adotou em 24 de maio de 2012 uma 

resolução sobre a situação na Ucrânia, processo contra Yulia Timoshenko (P7_TA-

-PROV(2012)0221). 
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As eleições legislativas de 28 de outubro de 2012 apresentaram um panorama contrastado – com 

várias insuficiências – e constituíram uma deterioração em diversas áreas. Em razão de julgamentos 

que não respeitaram as normas internacionais, alguns representantes da oposição foram impedidos 

de se candidatar às eleições legislativas
24

. 

 

Em fevereiro de 2012, foi publicado um segundo relatório da UE sobre a implementação pela 

Ucrânia do Plano de Ação sobre a Liberalização de Vistos. O acordo que altera o acordo de 

facilitação de emissão de vistos entre a Ucrânia e a UE foi assinado em 23 de julho de 2012
25

. O 

Acordo de Associação, que inclui como parte integrante a criação de uma Zona de Comércio Livre 

Abrangente e Aprofundado (ZCLAA), foi rubricado em 30 de março de 2012. 

 

O Conselho adotou em 10 de dezembro de 2012 conclusões em que reafirma o seu compromisso em 

assinar o AA/ZCLAA logo que as autoridades da Ucrânia tenham demonstrado uma ação 

determinada e progressos tangíveis nas áreas especificadas nas conclusões (reformas do sistema 

eleitoral, judicial e constitucional), possivelmente até à realização da Cimeira da Parceria Oriental 

em Vilnius em novembro de 2013
26

. 

 

2.3.2. REPÚBLICA DA MOLDÁVIA 

As negociações com a República da Moldávia sobre um Acordo de Associação continuaram a 

evoluir de forma dinâmica ao longo do ano, tendo já ficado concluídas em 2013. As negociações 

sobre uma Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado, que será parte integrante do futuro 

Acordo de Associação, foram lançadas oficialmente em fevereiro de 2012 e concluídas em junho 

de 2013. Em junho de 2012, o terceiro relatório de avaliação da Comissão sobre os progressos 

realizados pela República da Moldávia em relação ao plano de ação de liberalização de vistos 

concluiu que este país parceiro tinha atingido todos os objetivos de referência previstos na primeira 

fase do plano de ação.  Isto permitiu à Comissão iniciar em novembro de 2012 a avaliação dos 

objetivos de referência fixados no âmbito da segunda – e última – fase do plano de ação. 

                                                 
24

 Declarações conjuntas da AR Catherine Ashton e do Comissário Štefan Füle de 12 e 

29 de outubro e de 12 de novembro sobre as eleições legislativas de 28 de outubro. 
25

 Entrou em vigor a 1 de julho de 2013. 
26

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de dezembro de 2012 uma resolução sobre a situação 

na Ucrânia (P7_TA-PROV(2012)0507). 
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A República da Moldávia começou a cooperar com a UE no contexto da PCSD. Em 

13 de dezembro de 2012, foi celebrado um acordo-quadro para a participação da República da 

Moldávia nas operações de gestão de crises da UE e o país foi convidado a associar-se à missão 

EUCAP Nestor no Corno de África. 

 

A Missão de Assistência Fronteiriça da União Europeia na República da Moldávia e na Ucrânia 

(EUBAM) continuou a dar um contributo essencial para o desenvolvimento de procedimentos de 

gestão fronteiriça que respeitam as normas da União Europeia e vão ao encontro das legítimas 

necessidades dos cidadãos, viajantes e empresas da Moldávia e da Ucrânia, o que por sua vez 

reforça a segurança regional e apoia o desenvolvimento económico. A EUBAM continuou também 

a ajudar a implementar um certo número de iniciativas fundamentais da Comissão nos domínios 

aduaneiro, anti-fraude e de gestão das fronteiras, bem como a prestar de forma neutra conselhos e 

serviços técnicos às duas partes no conflito sobre a Transnístria. Tal contribuiu em particular para o 

pleno restabelecimento do tráfego ferroviário através da Transnístria
27

. 

 

A UE intensificou os seus esforços para ajudar a resolver o conflito relativo à Transnístria. As 

negociações oficiais no formato "5+2", que foram retomadas em 2011, registaram alguns 

progressos, nomeadamente depois de o "5+2" ter chegado a acordo por consenso sobre uma agenda 

global para as negociações, em abril de 2012
28

. O Conselho dos Negócios Estrangeiros de setembro 

de 2012 levantou parcialmente as medidas restritivas introduzidas em 2003 contra os dirigentes 

transnístrios, embora continuando a acompanhar de perto a situação das escolas transnístrias que 

usam o alfabeto latino administradas pela República da Moldávia, a fim de encorajar uma evolução 

positiva da situação. A realização de um certo número de visitas bilaterais a alto nível, 

nomeadamente a visita do Presidente Timofti a Bruxelas, em abril, e do Presidente Barroso a 

Chisinau, em novembro de 2012, refletiu o aprofundamento das relações entre a UE e a República 

da Moldávia. 

                                                 
27

 Declaração do porta-voz da AR/VP Catherine Ashton sobre o restabelecimento do transporte 

ferroviário de mercadorias através da Transnístria, de 30 de abril de 2012. 
28

 Declaração da AR/VP Catherine Ashton sobre a reunião "5+2" realizada em Viena, em 17-

-18 de abril de 2012. 
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2.3.3. BIELORRÚSSIA 

Ao longo de 2012, a UE reafirmou continuamente o seu apego a uma política de empenhamento 

crítico com a Bielorrússia, inclusive através do diálogo e da participação na Parceria Oriental. A UE 

recordou que o desenvolvimento de relações bilaterais no âmbito da Parceria Oriental dependia dos 

progressos demonstrados pela Bielorrússia no sentido do respeito dos princípios da democracia, do 

Estado de direito e dos direitos humanos
29

. 

 

Em março de 2012, a UE lançou, em Minsk, um novo instrumento para as relações com a 

Bielorrússia: o Diálogo Europeu sobre a Modernização com a Bielorrússia
30

. 

 

Até março de 2012, a UE tinha designado 243 pessoas para a proibição de visto e o congelamento 

de bens, imposto um embargo ao armamento e aos materiais suscetíveis de serem utilizados para 

fins de repressão interna, adotado uma abordagem restritiva em relação aos empréstimos do 

BEI/BERD e congelado os bens de 32 empresas. O pacote de medidas restritivas foi consolidado e 

renovado em outubro de 2012. 

 

Na sequência das decisões de janeiro e de fevereiro de alargar os critérios para a aplicação das 

medidas restritivas impostas à Bielorrússia e de designar mais 21 pessoas, a parte bielorrussa 

solicitou aos embaixadores da UE e da Polónia em Minsk que se retirassem para consultas. Em 

reação a esta medida, todos os embaixadores dos Estados-Membros da UE abandonaram o país 

durante quase dois meses. 

                                                 
29

 O Parlamento Europeu adotou, em 16 de fevereiro de 2012, uma resolução sobre a pena de 

morte na Bielorrússia, em particular os casos de Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou 

(P7_TA(2012)0063); em 29 de março de 2012, uma resolução sobre a situação na 

Bielorrússia (P7_TA(2012)0112); em 5 de julho de 2012, uma resolução sobre a liberdade de 

expressão na Bielorrússia, em particular o caso de Andrzej Poczobut (P7_TA(2012)0300); e 

em 26 de outubro de 2012, uma resolução sobre a situação na Bielorrússia após as eleições 

legislativas de 23 de setembro de 2012 (P7_TA(2012)0410). 
30

 No quadro do Diálogo, foram criados em Minsk quatro grupos de trabalho, que contam com 

a participação dos representantes da sociedade civil bielorrussa. Além disso, os Estados-

-Membros da UE organizaram vários seminários sobre "modernização" no âmbito do 

Diálogo. As autoridades bielorrussas ainda não participam no Dialogo. 
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Ao longo de 2012, a UE expressou por várias ocasiões a sua preocupação no que se refere à falta de 

respeito dos direitos humanos, do Estado de direito e dos princípios democráticos, incluindo através 

de conclusões adotadas pelo Conselho em março e outubro de 2012. Nas conclusões de março, a 

UE condenou a execução de Uladzislaw Kavalyow e Dzmitry Kanavalaw e apelou à Bielorrússia 

para que se junte a uma moratória global sobre a pena de morte. Em julho, a UE esteve na origem 

de uma resolução do Conselho dos Direitos do Homem da ONU que instituiu um Relator Especial 

sobre a situação dos direitos humanos na Bielorrússia. A UE apelou repetidamente à libertação e 

reabilitação imediatas e incondicionais de todos os presos políticos. Ao longo de 2012, foram 

libertados três presos políticos depois de terem sido forçados a assinar pedidos de perdão 

presidencial. 

 

Em 23 de setembro de 2012, realizaram-se eleições legislativas. A missão de observação eleitoral 

da OSCE/ODIHR concluiu que muitos dos compromissos assumidos no âmbito da OSCE, 

incluindo os direitos dos cidadãos de se associarem, de se apresentarem como candidatos e de se 

expressarem livremente, não foram respeitados. As eleições não foram geridas de forma imparcial e 

as queixas e processos de recurso não garantiram um recurso efetivo. Apesar de algumas melhorias, 

o quadro jurídico eleitoral não oferecia garantias adequadas de que as eleições decorressem de 

acordo com as normas internacionais da OSCE. A AR/VP e o Comissário Füle afirmaram que as 

eleições foram mais uma oportunidade falhada de realizar eleições de acordo com as normas 

internacionais. 

 

A proposta feita pela Comissão à Bielorrússia em junho de 2011 de encetar negociações sobre 

acordos de facilitação de vistos e de readmissão não teve resposta por parte da Bielorrússia. 

Entretanto, os Estados-Membros da UE fizeram o melhor uso possível das atuais flexibilidades 

oferecidas pelo Código dos Vistos, em particular no que se refere às possibilidades de retirar ou 

reduzir as taxas de visto para certas categorias de cidadãos bielorrussos ou em casos individuais. 
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2.3.4. SUL DO CÁUCASO 

A UE continuou a intensificar as suas relações com os países do Sul do Cáucaso durante o ano 

de 2012.  Em fevereiro de 2012, o Conselho adotou conclusões sobre o Sul do Cáucaso, em que 

reafirmou o seu empenhamento na promoção da prosperidade, segurança, democracia, Estado de 

direito, respeito pelos direitos humanos, boa governação, desenvolvimento sustentável e cooperação 

regional em todo o Sul do Cáucaso, e a sua disponibilidade para redobrar esforços para ajudar a 

restabelecer um clima de confiança e resolver pacificamente os conflitos na região, em estreita 

cooperação com todas as partes interessadas.  Em julho de 2012, o Presidente do Conselho Europeu, 

Herman van Rompuy, visitou os três países do Sul do Cáucaso. 

 

A UE manteve-se fortemente mobilizada em relação à Geórgia
31

, tendo em vista promover 

reformas e intensificar as suas relações, também em consequência dos seus compromissos relativos 

à resolução do conflito de 2008. Prosseguiram as negociações sobre um Acordo de Associação, e as 

negociações sobre uma Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado entre a UE e a 

Geórgia, como parte integrante do Acordo de Associação, foram lançadas em março de 2012. O 

diálogo sobre vistos entre a UE e a Geórgia foi intensificado, tendo sido feitos os preparativos para 

o lançamento de um plano de ação sobre a liberalização dos vistos no início de 2013. A UE entrou 

em contacto com o novo Governo da Geórgia, que tomou posse em outubro de 2012, tendo acolhido 

em Bruxelas, em novembro, o Primeiro-Ministro Bidzina Ivanishvili e o Presidente Mikheil 

Saakashvili, a que se seguiu pouco tempo depois uma visita da AR/VP à Geórgia. A UE tem 

desempenhado um importante papel na prestação de assistência ao processo de transição e 

coabitação política na Geórgia desde as eleições legislativas. Neste contexto, entre outras medidas, 

a UE nomeou um conselheiro especial para a reforma jurídica e constitucional e os direitos 

humanos (Thomas Hammarberg, antigo Comissário para os direitos humanos do Conselho da 

Europa), que trabalhará diretamente com o Governo, o Parlamento e o Presidente da Geórgia para 

prestar aconselhamento, em nome da UE, nos domínios da reforma dos sistemas judiciário e 

jurídico e da reforma da Constituição, bem como nas áreas da aplicação da lei, do sistema prisional 

e dos direitos humanos. 

                                                 
31

 O Parlamento Europeu adotou em 26 de outubro de 2012 uma resolução sobre as eleições na 

Geórgia (P7_TA(2012)0411). 
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Em 2012, a Missão de Observação da UE na Geórgia (EUMM) continuou a ter um papel importante 

na região ao contribuir com êxito para o trabalho de estabilização, normalização e criação de 

confiança no terreno. O mandato da EUMM Geórgia foi novamente prorrogado. A Missão dá 

execução ao seu atual mandato com pelo menos 200 observadores, ativos em todas as vertentes 

principais com destaque para as medidas de estabilização e de criação de confiança. 

 

A UE continuou a assumir um papel de liderança nos Debates Internacionais de Genebra, presididos 

conjuntamente pela ONU e pela OSCE. O Representante Especial da UE para o Sul do Cáucaso e a 

crise na Geórgia, Embaixador Philippe Lefort, teve uma participação ativa nos esforços para a 

resolução do conflito no quadro desses debates, debruçando-se sobre as consequências do conflito 

de 2008 entre a Geórgia e a Rússia, assim como sobre a abordagem da Geórgia em relação às suas 

regiões separatistas. Os debates de Genebra abrangem questões relacionadas com a segurança e a 

estabilidade, assim como questões humanitárias, incluindo a situação das pessoas deslocadas dentro 

do país e dos refugiados, bem como a da população afetada pelo conflito. Os esforços da UE para a 

resolução do conflito foram apoiados por ações realizadas graças ao Instrumento de Estabilidade, 

por ações de criação de confiança e de resposta rápida financiadas pela UE e pelos contactos 

interpessoais. 

 

Na sequência do mandato do Conselho da UE que autoriza a AR a encetar negociações com a 

Geórgia sobre um acordo-quadro para a participação da Geórgia nas operações de gestão de crises 

da UE, a AR/VP transmitiu uma proposta formal à parte da Geórgia, fazendo-lhe um convite oficial 

para iniciar negociações, durante a sua visita a Tbilisi em novembro de 2012. 
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A UE continuou fortemente mobilizada a favor da Arménia
32

, com o objetivo de apoiar os esforços 

de reforma do país. As negociações sobre um Acordo de Associação avançaram bem e a Arménia 

iniciou as negociações sobre uma Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado, que será 

parte integrante do Acordo de Associação. Os acordos sobre facilitação de vistos e readmissão 

foram negociados e seguidamente rubricados em 18 de outubro; o acordo sobre facilitação de vistos 

foi assinado em 17 de dezembro
33

. O Comissário Füle deslocou-se a Yerevan em setembro e o 

Presidente da Comissão, Durão Barroso, em dezembro. 

 

Progrediram também a bom ritmo as negociações com o Azerbaijão
34

 em matéria energética, 

nomeadamente sobre o gasoduto transcaspiano, bem como as negociações de acordos de facilitação 

de vistos e readmissão. As conversações sobre o Acordo de Associação registaram alguns atrasos 

mas ambas as partes estão empenhadas em prosseguir o processo de negociações em 2013, tendo a 

UE sublinhado a importância de que os direitos humanos, a democracia, o Estado de direito e as 

liberdades fundamentais estejam no centro dos capítulos políticos do Acordo, para além de uma 

cooperação reforçada sobre uma série de questões multilaterais e globais. 

 

No contexto de conflitos prolongados, o Representante Especial da UE empenhou-se ativamente no 

alargamento do apoio da UE ao processo de resolução do conflito no Alto Carabaque. A UE 

trabalhou em estreita coordenação com o Grupo de Minsk da OSCE para o apoiar nos seus esforços 

para encontrar uma solução para o Alto Carabaque. A UE financiou igualmente uma série de 

medidas de criação de confiança para apoiar o processo de paz, incluindo um estudo sobre os 

"Benefícios da paz". 

                                                 
32

 O Parlamento Europeu adotou em 18 de abril de 2012 uma resolução que contém as 

recomendações do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a 

Ação Externa sobre as negociações sobre o Acordo de Associação entre a UE e a Arménia 

(P7_TA(2012)0128). 
33

 Ambos os acordos se encontram em fase de ratificação. 
34

 O Parlamento Europeu adotou em 18 de abril de 2012 uma resolução que contém as 

recomendações do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a 

Ação Externa sobre as negociações sobre o Acordo de Associação entre a UE e o Azerbaijão 

(P7_TA(2012)0127). O Parlamento Europeu adotou ainda, em 24 de maio de 2012, uma 

resolução sobre a situação dos direitos humanos no Azerbaijão (P7_TA(2012)0228) e, em 

13 de setembro de 2012, uma resolução sobre o Azerbaijão e o caso de Ramil Safarov 

(P7_TA(2012)0356). 
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2.4. ÁSIA CENTRAL 

Foi intensificada ao longo de 2012 a implementação da Estratégia da UE para a Ásia Central, 

nomeadamente através do diálogo político e da cooperação técnica. 

 

Em junho de 2012, o Conselho aprovou o mais recente relatório sobre os progressos realizados na 

execução da Estratégia através de conclusões substantivas do Conselho. Concluiu que a Estratégia 

continua válida e acompanhou-a de uma indicação das futuras orientações, centradas em ações de 

importância fundamental para os próximos anos, nomeadamente a necessidade de prestar mais 

atenção às questões de segurança nas relações, tendo sobretudo em conta os acontecimentos no 

Afeganistão e a retirada da Força Internacional de Assistência à Segurança (ISAF) até ao fim 

de 2014 (o que poderia aumentar os problemas de segurança em toda a região). 

 

Realizou-se em Bishkek, Quirguistão, em novembro de 2012, uma reunião ministerial UE-Ásia 

Central, que foi presidida pela AR/VP. A reunião constituiu uma oportunidade para trocar pontos de 

vista sobre a Estratégia para a Ásia Central e respetiva revisão, assim como para debater os desafios 

regionais, incluindo as questões relativas ao ambiente e à água, e ainda a cooperação energética e 

assuntos internacionais. Foi acordado o lançamento de um diálogo a alto nível UE-Ásia Central em 

matéria de segurança, a nível de diretores políticos, a fim de aprofundar o diálogo sobre questões de 

política externa e de intensificar a cooperação no domínio da luta contra as ameaças transnacionais. 

A AR/VP efetuou visitas bilaterais ao Quirguistão, ao Usbequistão, ao Tajiquistão e ao 

Cazaquistão
35

 durante a sua visita à Ásia Central, tendo-se encontrado com os Presidentes e os 

Ministros dos Negócios Estrangeiros de todos esses países para abordar assuntos regionais e 

bilaterais. As questões de direitos humanos foram invocadas ao longo de toda a visita, 

nomeadamente nas reuniões com a sociedade civil. Além disso, a UE realizou debates aprofundados 

no contexto dos diálogos anuais bilaterais sobre direitos humanos. 

                                                 
35

 O Parlamento Europeu adotou em 15 de março de 2012 uma resolução sobre o Cazaquistão 

(P7_TA(2012)0089) e em 22 de novembro de 2012 uma resolução que contém as 

recomendações do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a 

Ação Externa sobre as negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação 

UE-Cazaquistão (P7_TA(2012)0459). 
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No âmbito da Iniciativa sobre o Estado de direito, realizou-se em 6-7 de dezembro em Bruxelas a 

terceira reunião UE-Ásia Central dos Ministros da Justiça. Os Ministros confirmaram mais uma vez 

as prioridades temáticas da Iniciativa sobre o Estado de direito da UE-Ásia Central, tais como o 

direito constitucional, o direito administrativo e a justiça penal e o reforço das capacidades judiciais. 

 

As questões relativas à gestão das fronteiras e à segurança regional foram debatidas durante a 

10.ª reunião comemorativa do aniversário da Iniciativa sobre Segurança nas Fronteiras na Ásia 

Central (CABSI), que se realizou em Viena no mês de abril. 

 

Prosseguiram ao longo do ano as negociações sobre um acordo trilateral com o Turquemenistão e o 

Azerbaijão sobre um quadro jurídico para o gasoduto transcaspiano. 

Em junho, Patricia Flor foi nomeada Representante Especial da UE para a Ásia Central. A 

Representante Especial da UE manteve os seus contactos com os países da região sobre questões 

transversais e de segurança
36

. 

 

3. BALCÃS OCIDENTAIS 

A questão dos Balcãs Ocidentais continuou a ser da máxima prioridade para a UE durante o ano 

de 2012. Em dezembro de 2012, o Conselho reafirmou o seu apoio inequívoco à perspetiva 

europeia de região, que continua a ser essencial para a estabilidade e a reconciliação e para o seu 

futuro. Destacou ainda a necessidade de definir condições equitativas e rigorosas no âmbito dos 

critérios políticos de Copenhaga e do Processo de Estabilização e de Associação, que continuam a 

ser o quadro político geral das relações e das negociações com os países dos Balcãs Ocidentais. A 

cooperação regional e as relações de boa vizinhança permanecem elementos essenciais do processo 

de alargamento. 

                                                 
36

 As questões particularmente em destaque em 2012 foram as da água, especialmente os 

projetos controversos e de grandes dimensões, tendo-se procurado facilitar o diálogo e 

encontrar soluções consensuais. A REUE também contribuiu para a revisão da "Estratégia 

para uma nova parceria" UE-AC e esforçou-se por lançar um diálogo anual regional sobre 

segurança. Participou nos preparativos da reunião ministerial UE-AC de novembro de 2012 e 

acompanhou a AR/VP a quatro capitais da região. Promoveu uma abordagem mais regional 

para o Afeganistão e apoiou, a nível interno e externo, as sinergias políticas e programáticas 

da UE na Ásia Central e no Afeganistão. Imprimiu igualmente um impulso político à 

plataforma sobre Estado de direito existente na região e promoveu os direitos humanos, em 

estreita consulta com o Parlamento Europeu. 
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Realizaram-se importantes progressos na região, com o lançamento das negociações de adesão com 

o Montenegro e a concessão à Sérvia do estatuto de país candidato, em 2012, e com o êxito do 

processo de adesão da Croácia. A UE continuou a demonstrar um empenhamento determinado em 

resolver os grandes desafios políticos na região. Esteve na primeira linha quando se tratou de 

incentivar e facilitar o diálogo entre Belgrado e Pristina. Diligenciou junto dos dirigentes políticos 

da Bósnia-Herzegovina para consolidar a perspetiva europeia deste país, lançou um diálogo a alto 

nível com a antiga República jugoslava da Macedónia sobre uma série de prioridades do processo 

de adesão e manteve as suas relações com a Albânia. Estas ações contribuíram para reafirmar o 

empenhamento da UE na região, essencial para a credibilidade da perspetiva europeia. 

Diálogo Belgrado-Pristina. Na sequência das eleições na Sérvia, a AR/VP tem vindo a liderar, 

desde outubro de 2012, o diálogo facilitado pela UE entre os Primeiros-Ministros da Sérvia e do 

Kosovo tendo em vista a normalização das suas relações. Este diálogo produziu já em 2012 vários 

resultados importantes e tangíveis, nomeadamente a execução da gestão integrada das fronteiras, a 

instauração de um dispositivo de ligação, a proteção do património religioso e cultural e a cobrança 

de direitos aduaneiros
37

. Em dezembro, o Conselho, enquanto felicitava os dois Primeiros-Ministros 

pela sua participação no diálogo, recordou que é necessária uma melhoria visível e sustentável das 

relações entre a Sérvia e o Kosovo para que possam ambos prosseguir nas respetivas vias europeias. 

A Sérvia mostrou uma maior determinação em cumprir a principal exigência da UE, que consiste 

em garantir uma melhoria visível e sustentável das suas relações com o Kosovo. No decurso 

de 2012, a Sérvia deu o seu acordo sobre questões relacionadas com o preenchimento dos critérios 

políticos, bem como ao diálogo Belgrado-Pristina sobre a representação regional do Kosovo (que 

permite a este último participar por si próprio nas instâncias regionais). Em março de 2012, foi 

atribuído à Sérvia o estatuto de país candidato. 

                                                 
37

 O diálogo prosseguiu em 2013, tendo levado à obtenção, em abril, de um acordo histórico 

entre as duas partes sobre a normalização das suas relações, inclusive no norte do Kosovo. 
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A fim de sublinhar que os dirigentes sérvios devem continuar a fazer esforços para normalizar as 

relações do país com o Kosovo, a AR/VP e a Secretária de Estado norte-americana, H. Clinton, 

deslocaram-se a Belgrado a 30 de outubro para se encontrarem com o Presidente Nikolic e o 

Primeiro-Ministro Dacic. 

As eleições presidenciais e as eleições legislativas antecipadas realizadas em maio traduziram-se na 

eleição como Presidente de Tomislav Nikolic, então dirigente do Partido Progressista sérvio, bem 

como na formação de um novo Governo de coligação dirigido pelo Primeiro-Ministro Ivaca Dacic. 

Tanto o Presidente Nikolic como o Primeiro-Ministro Dacic confirmaram que o processo de 

integração na UE continua a ser a principal prioridade política do país. 

Nas suas conclusões de 11 de dezembro, o Conselho exortou a Sérvia a dinamizar, desenvolver e 

pôr em prática a agenda de reformas, especialmente nos domínios do Estado de direito e da 

independência das instituições essenciais. Tendo a vista uma eventual decisão de abrir negociações 

de adesão com a Sérvia, o Conselho decidiu igualmente analisar, durante o primeiro semestre 

de 2013, os progressos realizados por este país, nomeadamente no que se refere à normalização das 

suas relações com o Kosovo
38

. 

O Kosovo continuou a fazer progressos nas questões relacionadas com a integração europeia, 

assegurando designadamente uma melhoria visível e sustentável das suas relações com a Sérvia. No 

entanto, subsistem ainda desafios, nomeadamente em matéria de Estado de direito, de reforma da 

administração pública, de reforma eleitoral, de integração das comunidades e de economia. 

                                                 
38

 Foi tomada em 2013 uma decisão positiva sobre o lançamento de negociações de adesão. 
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Em 2012, a UE lançou várias iniciativas com o Kosovo. Em janeiro, foi aberto o diálogo sobre 

vistos que se traduziu, em junho, na definição de um roteiro sobre esta matéria. Em maio, foi 

lançado um diálogo estruturado com a Comissão sobre o Estado de direito. Em outubro, a Comissão 

publicou o seu estudo de viabilidade sobre um Acordo de Estabilização e de Associação (AEA). 

Tendo em vista uma eventual decisão de abrir negociações para a celebração de um AEA com o 

Kosovo, o Conselho decidiu em dezembro analisar, durante o primeiro semestre de 2013, os 

progressos realizados pelo Kosovo, com base num relatório a apresentar pela Comissão e pela AR
39

. 

Foi nomeado um novo Representante Especial da UE no Kosovo, Samuel Zbogar, que iniciou as 

suas funções em fevereiro de 2012, e o mandato da EULEX foi prorrogado até junho de 2014. 

A missão EULEX realizou igualmente progressos significativos no exercício do seu mandato 

executivo, tendo sido promulgadas mais de 300 sentenças, muitas por crimes graves e muitas 

implicando personalidades de alto nível. Os procuradores EULEX trataram mais de 1851 casos. Ao 

investigar os altos dirigentes, a missão pôs à prova a perceção de impunidade. A missão continuou a 

dispensar conselhos e apoio às autoridades locais com vista a reforçar a capacidade institucional de 

que dispõe o Kosovo para enfrentar os desafios em matéria de Estado de direito. 

Bósnia-Herzegovina. Em 2012, a UE continuou a implementar a estratégia e os instrumentos 

definidos nas conclusões do Conselho adotadas em março de 2011. Esse empenhamento, 

concretizado no terreno através dos trabalhos da equipa reforçada da UE, sob a direção do 

Representante Especial da UE/Chefe de Delegação, Peter Sorensen, contribuiu para sair do impasse 

político que se instalara desde as eleições gerais de 2010 e para formar o Governo nacional da 

Bósnia-Herzegovina em fevereiro de 2012. A nova dinâmica política traduziu-se na adoção de atos 

legislativos importantes ligados à UE, nomeadamente as leis sobre os auxílios estatais e sobre o 

recenseamento. 

                                                 
39

 Foi tomada em 2013 uma decisão positiva sobre o lançamento de negociações para  a 

celebração de um Acordo de Estabilização e de Associação. 
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No entanto, esta dinâmica positiva foi-se perdendo ao longo do verão, devido às divisões no seio da 

coligação governamental da Bósnia-Herzegovina e também na perspetiva das eleições locais que se 

iriam realizar em outubro. Em novembro, houve uma reestruturação do Conselho de Ministros. Esta 

situação permitiu em certa medida corrigir as relações degradadas entre os principais partidos 

políticos, mas não foi suficiente para ultrapassar o impasse político em que se encontrava o 

Governo federal da Bósnia-Herzegovina, que se manteve em funções até ao final do ano. 

A AR/VP continuou a manter contactos com a Bósnia-Herzegovina através de um diálogo regular 

com os dirigentes do país, mas também através do apoio político ao diálogo de alto nível sobre o 

processo de adesão
40

. Tendo em vista reforçar ainda mais estes contactos, em 30 de outubro, a 

AR/VP e a Secretária de Estado norte-americana, H. Clinton, deslocaram-se a Sarajevo a fim de 

incentivar as autoridades da Bósnia-Herzegovina a tomarem as medidas necessárias para aproximar 

a Bósnia-Herzegovina da União Europeia e das estruturas euro-atlânticas. 

Dado que a Bósnia-Herzegovina se mostrou incapaz de alcançar progressos sobre a agenda da UE, 

o Conselho, em dezembro, lamentou a persistência do impasse político no país e instou-o a fazer 

progressos na concretização da agenda da UE e a executar o acórdão Sedjic/Finci. O Conselho 

apelou igualmente às autoridades da Bósnia-Herzegovina para que tomassem as medidas 

necessárias para preparar o país para a adesão da Croácia à UE. 

Em 2012, a UE continuou a reforçar a sua presença global no terreno. O Representante Especial da 

UE reforçou o seu gabinete em Banja Luka e criou novos gabinetes locais no distrito de Brcko e em 

Mostar. 

                                                 
40

 O diálogo de alto nível sobre o processo de adesão (DANPA) foi lançado em junho com o 

objetivo de facilitar a cooperação entre os dirigentes políticos da Bósnia-Herzegovina no 

que se refere às medidas necessárias para avançar no sentido da adesão à UE. No âmbito do 

DANPA, os dirigentes políticos da Bósnia-Herzegovina comprometeram-se a favor de um 

roteiro para a execução da decisão do TEDH, mas até à data não se registaram quaisquer 

progressos. 
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Em junho de 2012, a UE concluiu a sua missão de polícia na Bósnia-Herzegovina (EUPM), a 

primeira missão no âmbito da Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD), lançada em janeiro 

de 2003. A EUPM ajudou as autoridades da Bósnia-Herzegovina a criar uma força de polícia 

moderna, profissional e multiétnica, capaz de assumir plenamente a responsabilidade pela aplicação 

da lei em conformidade com as normas internacionais. No termo desta missão, a UE prosseguiu as 

suas atividades neste domínio através de outros instrumentos da PESC, em particular do novo 

serviço responsável pelos assuntos internos e pela segurança pública do gabinete do Representante 

Especial da UE, bem como dos programas de ajuda à pré-adesão. 

A operação EUFOR Althea foi reconfigurada em 1 de setembro de 2012. Conta atualmente com um 

efetivo de 600 pessoas e tem como tarefa principal o reforço das capacidades e a formação das 

forças armadas da Bósnia-Herzegovina, assegurando ao mesmo tempo uma consciencialização para 

a situação e uma força de dissuasão credível para o caso de ter de apoiar os esforços para manter ou 

restabelecer a segurança a todos os níveis. Em 14 de novembro de 2012, o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas prorrogou por mais um ano o mandato executivo da missão. 

Antiga República jugoslava da Macedónia. Na sequência das eleições legislativas antecipadas de 

junho de 2011, foi formada uma nova coligação entre o Primeiro-Ministro Gruevski e o dirigente do 

DUI, Ali Ahmeti; esta coligação demonstrou ser estável e eficaz em 2012, apesar de se ter registado 

uma crise governamental em agosto por motivos diretamente associados ao conflito de 2001 

(incluindo os direitos sociais de certos veteranos). Em fevereiro e abril de 2012, dois incidentes de 

que resultaram vítimas mortais deram origem a tensões interétnicas. A delegação da UE, em estreita 

colaboração com os Estados-Membros da UE e os parceiros internacionais, interveio para ajudar a 

superar as dificuldades e solicitou um seguimento judicial eficaz. Estes acontecimentos 

demonstraram mais uma vez que o Acordo-Quadro de Ohrid continua a ser um dos pilares da 

coesão política do país. A sua aplicação integral e a sua revisão continuam no primeiro plano das 

prioridades. 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 53 

 DG C 1  PT 
 

 

Na primavera de 2012, a Comissão Europeia lançou um diálogo de alto nível sobre a adesão 

(DANA), que incluiu três rondas de conversações. Esse diálogo serviu como catalisador para a 

aceleração das reformas, com base em compromissos a alto nível e diretos entre o Governo e a 

Comissão. Em outubro, a Comissão recomendou mais uma vez a abertura das negociações de 

adesão. O Conselho tomou nota dessa recomendação, reconhecendo os progressos que já tinham 

sido realizados. Registando que deverão ser prosseguidos os esforços, o Conselho exortou a que 

seja mantida a dinâmica de reforma, continuando a concentrar as atenções no Estado de direito, 

nomeadamente no que se refere à liberdade de expressão, à luta contra a corrupção e às relações e 

reconciliação interétnicas. 

O Conselho recordou que continua a ser essencial manter relações de boa vizinhança e 

designadamente encontrar, sob a égide das Nações Unidas, uma solução negociada e mutuamente 

aceite para o problema da denominação do país. O Conselho congratulou-se igualmente com a 

dinâmica gerada pelos recentes contactos/intercâmbios, na sequência da proposta grega de 

memorando de entendimento. Além disso, considerou animadores os recentes contactos com o 

mediador da ONU, Matthew Nimetz. O Conselho registou igualmente os contactos realizados entre 

a antiga República jugoslava da Macedónia e a Bulgária e afirmou aguardar com expectativa que 

esses contactos se traduzam em ações e resultados concretos. A Comissão foi incumbida de 

preparar um relatório até à primavera de 2013, em que se avaliará a execução das reformas no 

contexto do diálogo de alto nível sobre a adesão, assim como as medidas adotadas para promover as 

boas relações de vizinhança, assim como para encontrar, sob a égide das Nações Unidas, uma 

solução negociada e mutuamente aceite para o problema da denominação do país. Com base nesse 

relatório, na perspetiva da eventual abertura de negociações de adesão, o Conselho avaliaria os 

progressos realizados durante o primeiro semestre de 2013. 

Em 24 de dezembro, ocorreu um diferendo no Parlamento entre a oposição e o Governo sobre o 

processo de adoção do orçamento de 2013. No final de 2012 ainda prosseguiam os esforços da UE 

para acalmar esta crise. 
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Albânia. Em novembro de 2011, a UE facilitou a conclusão de um acordo entre o partido 

democrático no poder e o partido socialista na oposição, lançando assim as bases para uma 

cooperação além partidária em matéria de reformas relacionadas com a adesão à UE. Durante o ano 

de 2012, este acordo permitiu realizar progressos sobre as principais prioridades enunciadas no 

relatório da Comissão de 2010. A reforma do código eleitoral, a eleição do mediador e a reforma 

das imunidades foram aprovadas com o apoio dos dois partidos. Em outubro de 2012, reconhecendo 

os progressos alcançados, a Comissão recomendou ao Conselho que concedesse à Albânia o 

estatuto de país candidato, sob reserva da conclusão das três medidas fundamentais nos domínios da 

reforma do poder judicial e da administração pública, bem como da revisão do regimento do 

parlamento. Em dezembro de 2012, o Conselho acordou em tomar uma decisão sobre se deveria 

conceder este estatuto assim que a Comissão tivesse indicado que essas três medidas tinham sido 

aprovadas, e salientou a necessidade de prosseguir os esforços em matéria de luta contra a 

corrupção e a criminalidade organizada. Frisou igualmente a importância de que as eleições 

legislativas de junho de 2013 decorram em conformidade com as normas internacionais e pediu à 

Albânia que evitasse declarações que pudessem prejudicar as relações de boa vizinhança. A 

comemoração do centésimo aniversário do país decorreu num ambiente calmo em novembro 

de 2012, embora tenha provocado uma intensificação da retórica nacionalista. Em finais do ano, a 

coligação no poder e a oposição não tinham chegado a acordo sobre a adoção dos três atos 

legislativos, uma vez que se aproximava a abertura da campanha para as eleições legislativas. A 

polarização política entre os dois principais partidos manteve-se. 

Montenegro. Em 29 de junho de 2012, a UE abriu negociações de adesão com o Montenegro. Em 

dezembro, o Conselho Europeu registou positivamente os progressos realizados pelo Montenegro 

durante o ano anterior e a necessidade de prosseguir os trabalhos nessa base. Deverá ser dada uma 

atenção especial à consecução de resultados sólidos em matéria de Estado de direito, para que as 

reformas possam ser executadas de forma sustentável e duradoura. Em dezembro de 2012, o 

Montenegro abriu e encerrou provisoriamente o Capítulo 25 ("Ciência e investigação"). 

Croácia. Em conformidade com o Tratado de Adesão de dezembro de 2011, a Comissão continuou 

a acompanhar de perto os preparativos de adesão da Croácia, centrando-se em particular na 

concorrência, no aparelho judicial e nos direitos fundamentais, bem como na justiça, na liberdade e 

na segurança. Em outubro de 2012, foi apresentado um relatório global de acompanhamento, ao 

mesmo tempo que o resto do pacote "Alargamento", que confirmou que, em termos gerais, os 

preparativos de adesão da Croácia estavam em curso e que identificou um pequeno número de 

domínios em que ainda eram necessários progressos antes da adesão. 
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4. TURQUIA E VIZINHOS DA EUROPA OCIDENTAL 

4.1. TURQUIA 

A Turquia continuou a ser um importante interlocutor da UE, quer como país candidato, quer como 

um parceiro regional de primeiro plano, atendendo ao dinamismo da sua economia e à sua situação 

estratégica. A Turquia tem tido uma intervenção ativa na questão da Síria, condenando firmemente 

e de forma repetida a violência do regime contra a população civil e prestando uma ajuda 

humanitária crucial a dezenas de milhares de sírios que fugiram do país. A UE reconheceu o papel 

desempenhado pela Turquia na questão da Síria e louvou a participação da Turquia na partilha do 

peso da situação. A Turquia continuou a ter um papel ativo na sua vizinhança mais alargada e um 

papel influente no apoio às reformas, inclusive no que se refere aos desenvolvimentos no Norte de 

África.  A Turquia também continuou a ser um ator regional de primeiro plano no Médio Oriente, 

nos Balcãs Ocidentais, no Afeganistão/Paquistão, no Sul do Cáucaso e no Corno de África. Neste 

contexto, a AR/VP manteve o seu empenho em continuar a promover e reforçar o diálogo político 

entre a UE e a Turquia sobre questões de política externa de interesse comum e teve vários 

encontros com o Ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Ahmet Davutoglu.  

A UE também apreciou grandemente a forte participação turca em missões e operações da PCSD, 

nomeadamente na EUFOR Althea e na EULEX Kosovo. A Turquia manifestou-se em princípio 

interessada nas futuras missões da PCSD. 

A UE continuou a apoiar o processo de reforma interna na Turquia e respetiva dinâmica, 

nomeadamente no âmbito da agenda positiva estabelecida em 2012, e congratulou-se com o 

lançamento, pelas autoridades turcas, de um diálogo de paz com os Curdos. 

O Conselho reafirmou a importância que atribui às relações da UE com a Turquia e reiterou que é 

do interesse de ambas as partes voltar rapidamente a dinamizar as negociações de adesão. A 

Turquia continuou a estar empenhada no processo de negociações de adesão e na agenda de 

reformas políticas, mas é necessário que continue a desenvolver importantes esforços com vista ao 

pleno cumprimento dos critérios de Copenhaga em vários domínios, em especial em matéria de 

liberdades fundamentais. Um diálogo ativo em matéria de luta contra o terrorismo prossegue entre a 

UE e a Turquia; foram igualmente registados progressos no sentido da abertura entre a Comissão 

Europeia e as autoridades turcas de um diálogo sobre a liberalização do sistema de vistos. Todavia, 

o início deste diálogo depende da assinatura pela Turquia de um acordo de readmissão com a UE, 

que continua pendente.  
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Nas suas conclusões de 11 de dezembro de 2012, o Conselho voltou a salientar que a Turquia se 

devia empenhar inequivocamente na manutenção de boas relações de vizinhança e na resolução 

pacífica de conflitos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, recorrendo, se necessário, 

ao Tribunal Internacional de Justiça. Neste contexto, a União manifestou a sua profunda 

preocupação e instou a Turquia a evitar qualquer tipo de ameaça ou ação dirigida contra um Estado-

-Membro, ou qualquer fonte de fricção ou ação suscetível de prejudicar as relações de boa 

vizinhança e a resolução pacífica dos diferendos. Por outro lado, a UE salientou uma vez mais todos 

os direitos soberanos dos Estados-Membros da UE, que incluem, nomeadamente, a celebração de 

acordos bilaterais e a exploração e o aproveitamento dos seus recursos naturais nos termos do 

acervo da UE e do direito internacional, nomeadamente a Convenção da ONU sobre o Direito do 

Mar.  

Nas suas conclusões de dezembro de 2012, o Conselho lamentou também profundamente que, 

apesar dos repetidos apelos nesse sentido, a Turquia continue a recusar-se a cumprir a sua obrigação 

de implementar na íntegra e de forma não discriminatória o Protocolo Adicional ao Acordo de 

Associação para com todos os Estados-Membros, o que poderia conferir um impulso significativo 

ao processo de negociação. Caso continue a não haver progressos nesta matéria, o Conselho irá 

manter as medidas que tem aplicado desde 2006, o que continuará a afetar o avanço global das 

negociações. 

Além disso, lamentavelmente, a Turquia ainda não efetuou progressos no sentido da necessária 

normalização das suas relações com a República de Chipre. Neste contexto, a UE apelou à Turquia 

para que cesse de bloquear a adesão dos Estados-Membros a organizações e mecanismos 

internacionais
41

. Nas suas conclusões de dezembro, o Conselho lamentou ainda profundamente o 

congelamento por parte da Turquia das suas relações com a Presidência da UE no segundo semestre 

de 2012, as declarações feitas pela Turquia a esse respeito, bem como o não alinhamento pelas 

posições e declarações da UE nas instâncias internacionais. 

                                                 
41

 Ver documento de sessão. 11485/12. 
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O Conselho recordou igualmente que se espera que a Turquia apoie ativamente as negociações em 

curso conducentes a uma resolução justa, abrangente e viável do problema de Chipre no âmbito das 

Nações Unidas, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da 

ONU e em consonância com os princípios em que se fundamenta a União. O empenhamento e o 

contributo concreto da Turquia para essa resolução abrangente são fundamentais. 

4.2. EUROPA OCIDENTAL  

No que respeita aos vizinhos da Europa Ocidental, as relações da UE com estes países assentam em 

acordos globais de cooperação como o Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia e 

Liechtenstein) ou o Acordo Schengen (os mesmos três mais a Suíça)
42

. Em dezembro, a Comissão 

publicou a sua avaliação do funcionamento do Acordo EEE e a sua comunicação sobre as relações 

com o Principado de Andorra, o Principado do Mónaco e a República de São Marinho. O Conselho 

adotou as suas conclusões bianuais sobre as relações da UE com os países da EFTA e as conclusões 

sobre as relações com o principado de Andorra, o Principado do Mónaco e a República de São 

Marinho. 

No domínio da PESC, a cooperação da UE com os países do EEE/EFTA foi aprofundada em 2012 

mediante o seu alinhamento com uma série de declarações PESC e a cooperação em certas ações 

comuns. A UE conduziu também regularmente diálogos políticos a diferentes níveis e em diversos 

contextos, tendo-se registado um aumento dos diálogos mais informais à margem de importantes 

eventos internacionais. 

No que se refere à cooperação no âmbito da PCSD, a Suíça declarou estar disposta a participar na 

EUAVSEC Sudão do Sul e na EUCAP SAHEL NIGER. A Suíça participa atualmente na operação 

militar da UE "EUFOR Althea" na Bósnia-Herzegovina (com 19 pessoas) e na missão civil no 

Kosovo (EULEX) (com 8 pessoas). A Noruega participou nas operações EUNAVFOR Atalanta, 

EULEX Kosovo e EUJUST Lex e propôs disponibilizar pessoal para a EUCAP Nestor. Participa 

igualmente no Agrupamento Tático Nórdico. 

                                                 
42

 O Parlamento Europeu adotou em 24 de maio de 2012 uma resolução sobre quotas suíças 

relativas ao número de autorizações de residência a conceder a nacionais da Polónia, 

Lituânia, Letónia, Estónia, Eslovénia, Eslováquia, República Checa e Hungria 

(P7_TA(2012)0226). 
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A Noruega e a Suíça foram admitidas no ASEM em novembro de 2012. 

Existe entre a UE e a Noruega uma cooperação muito boa e muito próxima no domínio da política 

externa, nomeadamente sobre o Médio Oriente (a Noruega preside ao Comité Ad Hoc de Ligação), 

a Primavera Árabe e as questões relativas ao Ártico. Ao longo de 2012 realizaram-se diálogos 

regulares a todos os níveis. A Noruega, tal como a Islândia, apoia firmemente a candidatura da UE 

ao estatuto de observador permanente no Conselho do Ártico. A AR/VP C. Ashton visitou a região 

do Ártico, nomeadamente a Noruega, em março de 2012 . A Noruega continua a ser um parceiro 

essencial no domínio da segurança energética. Os Presidentes Van Rompuy, Barroso e Schulz 

participaram na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz em dezembro de 2012, em Oslo, por 

ocasião da atribuição deste prémio à União Europeia em 2012.  

A cooperação com a Suíça prosseguiu em domínios como o Sul do Cáucaso, o processo 

democrático no Norte de África e o Processo de Paz no Médio Oriente. A Suíça desempenhou um 

papel ativo de mediador entre a Rússia e a Geórgia para desbloquear a adesão da Rússia à OMC. 

Não foi estabelecido qualquer diálogo formal, mas está a decorrer um diálogo político informal a 

nível de diretores políticos. Em 20 de março de 2012, teve lugar um encontro entre o Presidente 

suíço e os Presidentes Van Rompuy, Barroso e Schulz. Também se realizaram ao longo do ano 

várias reuniões entre Ministros suíços e os seus homólogos da Comissão. 

Apesar de não se ter celebrado nenhum acordo de alinhamento entre a UE e a Suíça, este país 

continuou frequentemente a alinhar-se pelas posições e medidas da UE
43

.  

Em 16 de março de 2012, foi assinado um acordo administrativo de cooperação com a Agência 

Europeia de Defesa. 

                                                 
43

 Todavia, a Suíça não se alinhou pelo reforço das sanções contra o regime do Irão decidido 

pelo Conselho em julho de 2012 no que se refere ao comércio de petróleo e de produtos 

petroquímicos, nem pela rotura das relações com o banco central iraniano. 
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Iniciadas em julho de 2010, as negociações de adesão com a Islândia foram prosseguidas, tendo 

nomeadamente sido encerrado provisoriamente, em junho de 2012, um capítulo específico sobre 

Política Externa, de Segurança e Defesa. Até dezembro de 2012, tinham sido abertos vinte e sete 

capítulos das negociações com a Islândia, e encerrados onze.  

 

5. ÁSIA E PACÍFICO 

 

2012 foi um ano marcante nas relações entre a UE e a região da Ásia e Pacífico. De entre os aspetos 

mais importantes da intensificação do diálogo e cooperação com a região, refiram-se as numerosas 

visitas de alto nível, a organização de quatro cimeiras com parceiros estratégicos, a celebração de 

acordos mistos ou os consideráveis progressos registados na negociação de tais acordos, e ainda a 

assinatura da adesão da UE ao Tratado de Amizade e Cooperação (TAC) da ASEAN. Esta dinâmica 

corresponde à política de diálogo com uma região de que fazem parte quatro parceiros estratégicos 

da UE e que atinge níveis de crescimento sustentados. 

 

A Declaração Conjunta UE-EUA sobre a região da Ásia-Pacífico que a Secretária de Estado norte-

-americana, Hillary Clinton, e a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança, Catherine Ashton, assinaram em Phnom Penh em 12 de julho de 2012 

demonstra a importância que a UE e os EUA atribuem a esta região próspera e ao seu 

desenvolvimento pacífico e dinâmico. Até à data, esse documento constitui o principal resultado 

obtido no quadro do diálogo transatlântico sobre a Ásia-Pacífico. 

 

A 9.ª Cimeira ASEM (Laos, 5-6 de novembro de 2012) veio confirmar o interesse dos parceiros 

europeus e asiáticos em reforçar as relações e cooperação mútuas na resposta aos desafios do 

presente. A importância deste diálogo voltou a ser confirmada pela atração que exerceu sobre outros 

países dos dois continentes, como a Noruega, a Suíça e o Bangladeche, que se juntaram a este 

processo. 
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A UE continuou a incentivar ativamente as mudanças no sentido de um reforço da democracia em 

Mianmar/Birmânia e reagiu de forma rápida e abrangente à evolução registada nesse sentido, 

intensificando a assistência e o diálogo (inclusive ao mais alto nível), suspendendo as medidas 

restritivas (com exceção do embargo às armas) e criando um Gabinete da UE em Rangum.  

 

A UE consolidou a sua presença enquanto ator de segurança e de desenvolvimento. Em relação ao 

Afeganistão, a UE voltou a confirmar o seu empenhamento a longo prazo. As relações bilaterais 

com o país terão por enquadramento um Acordo de Cooperação a longo prazo em matéria de 

Parceria e Desenvolvimento, que servirá de base jurídica para o diálogo da UE com o Afeganistão 

durante os próximos anos. O plano quinquenal de empenhamento UE-Paquistão foi aprovado pelo 

Conselho em janeiro, e em junho foi lançado o diálogo estratégico UE-Paquistão. A UE prestou 

especial atenção aos desenvolvimentos territoriais e marítimos na região. A AR/VP, em nome da 

UE, salientou a importância de encontrar soluções pacíficas e de cooperação, em conformidade com 

o direito internacional. 

 

5.1. ÁSIA ORIENTAL 

5.1.1. Verificou-se um aprofundamento significativo da cooperação com a China em matéria de 

segurança e defesa, bem como nas questões mundiais e internacionais. Os acontecimentos mais 

marcantes do ano foram duas cimeiras, uma em fevereiro
44

, outra em setembro. De entre os 

resultados tangíveis mais importantes, refiram-se: a criação, em abril, do "terceiro pilar" das 

relações UE-China, a saber, o Diálogo de Alto Nível entre os Povos (em complemento do Pilar 

Estratégico e do Pilar Comercial/Económico); o lançamento, em maio, da Parceria UE-China para a 

Urbanização Sustentável; a organização, também em maio, da primeira Reunião de Alto Nível 

sobre Energia; o lançamento, em setembro, do Grupo de Missão (Task Force) de Cibernética 

UE-China, a abertura de um diálogo sobre inovação e a decisão comum de prosseguir as 

negociações com vista a um acordo de investimento. Realizaram-se ainda debates de fundo sobre 

questões internacionais, em particular sobre a Síria, o Irão e o mar da China Oriental. As duas partes 

acordaram em intensificar a cooperação em matéria de segurança energética, segurança nuclear, 

gestão e socorro em caso de catástrofe, bem como segurança alimentar e segurança dos recursos 

hídricos. A questão dos direitos humanos foi levantada durante o diálogo e o seminário sobre 

direitos humanos e noutros intercâmbios, em conformidade com o Quadro Estratégico da UE para 

os Direitos Humanos e a Democracia
45

.  

                                                 
44

 Reprogramada após um adiamento de última hora devido à reunião extraordinária do 

Conselho Europeu de outubro de 2011. 
45

 O Parlamento Europeu adotou em 14 de junho de 2012 uma resolução sobre a situação dos 

direitos humanos no Tibete (P7_TA(2012)0257), e, em 5 de julho de 2012, uma resolução 

sobre o escândalo do aborto forçado na China (P7_TA(2012)0301). 
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A 3.ª ronda do Diálogo Estratégico UE-China teve lugar em Pequim em julho, entre a AR/VP e o 

Conselheiro de Estado Dai Bingguo. A AR/VP encontrou-se também, pela segunda vez, com o 

Ministro da Defesa, Liang Guanglie. Esta visita teve nomeadamente por objetivo tirar partido da 

parceria estratégica de modo a encontrar soluções para importantes questões internacionais e 

mundiais, em especial atendendo ao papel cada vez maior da China na cena internacional. Para o 

efeito, as partes acordaram em estabelecer um diálogo regular em matéria de política de segurança e 

defesa, bem como contactos regulares entre representantes especiais e enviados especiais, em 

organizar em 2013 um Seminário de Alto Nível sobre Segurança e Defesa e em intensificar os 

intercâmbios entre estados-maiores. Estes resultados tangíveis foram também subscritos pela 

Cimeira de setembro. Foram ainda levantadas questões relacionadas com o Irão, a Síria, a RPDC, o 

mar da China Oriental e o êxito da cooperação no combate à pirataria. A China foi convidada a 

encarar a possibilidade de participar nas novas missões EUCAP Nestor e EUAVSEC-Sudão do Sul. 

 

A primeira reunião do diálogo UE-China-África sobre Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre 

(ALPC) teve lugar em dezembro de 2012. Este diálogo foi instituído na sequência de uma decisão 

do Conselho de fevereiro de 2012, tendo em vista combater o tráfico e a acumulação excessiva de 

ALPC. 

 

5.1.2. Durante o ano de 2012 registou-se intensa atividade nos preparativos para um reforço 

significativo das relações UE-Japão
46

 através da negociação de um Acordo-Quadro (AQ) sobre 

cooperação política, setorial e global e de um Acordo de Comércio Livre (ACL). Depois de 

concluído um exercício aprofundado e exaustivo de delimitação do âmbito dos acordos, o Conselho 

adotou em 29 de novembro mandatos de negociação para o AQ e o ACL
47

. 

                                                 
46

 O Parlamento Europeu adotou, em 13 de junho de 2012 e em 25 de outubro de 2012, duas 

resoluções sobre as negociações comerciais da UE com o Japão (P7_TA(2012)0246 e 

P7_TA(2012)0398). O Parlamento Europeu adotou também em 16 de fevereiro de 2012 uma 

resolução sobre a pena de morte no Japão (P7_TA(2012)0065). 
47

 Prevê-se que o lançamento formal das negociações tenha lugar durante a 21.ª Cimeira 

UE-Japão a realizar em princípios de 2013. 
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Tiveram lugar em várias ocasiões contactos a nível de dirigentes: os Presidentes Herman Van 

Rompuy e José Manuel Durão Barroso encontraram-se com o Primeiro-Ministro Yoshihiko Noda à 

margem da reunião do G8 em Camp David, no âmbito do G20 em Los Cabos e à margem da 

Cimeira ASEM em Vienciana, no mês de novembro. 

 

As visitas de sete Comissários ao Japão durante o ano de 2012 e os vários diálogos de alto nível 

realizados vieram claramente demonstrar que as relações continuam a alargar-se numa ampla base, 

abrangendo uma série de setores prioritários para a UE, tais como a política energética, a 

cooperação marítima e pesqueira, a preparação para as catástrofes, a segurança dos alimentos, a 

política social ou a inovação científica e tecnológica. 

 

No que respeita às questões políticas e de segurança, realizaram-se numerosas reuniões de alto nível 

– desde o nível político até ao nível de altos funcionários – de que resultou uma ampla série de 

debates. De entre os elementos comuns importantes, destacou-se o nexo entre crescimento 

sustentável, segurança e desenvolvimento, tendo ambas as partes ficado com uma noção mais clara 

das potencialidades de uma futura cooperação UE-Japão em questões como a paz e a segurança em 

África, a gestão e a capacidade de resistência em relação às catástrofes e a política de 

desenvolvimento. 

 

5.1.3. A UE e a República da Coreia (RdC) continuaram a consolidar a sua Parceria Estratégica 

através da concretização dos objetivos estabelecidos na 6.ª Cimeira realizada a 28 de março 

de 2012, em Seul. 

 

No segundo Diálogo, nomeadamente, a nível de Diretores Políticos, realizado a 12 de outubro 

de 2012, em Bruxelas, foi constatado o acordo quanto às regras processuais aplicáveis às consultas 

regulares em matéria de direitos humanos. A RdC convidou a UE a participar no primeiro Diálogo 

de Defesa de Seul, em 14 de novembro de 2012, que constituiu uma oportunidade para trocar 

pontos de vista sobre as operações de gestão de crises e a perspetiva de encetar negociações com 

vista a um acordo sobre a participação da RdC nas operações da UE em matéria de gestão de crises. 

Na sequência de um convite por parte da UE, a RdC declarou estar pronta a participar na missão 

EUCAP NESTOR. Ambas as partes acordaram também em reatar o seu diálogo sobre não 

proliferação e desarmamento e em elevar o seu nível e frequência. 
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A 3 de dezembro de 2012 realizaram-se pela primeira vez consultas sobre o Médio Oriente e o 

Norte de África; por outro lado, teve lugar a 7-9 de junho de 2012, em Seul, a segunda ronda de 

consultas informais entre o SEAE e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da RdC sobre a política 

em relação à RPDC. 

 

O Comité Político e de Segurança recebeu em fevereiro de 2012 a visita do Ministro sul-coreano da 

Unificação, Yu Woo-ik. 

 

No âmbito do Acordo-Quadro, o Comité Misto reuniu-se a 24 de setembro de 2012, em Bruxelas, 

para analisar os progressos alcançados em todas as áreas de cooperação. A 16 de outubro de 2012 

realizou-se em Bruxelas uma reunião ministerial UE-RdC sobre comércio, copresidida pelo 

Comissário Karel De Gucht e pelo Ministro Taeho Bark, em que foram trocadas opiniões sobre o 

impacto do Acordo de Comércio Livre e as medidas regulamentares e de liberalização do comércio 

de interesse mútuo.  

 

5.1.4. As relações da UE com a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) continuaram 

a pautar-se pela sua política de relacionamento crítico. Em 2012, a UE continuou a seguir de perto a 

situação na região em geral, e na Coreia do Norte em particular. Há uma série de domínios em que a 

política norte-coreana continua a suscitar sérias preocupações (em particular as questões 

relacionadas com a não proliferação e com a violação dos direitos humanos), pelo que a UE não 

perde uma oportunidade de levantar estas questões junto da Coreia do Norte
48

. 

 

Particularmente preocupante em 2012 foi a realização de dois ensaios de lançamento de foguetes 

(um falhado, em abril, e outro bem sucedido, em dezembro) com recurso a tecnologia de mísseis 

balísticos, em violação das obrigações internacionais da RPDC. Em ambas as ocasiões, a AR/VP 

emitiu uma declaração condenando o lançamento e apelando à Coreia do Norte para que se 

abstenha de novas provocações e opte pela via do diálogo com a comunidade internacional, 

nomeadamente no âmbito das Conversações a Seis. 

No que respeita aos direitos humanos, em março de 2012 a UE copatrocinou (com o Japão) uma 

resolução do Conselho dos Direitos do Homem da ONU para exprimir preocupação perante as 

graves violações dos direitos humanos em curso na RPDC. 

                                                 
48

 O Parlamento Europeu adotou em 24 de maio de 2012 uma resolução sobre a situação dos 

refugiados norte-coreanos (P7_TA(2012)0229). 
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5.1.5. Em 2012, a UE e a Mongólia continuaram a desenvolver as suas relações bilaterais na 

perspetiva da assinatura do Acordo de Parceria e Cooperação. As duas partes continuaram a 

intensificar a cooperação em domínios como o reforço das capacidades do setor público, a 

governação e o Estado de direito, a adoção das normas e padrões da UE, o ensino e formação 

profissionais, o desenvolvimento das PME (Pequenas e Médias Empresas) e questões de 

governação relacionadas com a rápida expansão do setor mineiro da Mongólia. A UE apoiou a 

adesão da Mongólia à OSCE (novembro de 2012) e acompanhou com interesse o crescente 

envolvimento da Mongólia nos assuntos regionais e internacionais (Presidência da Comunidade das 

Democracias). 

 

5.2. SUDESTE ASIÁTICO 

5.2.1. Ao longo do ano, a UE prosseguiu os esforços com vista a intensificar as suas relações com a 

ASEAN. Na 19.ª reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros UE-ASEAN de 26-27 de abril, 

no Brunei Darussalã, as duas partes adotaram um novo Plano de Ação para Intensificar a Parceria 

Reforçada ASEAN-UE 2013-2017, com o objetivo de alargar e intensificar as relações, em 

particular no domínio político e de segurança. Em 12 de julho, a AR/VP assistiu à Reunião 

Ministerial do 19.º ARF (Fórum Regional da ASEAN) e à Conferência Pós-Ministerial 

UE-ASEAN, durante a qual assinou o Protocolo de Adesão da UE ao Tratado de Amizade e 

Cooperação no Sudeste Asiático. O Tratado é um acordo de não agressão e de cooperação entre os 

Estados membros da ASEAN e os seus parceiros. A sua adesão ao Tratado é também condição 

prévia para participar na Cimeira da Ásia Oriental.  
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Em janeiro de 2012, uma missão do SEAE à ASEAN (Jacarta) teve como objetivo estudar as 

possibilidades de reforço da cooperação UE-ASEAN no domínio da resposta a situações de crise. 

Na sequência dessa missão, a UE apresentou à ASEAN propostas concretas visando o reforço da 

cooperação UE-ASEAN no domínio da resposta a situações de crise. Estas propostas foram 

saudadas pela 19.ª Reunião Ministerial UE-ASEAN. A este respeito, a ASEAN e a UE decidiram 

criar condições para uma cooperação e coordenação mais estreitas em matéria de redução e gestão 

do risco de catástrofes, a nível mundial e regional
49

. Foi enviada à Malásia, em 25 

e 26 de novembro de 2012, uma missão do SEAE com o objetivo de analisar formas de reforçar a 

cooperação bilateral UE-Malásia em matéria de resposta a situações de crise, no quadro da 

iniciativa UE-ASEAN. 

 

Em 27 de junho e 11 de julho, respetivamente, a AR/VP assinou, em conjunto com os Ministros dos 

Negócios Estrangeiros do Vietname e das Filipinas, novos Acordos de Parceria e Cooperação, que 

constituem uma plataforma para intensificar e desenvolver relações bilaterais numa vasta gama de 

domínios, nomeadamente a segurança, os direitos humanos, a gestão de catástrofes, a ciência e 

tecnologia e a educação.  

 

Embora mantendo o objetivo estratégico de celebrar um Acordo de Comércio Livre (ACL) entre as 

duas regiões, a UE prosseguiu as negociações de ACL bilaterais com países da ASEAN, tendo 

concluído as negociações com Singapura em 16 de dezembro. Registaram-se progressos 

significativos nas negociações de um ACL com a Malásia, e as negociações de um ACL com o 

Vietname foram lançadas oficialmente em 26 de junho.   

                                                 
49

 A ASEAN e a UE decidiram nomeadamente: 

 estabelecer uma rede regional de troca de informações e sistemas de alerta rápido para situações 

de emergência; 

 reforçar o Centro de Coordenação da ASEAN para a assistência humanitária e gestão de 

catástrofes; 

 trabalhar em conjunto com o objetivo de reforçar, mediante pedido, os mecanismos nacionais de 

gestão de catástrofes nos diferentes países ASEAN; 

 promover a partilha de experiências e de conhecimentos em matéria de cooperação entre 

intervenientes civis e militares no domínio da redução do risco de catástrofes e da resposta a 

situações de emergência. 
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Em conformidade com o compromisso das duas regiões de progredirem nas suas relações, o ano 

de 2012 foi marcado por um intenso fluxo de visitas de alto nível da UE ao Sudeste Asiático. Em 

princípios de novembro, o Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, visitou o 

Vietname e o Camboja
50

, enquanto o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão 

Barroso, se deslocava a Mianmar/Birmânia e à Tailândia. Os dois Presidentes participaram na 9.ª 

Cimeira ASEM a 5-6 de novembro, em Vienciana (Laos).    

 

A participação da UE no Diálogo Internacional de Defesa, realizado em Jakarta, Indonésia, a 21-

-23 de março, permitiu desenvolver contactos promissores com a comunidade de defesa dos países 

parceiros da ASEAN/ARF, nomeadamente com a Indonésia e o Vietname.  

 

5.2.2. As relações da UE com Mianmar/Birmânia também se intensificaram nitidamente durante o 

ano de 2012, em resposta à evolução verificada no país no sentido de instaurar mais democracia, 

após a entrada do novo Governo em funções, em 2011
51

. Em reconhecimento dos progressos 

realizados na via da democratização e da reconciliação nacional, a UE suspendeu por um ano as 

medidas restritivas contra Mianmar/Birmânia, com exceção do embargo às armas e do embargo aos 

equipamentos suscetíveis de serem utilizados para fins de repressão. Em 23 de abril, o Conselho 

adotou conclusões em que é traçada a nova política da UE em relação a Mianmar/Birmânia. As 

visitas do Presidente da Comissão, Durão Barroso, e da AR/VP a Mianmar/Birmânia ilustraram a 

nova viragem nas relações bilaterais e foram decisivas no reforço do empenhamento da UE neste 

país (a AR/VP abriu um Gabinete da UE em Rangum e o Presidente Durão Barroso inaugurou o 

Centro da Paz de Mianmar). Foi enviada a Mianmar/Birmânia, de 21 a 25 de novembro de 2012, 

uma missão do SEAE que tinha por objetivo analisar formas de reforçar a cooperação entre a UE e 

Mianmar/Birmânia no domínio da resposta a situações de crise, e que se reuniu com altos 

dignitários políticos e militares. As autoridades de Mianmar/Birmânia expressaram o seu apreço 

pela presença da missão do SEAE, vista como um sinal do reforço das relações entre a UE e 

Mianmar/Birmânia em matéria de resposta a situações de crise. A missão do SEAE visitou também 

quatro campos de pessoas deslocadas internamente no Estado de Rakhine (zona de Sittwe). No 

entanto, há ainda que enfrentar alguns desafios, tais como a luta em curso no Estado de Kachin e as 

tensões intercomunitárias no Estado de Rakhine. A UE foi o principal patrocinador da Resolução da 

AGNU sobre a situação dos direitos humanos em Mianmar/Birmânia, que foi adotada, pela primeira 

vez por consenso, em finais de 2012.  

                                                 
50

 O Parlamento Europeu adotou em 26 de outubro de 2012 uma resolução sobre a situação no 

Camboja (P7_TA(2012)0402). 
51

 O Parlamento Europeu adotou, em 20 de abril de 2012, uma resolução sobre a situação em 

Mianmar/Birmânia (P7_TA(2012)0142); em 13 de setembro de 2012, uma resolução sobre a 

perseguição de muçulmanos Rohingya em Mianmar/Birmânia (P7_TA(2012)0355); e em 

22 de novembro de 2012, uma resolução sobre a situação em Mianmar/Birmânia, em 

particular a continuação da violência no Estado de Rakhine (P7_TA(2012)0464). 
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5.2.3. Realizaram-se também contactos políticos de alto nível com a Indonésia. A qualidade do 

último Diálogo de Diretores Políticos e da Reunião de Altos Funcionários, que tiveram lugar 

consecutivamente em Bruxelas, em dezembro de 2012, veio demonstrar a maturidade e 

profundidade que caracterizam as relações bilaterais, em conformidade com a crescente importância 

assumida pela Indonésia a nível regional e internacional. Ambas as partes expressaram a vontade de 

cooperar mais estreitamente ou, pelo menos, de realizar um intercâmbio de experiências, 

designadamente no domínio da segurança e da defesa. A este respeito, cabe referir que tiveram 

lugar na primavera de 2012, em Jacarta, e no outono do mesmo ano, em Bruxelas, as primeiras 

conversações em matéria de segurança e defesa jamais efetuadas entre funcionários de alto nível de 

ambas as partes
52

. A segurança marítima e a luta contra a pirataria foram apontadas como desafio 

comum e potencial domínio de cooperação e partilha de experiências. Ambas as partes 

manifestaram esperança de que os intercâmbios de experiências e formação neste domínio, bem 

como no da manutenção da paz, possam conduzir a uma cooperação frutuosa.  

 

5.3. ÁSIA DO SUL 

5.3.1. Prosseguiram ao longo de 2012 os esforços tendentes a reforçar a dimensão política e 

estratégica da parceria estratégica UE-Índia
53

. A Cimeira UE-Índia e a reunião ministerial tiveram 

lugar no início do ano, dando à AR/VP a oportunidade de se deslocar à Índia e de realizar uma série 

de reuniões de alto nível. As segundas Consultas de Política Externa efetuaram-se em julho, em 

Bruxelas, dando ensejo a intercâmbios úteis sobre questões regionais e mundiais e sobre a 

cooperação em matéria de segurança. O sexto Diálogo sobre Segurança a nível de Diretores 

Políticos, realizado no fim de julho em Bruxelas, veio confirmar o grande interesse de ambas as 

partes em cooperarem em questões relacionadas com a segurança, tais como o combate ao 

terrorismo, o cibercrime e a cibersegurança, a pirataria e a não proliferação. Nessa ocasião, 

acordou-se em lançar um diálogo consagrado às questões de proliferação e desarmamento, a fim de 

desenvolver entendimentos comuns neste domínio.  

                                                 
52

 Este diálogo promissor prosseguiu em Jacarta na primavera de 2013. 
53

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de dezembro de 2012 uma resolução sobre a 

discriminação em razão da casta na Índia (P7_TA(2012)0512). 
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5.3.2. Afeganistão  

O processo de transição na quarta série de províncias começou a ser implementado em dezembro 

de 2012, o que significa que, quando estiver concluído, 87% da população viverá em territórios 

controlados pelas Forças Nacionais de Segurança afegãs. A retirada gradual das tropas da Força 

Internacional de Assistência à Segurança (ISAF), que deverá estar concluída em 2014, foi 

prosseguida. 

 

A situação de segurança manteve-se tensa, com numerosos ataques suicidas e ataques internos, bem 

como um padrão de violência que toma como alvo figuras influentes da esfera religiosa, tribal ou 

comunitária, bem como órgãos da administração local e central. Em maio, o Conselho reiterou o 

empenho a longo prazo da UE no Afeganistão, prometendo manter pelo menos os níveis de 

assistência para além do fim da transição em 2014 e apoiar os esforços afegãos no sentido de 

reforçar o policiamento civil e o Estado de direito. Estes são os principais compromissos assumidos 

pela UE no seguimento das conferências internacionais realizadas em Chicago, Cabul, Bona e 

Tóquio, que instituíram um quadro abrangente acordado a nível internacional para apoiar o reforço 

da segurança e do desenvolvimento no Afeganistão para além do fim da transição. Realizaram-se 

duas rondas de negociações com o Governo do Afeganistão tendo em vista um Acordo de 

Cooperação a longo prazo em matéria de Parceria e Desenvolvimento, que servirá de base jurídica 

para as relações da UE com o Afeganistão durante os próximos anos.  O Chefe de Delegação 

Vygaudas Usackas, que acumula as funções de Representante Especial da UE, continuou a 

desempenhar um papel importante na coordenação e no reforço da presença da UE no terreno, tal 

como previsto no Plano de Ação da UE para o Afeganistão e o Paquistão. 

 

Durante o ano de 2012, a EUPOL Afeganistão continuou a apoiar os homólogos afegãos nos seus 

três pilares programáticos (reforma institucional do Ministério do Interior, profissionalização da 

Polícia Nacional Afegã e ligação da polícia com o setor da justiça), em estreita cooperação com os 

parceiros internacionais. A transição da responsabilidade em matéria de segurança para as Forças 

Nacionais de Segurança afegãs teve em 2012 um impacto direto na presença da EUPOL no terreno, 

levando à redução do número de membros da missão presentes no terreno. Em conformidade com o 

processo de transição e tendo em vista assegurar a sustentabilidade dos resultados obtidos, a missão 

velou, em especial, por aumentar a apropriação e capacidade afegãs no seio do Ministério do 

Interior e da Polícia. Neste contexto, a EUPOL centrou também a sua atenção nos cursos de 

formação de formadores e nas instituições-chave permanentes do Afeganistão, tais como a 

Academia de Polícia e o Centro de Gestão da Criminalidade. Na sequência da avaliação estratégica 

da missão levada a cabo em 2012, os Estados-Membros decidiram prorrogar a EUPOL até ao final 

de 2014, mantendo a mesma tónica funcional, e concentrar a presença da missão fora de Cabul num 

número mais reduzido de localidades. 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 69 

 DG C 1  PT 
 

5.3.3. Em 2012 foi lançado o diálogo estratégico UE-Paquistão
54

, durante uma visita da AR/VP a 

Islamabade, no mês de junho. O diálogo baseia-se num novo quadro político – o Plano Quinquenal 

de Empenhamento UE-Paquistão – que foi aprovado pelo Conselho em 23 de janeiro. É objetivo do 

Plano melhorar a cooperação da UE com o Paquistão ao abrigo de um amplo quadro político e 

alargar as relações entre as duas partes, tornando-as extensivas a toda uma série de questões, 

relacionadas nomeadamente com a segurança, a democracia, a governação, os direitos humanos, o 

desenvolvimento socioeconómico, o comércio e a energia. Na perspetiva de uma eventual 

observação das eleições legislativas previstas para a primavera de 2013, a UE enviou para o terreno 

uma missão exploratória de avaliação eleitoral que decorreu desde 18 de outubro até 6 de novembro 

de 2012. Nas conclusões do Conselho de junho de 2012 sobre o Paquistão, a UE salientou o seu 

compromisso de apoiar o Paquistão antes e depois das eleições, mas também as suas preocupações 

quanto à necessidade de este país redobrar de esforços no sentido de proceder a reformas políticas, 

económicas, orçamentais e no domínio da energia. Na sequência das inundações devastadoras e sem 

precedentes que afetaram o Paquistão, foram concedidas a este país, em novembro de 2012, 

preferências comerciais autónomas de emergência que permanecerão em vigor até dezembro 

de 2013. Através do diálogo e da cooperação, a UE continuou a colaborar com o Paquistão no 

tratamento das questões relacionadas com os direitos humanos. O diálogo político a nível de 

Diretores Políticos, realizado em dezembro em Bruxelas, constituiu mais uma oportunidade de 

aprofundar o diálogo sobre política externa e de segurança. Nessa ocasião, acordou-se em lançar um 

diálogo, a nível local, sobre direitos humanos, bem como um diálogo consagrado às questões de 

proliferação e desarmamento. No domínio do combate ao terrorismo, foi lançado em janeiro 

de 2012 o diálogo UE-Paquistão em matéria de luta contra o terrorismo. 

 

5.3.4. A UE manifestou preocupação com a violência política verificada no Bangladeche e 

prosseguiu o diálogo com o Governo e outros intervenientes relevantes acerca das questões de 

saúde e segurança nas fábricas que abastecem o mercado da UE.  As principais prioridades da UE 

continuaram a ser o apoio às instituições democráticas, a redução da pobreza, a inclusão social, o 

tratamento dos refugiados e das minorias étnicas e a luta contra as alterações climáticas. A UE 

ocupou-se destes temas através dos seus programas de cooperação para o desenvolvimento e do 

diálogo político, inclusive ao mais alto nível. Colaborou também com o Bangladeche no sentido de 

assegurar resultados ambiciosos nas negociações internacionais em matéria de alterações climáticas. 
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 O Parlamento Europeu adotou, em 26 de outubro de 2012, uma resolução sobre a 

discriminação das jovens no Paquistão e, em particular, sobre o caso de Malala Yousafzai 

(P7_TA(2012)0401). 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 70 

 DG C 1  PT 
 

 

5.3.5. Em março de 2012 a UE copatrocinou, no âmbito do Conselho dos Direitos do Homem da 

ONU, uma resolução que promove a reconciliação e a responsabilização no Sri Lanca e apela a 

este país para que aplique as construtivas recomendações feitas pela Comissão do Sri Lanca para as 

Lições a Tirar e a Reconciliação, faça tudo o que for necessário para dar resposta às alegadas 

violações do direito internacional e apresente um plano de ação abrangente que especifique as 

medidas tomadas pelo Governo. As questões de direitos humanos foram também levantadas em 

novembro de 2012, no âmbito do Exame Periódico Universal. . Em paralelo, a UE e o Sri Lanca 

formularam opções para melhorar a cooperação em vários domínios técnicos, tendo a UE 

empreendido, através da sua ajuda ao desenvolvimento, diversas ações no domínio da reconstrução 

pós-conflito. 

 

5.3.6. A jovem democracia das Maldivas foi duramente posta à prova em 2012. Depois de várias 

semanas de protestos liderados pela oposição e de um motim da polícia, o primeiro Presidente 

democraticamente eleito, Mohamad Nasheed, demitiu-se em fevereiro de 2012, sendo substituído 

pelo antigo Vice-Presidente Mohamed Waheed na qualidade de Presidente. Numa declaração 

proferida em nome da UE, a AR/VP apelou aos partidos políticos para que enveredassem por um 

processo de diálogo político com vista à consolidação do processo democrático e à realização de 

eleições presidenciais, entretanto agendadas para o segundo semestre de 2013. 

 

5.4. PACÍFICO  

5.4.1. Com base nas visitas efetuadas pelo Presidente Barroso em setembro de 2011 e pela AR/VP 

em outubro de 2011, a UE e a Austrália prosseguiram os intercâmbios e diálogos a fim de alargar a 

sua cooperação em matéria de negócios estrangeiros e questões de segurança, gestão de crises, 

ajuda ao desenvolvimento e assuntos de interesse mundial como as alterações climáticas ou a 

energia. Na sequência da adoção, em outubro de 2011, do mandato para o Acordo-Quadro 

UE-Austrália, registaram-se bastantes progressos nas negociações durante o ano de 2012. 
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Em 27 de julho realizou-se, em Camberra, o Diálogo Político UE-Austrália sobre a Ásia, que deu 

lugar a uma aprofundada troca de opiniões sobre a evolução da situação em toda a região da Ásia-

-Pacífico, em que as duas partes têm posições convergentes e numerosos interesses comuns e em 

que a Austrália saúda o maior empenhamento da UE. Em 7 de novembro realizou-se, em Camberra, 

o Diálogo UE-Austrália sobre Segurança/Estratégia a nível de Diretores Políticos (que incluiu 

consultas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio, o vice-conselheiro de 

segurança nacional, o Gabinete de Avaliação Nacional (Office of National Assessment) e a 

Organização Australiana de Informações de Segurança (Australian Security Intelligence 

Organisation)), cuja vasta agenda abrangeu nomeadamente os seguintes assuntos: questões de 

segurança na Ásia-Pacífico, Mianmar/Birmânia, Indonésia, Fiji, Papua-Nova Guiné, Irão, Síria, 

Egito, PPMO, Afeganistão, Paquistão, luta contra o terrorismo, não proliferação e cooperação em 

matéria de gestão de crises.  

 

A UE convidou a Austrália a participar na EUCAP NESTOR e na EUAVSEC. Registaram-se 

francos progressos nas negociações para um Acordo-Quadro de Participação sobre a participação da 

Austrália em operações de gestão de crises. Quando celebrado, este acordo deverá proporcionar 

uma plataforma para o reforço da participação da Austrália nas operações da PCSD. 

 

5.4.2. Nova Zelândia. Durante o ano, realizaram-se trocas de opiniões sobre questões de 

importância geopolítica e de interesse mútuo, nomeadamente: consultas entre o Diretor-Geral 

Administrativo do SEAE, por um lado, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio e o 

Department of Prime Minister and Cabinet ("Ministério do Primeiro Ministro e do Gabinete", que 

assegura a coordenação das atividades governamentais), por outro, em Wellington; consultas com o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro do Comércio, em Auckland; e primeiras 

conversações informais UE-Nova Zelândia em matéria de segurança a nível de Diretores Políticos, 

incluindo consultas com o Ministro da Defesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e os serviços 

de informações da Nova Zelândia. 
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A Nova Zelândia continuou a desempenhar um papel significativo como contribuinte para a PCSD. 

Em 18 de abril de 2012, por ocasião da reunião do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Murray 

McCully, com a AR/VP, em Bruxelas, foi assinado um acordo-quadro relativo à participação da 

Nova Zelândia em operações da UE em matéria de gestão de crises. A Nova Zelândia foi convidada 

a participar na EUCAP NESTOR. 

 

Tendo desempenhado um valioso papel na missão EUPOL Afeganistão desde 2007, a Nova 

Zelândia anunciou, em setembro de 2012, que iria pôr termo até ao fim desse ano ao envio de 

agentes de polícia e proceder à retirada, aquando da conclusão da transição na sua zona de 

operação, da Equipa de Reconstrução Provincial neozelandesa. 

 

5.4.3. Fiji. A UE continuou a acompanhar de perto a agenda de democratização e o lançamento do 

processo constitucional em 2012. A UE decidiu prorrogar por mais 12 meses as chamadas "medidas 

apropriadas" (nos termos do artigo 96.º do Acordo de Cotonu e do artigo 37.º do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento), mas, à laia de primeiro sinal, ainda que prudente, acordou 

em encetar discussões com a República das Fiji acerca da programação do 11.º FED, reiterando no 

entanto os seus apelos para que sejam levantadas as restrições que ainda subsistem no que se refere 

ao respeito dos princípios democráticos, do Estado de direito, dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. 

 

5.4.4. Decorridos 10 anos após a independência de Timor-Leste, em 2012 foram organizadas com 

êxito eleições presidenciais e legislativas que constituíram um marco importante na progressão do 

país rumo a uma democracia estável. A UE enviou uma Missão de Observação Eleitoral e uma 

delegação do Parlamento Europeu para observar as eleições legislativas. A UE considerou que 

ambos os processos eleitorais decorreram de forma pacífica, inclusiva e transparente.  

 

5.4.5. Na sequência das eleições nacionais de 2012, turbulentas mas finalmente bem sucedidas, 

verificou-se na Papua-Nova Guiné uma mudança de geração na liderança do país e um 

restabelecimento da estabilidade política. O novo Governo, sob a direção do Primeiro-Ministro 

Peter O'Neill, tomou uma série de novas iniciativas, dando nomeadamente um maior destaque às 

medidas centradas na educação, nos serviços de saúde e na luta contra a corrupção. 
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6. ÁFRICA 

Em África, a UE centrou-se no reforço das suas parcerias estratégicas com a União Africana e a 

África do Sul, procurando, através da DEVCO, atingir os objetivos de desenvolvimento da UE com 

os nossos parceiros africanos, através da implementação da "Agenda para a Mudança", e 

trabalhando com organizações regionais e internacionais para resolver as crises de cada país através 

de uma abordagem global e regional em que os direitos humanos e as questões de governação têm 

um lugar de destaque. Em especial, assistiu-se em 2012 ao aprofundamento da cooperação entre a 

UE, a UA e a ONU em várias zonas. Na Somália, em que a UE tem estado fortemente empenhada 

há vários anos, através da Operação Atalanta, da EUTM e do financiamento da AMISOM, 

registaram-se reais progressos, na sequência da implementação da Estratégia da UE para o Corno de 

África (adotada em finais de 2011), da conferência de Londres de fevereiro e da coordenação do 

apoio internacional para o fim da transição.  A UE apoiou igualmente os esforços da UA no Sudão, 

em que se verificaram alguns progressos, embora a situação permaneça muito frágil. Na RDC, 

Guiné-Bissau e Mali, a UE teve uma forte participação na resposta à escalada das crises.  A 

diplomacia preventiva noutros países do Sael, na Guiné e no Maláui impediu a deterioração da 

situação nesses países, tendo as Missões de Observação Eleitoral da UE desempenhado importantes 

papéis na Serra Leoa, no Senegal e na Zâmbia. A assinatura de um "Caminho Conjunto" com 

Angola elevou para um novo nível a relação com este país em crescimento rápido.  

 

6.1. UE-UA 

A UE e a União Africana (UA) prosseguiram o seu diálogo e cooperação em matéria política e de 

segurança. O Comité Político e de Segurança da UE e o Conselho de Paz e Segurança da UA 

realizaram em 29 de maio a sua 5.ª reunião consultiva conjunta no contexto da implementação da 

Estratégia Conjunta África-UE, numa altura marcada pela instabilidade persistente da situação no 

Corno de África e por graves crises políticas, humanitárias e de segurança em certas partes da 

África Ocidental. Centrados na Somália, no Sudão, no Sudão do Sul, na Guiné-Bissau, no Sael e no 

Mali, os debates permitiram reafirmar o empenhamento de ambas as partes em intensificar os 

esforços conjuntos no sentido da prevenção e resolução das crises. As duas partes reiteraram 

também o seu empenhamento em aumentar a coordenação nas questões de alcance mundial e em 

prosseguir a cooperação no âmbito da Arquitetura de Paz e Segurança Africana (APSA), e 

reconheceram a necessidade de um financiamento previsível, flexível e sustentável das operações 

de manutenção da paz lideradas pela UA. 
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Ao abrigo do Mecanismo de Apoio à Paz em África, a UE renovou em 2012 o seu apoio à APSA a 

fim de reforçar as sinergias entre a UA e as Comunidades Económicas Regionais/Mecanismos 

Regionais, as capacidades do Sistema Continental Africano de Alerta Rápido, o funcionamento das 

estruturas de mediação como o Grupo dos Sábios, e a operacionalização da Força Africana de 

Alerta, bem como de apoiar as capacidades africanas em matéria estratégica, política, de execução e 

de gestão. A UE continuou a prestar um apoio financeiro significativo (167 milhões de euros) a 

duas operações africanas de apoio à paz: a Missão da UA na Somália (AMISOM) e a Missão de 

Consolidação da Paz na República Centro-Africana (MICOPAX), da Comunidade Económica dos 

Estados da África Central (CEEAC). Graças ao seu Mecanismo de Resposta Rápida, a UE apoiou 

os esforços de mediação africanos na implementação do "Roteiro para a saída da crise em 

Madagáscar" e a iniciativa da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) de 

participar numa campanha de paz pré-eleitoral no Quénia. 

 

O Representante Especial da UE junto da UA, Gary Quince, manteve uma abordagem proativa no 

seu diálogo com a UA e os seus Estados membros, tendo nomeadamente estabelecido a ligação com 

o Comité de Paz e Segurança da UA e apoiado a implementação da Arquitetura de Paz e Segurança 

Africana. Contribuiu também para a implementação, na União Africana, da política da UE em 

matéria de direitos humanos, que assume uma importância crucial atendendo à dinâmica verificada 

na implementação da Arquitetura de Governação Africana. 
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6.2. ÁFRICA OCIDENTAL 

6.2.1. Prosseguiu ao longo do ano a implementação da Estratégia da UE para a Segurança e o 

Desenvolvimento no Sael, tendo sido efetuada uma avaliação que permitiu demonstrar progressos e 

resultados concretos nas quatro vertentes principais: i) desenvolvimento, boa governação e 

resolução de conflitos internos; ii) vertente política e diplomática; iii) segurança e Estado de direito; 

iv) combate ao extremismo violento. A adoção e implementação da Estratégia foi oportuna, embora 

sejam necessárias algumas adaptações para ter em conta a evolução da situação no Mali e noutras 

partes da região do Sael. A Estratégia continuou a centrar-se, antes de mais, no Mali, na 

Mauritânia e no Níger, mas foi ativamente ponderada a hipótese de um alargamento, atendendo à 

persistência e à importância dos desafios com que a região se confronta.  

 

6.2.2. Em janeiro de 2012, as forças rebeldes, reforçadas pelo equipamento vindo em contrabando 

dos países vizinhos, intensificaram as operações no norte do Mali
55

. O golpe de Estado de março 

derrubou o Governo civil e acelerou a crise no país. Subsequentemente, grupos armados tomaram o 

controlo do território do norte do país, provocando uma situação de bloqueio que se arrastou 

durante todo o ano de 2012. Desde o início da crise no Mali, a UE manteve-se ao lado do país, 

apoiando ativamente as organizações regionais (CEDEAO e União Africana) nos seus esforços para 

encontrar uma solução, e reiterando repetidas vezes, nomeadamente em várias conclusões do 

Conselho, o seu pleno apoio à integridade territorial do Mali e a uma resolução política da crise 

através do diálogo com interlocutores não terroristas. Ao mesmo tempo, a UE apoiou com firmeza e 

coerência uma transição civil que conduza à realização de eleições o mais rapidamente possível. A 

cooperação com o Mali foi suspensa após o golpe de Estado, ficando o seu reatamento ligado aos 

avanços no processo de transição
56

. A UE esteve também plenamente envolvida na adoção de três 

resoluções marcantes do CSNU (2056/12, 2071/12 e 2085/12), que estabeleceram o apoio da 

comunidade internacional à democracia, ao Estado de direito e à integridade do Mali. A UE esteve 

também ativamente mobilizada na resposta à crise humanitária no Sael, tendo disponibilizado 

rapidamente elevados montantes para ajudar as populações  em risco.  

                                                 
55

 O Parlamento Europeu adotou em 20 de abril de 2012 uma resolução sobre a situação no 

Mali (P7_TA(2012)0141), e em 14 de junho de 2012 uma resolução sobre os direitos 

humanos e a situação da segurança na região do Sael (P7_TA(2012)0263). 
56

 A cooperação para o desenvolvimento foi reatada em 2013.  
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Neste contexto, e no âmbito do seu constante empenhamento em dar resposta aos problemas de 

segurança na região do Sael, a UE projetou uma nova missão PCSD, a "EUCAP Sael Níger", 

destinada a melhorar as capacidades das forças de segurança do Níger (Gendarmerie, Police 

nationale, Garde nationale) para combater o terrorismo e a criminalidade organizada de uma forma 

eficaz e coordenada. Após a necessária aprovação do conceito de gestão de crises e da decisão do 

Conselho, a EUCAP Sael Níger foi lançada em julho de 2012, tendo destacado cerca de 50 agentes 

policiais e peritos militares internacionais. Além disso, a UE prosseguiu os preparativos para outra 

importante missão da PCSD, a Missão de Formação da UE (EUTM) no Mali, que é parte integrante 

da abordagem global da UE em relação à situação no Mali e no Sael ao abrigo da Resolução 

2085/12 do CSNU. 

6.2.3. A nova administração da Nigéria
57

 viu-se confrontada com uma violenta ressurgência do 

terrorismo, tendo o grupo Boko Haram prosseguido as suas campanhas de extremismo violento. O 

terrorismo continuou a ser o mais grave problema de segurança, com uma série de atentados contra 

autoridades públicas, cristãos e muçulmanos moderados, condenados pela AR/VP e pelos principais 

intervenientes da comunidade internacional. A situação em matéria de segurança foi uma questão 

central na terceira reunião ministerial do "Caminho Conjunto" Nigéria-UE realizada em Abuja, em 

fevereiro de 2012. A reunião levou, em particular, ao lançamento do diálogo local sobre paz, 

estabilidade e segurança.  

6.2.4. Em agosto de 2012, a Gâmbia quebrou uma moratória de 27 anos sobre a pena de morte, ao 

executar de forma secreta nove prisioneiros por enforcamento. Na sequência da condenação 

internacional suscitada, a moratória foi restabelecida algumas semanas depois, não tendo desde 

então havido execuções. Este episódio veio salientar a deterioração da situação em matéria de 

direitos humanos na Gâmbia em 2012. A UE continuou a atender à situação em matéria de 

governação e de direitos humanos na Gâmbia com as autoridades, com o apoio de intervenientes 

regionais, nomeadamente a União Africana. Em 2012, foram emitidas, pela AR/VP e seu porta-voz, 

bem como a nível local, várias declarações sobre as questões essenciais, que instavam a Gâmbia a 

respeitar os seus compromissos internacionais. 

                                                 
57

 O Parlamento Europeu adotou em 15 de março de 2012 uma resolução sobre a situação na 

Nigéria (P7_TA(2012)0090). 
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6.2.5. Na Costa do Marfim, a realização de eleições legislativas e a entrega do antigo Presidente 

Laurent Gbagbo ao Tribunal Penal Internacional constituíram passos importantes na via da 

reconciliação. No entanto, a violência e as tensões continuaram a afetar o país. A UE continuou a 

apoiar a estabilização pós-crise, a justiça e a reconciliação, tendo suprimido progressivamente as 

medidas restritivas. O Presidente Herman Van Rompuy e o Presidente José Manuel Durão Barroso, 

bem como o Comissário Piebalgs, deslocaram-se à Costa do Marfim em 2012, retribuindo assim a 

anterior visita a Bruxelas do Presidente Alassane Ouattara. Estas visitas constituíram mais uma 

oportunidade de reiterar o apoio da UE à democracia, ao desenvolvimento, à justiça e à 

reconciliação na Costa do Marfim, inclusive através de uma justiça imparcial e da reforma do setor 

da segurança.  

6.2.6. Desde o golpe de Estado ocorrido em abril de 2012, a cooperação com a Guiné-Bissau
58

 

ficou suspensa, estando agora a funcionar apenas a ajuda humanitária e o apoio diretamente 

prestado à população. A UE condenou imediatamente o golpe militar e instou ao restabelecimento 

do regime civil, tendo imposto medidas restritivas contra os responsáveis. Subsequentemente, a 

Resolução 2048/12 do CSNU reiterou esse apelo e impôs sanções da ONU. A UE está a coordenar 

ativamente os seus esforços com a UA, a ONU, a CEDEAO e a CPLP (Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa) tendo em vista encontrar uma solução democrática consensual para a crise. A 

reforma do setor da segurança, a renovação da hierarquia militar e a não interferência das forças de 

segurança nos assuntos civis constituem condições prévias indispensáveis a qualquer solução 

duradoura, que deve passar também por eleições democráticas e uma estrita observância dos 

direitos humanos.  

6.2.7. Na Guiné, graças aos progressos realizados na transição para a democracia, a UE pôde 

levantar os obstáculos que ainda se opunham à assinatura do Programa Indicativo Nacional ao 

abrigo do 10.º FED (Fundo Europeu de Desenvolvimento), que teve lugar em dezembro de 2012. A 

realização de eleições legislativas, há muito aguardada, em setembro de 2013 é um dos passos ainda 

pendentes. Além disso, mantém-se em aplicação o embargo às armas. Continuam sujeitas a sanções 

da UE cinco pessoas presumíveis responsáveis pelos violentos acontecimentos de setembro 

de 2009.  

                                                 
58

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de junho de 2012 uma resolução sobre o golpe militar 

na Guiné-Bissau (P7_TA(2012)0247). 
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6.3. ÁFRICA ORIENTAL 

6.3.1. Corno de África. Em 2012, a UE empenhou-se ativamente em implementar o seu Quadro 

Estratégico para o Corno de África, dando seguimento à abordagem global das suas ações na região. 

Para esses esforços contribuíram o Representante Especial da UE para o Corno de África, 

Alexander Rondos, e a Representante Especial da UE para o Sudão e o Sudão do Sul, Rosalind 

Marsden.  

 

A UE contribuiu para melhorar a situação na Somália, que foi durante muito tempo o principal 

fator de instabilidade na região do Corno de África. A UE continuou a prestar apoio político e de 

segurança à Somália e à União Africana, no âmbito da AMISOM
59

. A UE desempenhou um papel 

preponderante no apoio ao fim da transição na Somália em setembro de 2012, em particular através 

dos esforços da Missão da UE na Somália, sediada em Nairobi, e do Representante Especial da UE 

para o Corno de África. Em resposta à nova situação política, a UE adaptou a sua abordagem global 

à Somália a fim de trabalhar mais diretamente com o Governo Federal somali e de apoiar as 

prioridades da Somália.  Em 2012, contribuiu ainda para desenvolver as forças de segurança da 

própria Somália, e formou com êxito tropas de segurança somalis graças à sua missão militar 

EUTM Somália, sediada no Uganda
60

. As tropas formadas pela EUTM e reenviadas para a Somália 

constituem o núcleo das forças armadas nacionais da Somália, tendo desempenhado, juntamente 

com a AMISOM, um papel essencial na melhoria da situação de segurança no país verificada em 

fins de 2012. Em agosto de 2012, a AR/VP deslocou-se a Mogadíscio a fim de demonstrar o 

empenhamento da UE no processo de pós-transição da Somália, e de salientar que a UE também 

está empenhada numa melhor governação, no desenvolvimento e na segurança do país.  

                                                 
59

 A UE continuou a dar um apoio significativo à AMISOM através do seu Mecanismo de 

Apoio à Paz em África, tendo disponibilizado mais de 150 milhões de euros adicionais para as 

tropas da AMISOM, na sequência da adoção da Resolução 2036 do CSNU, que veio 

aumentar significativamente o limite máximo de efetivos das tropas; o montante total do 

contributo do Mecanismo para a AMISOM passou assim para 411 milhões de euros. A UE 

contribuiu, por conseguinte, para melhorar a situação de segurança na Somália apoiando 

tropas africanas. 
60

 Até à data, a UE contribuiu para formar cerca de 3000 soldados somalis. A formação 

abarcou também o direito internacional humanitário e os direitos humanos, bem como a 

proteção dos civis, incluindo as necessidades de proteção específicas das mulheres e das 

crianças. 
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Para a consecução dos objetivos do Quadro Estratégico muito contribuíram os variados projetos de 

cooperação para o desenvolvimento e as quatro operações e missões da PCSD (EUNAVFOR 

Atalanta, EUTM Somália, EUCAP Nestor e EUAVSEC no aeroporto de Juba) atualmente em curso 

no Corno de África. Em março de 2012 foi ativado o Centro de Operações da UE para apoiar o 

planeamento e facilitar a coordenação das missões e operações PCSD da UE (com exceção da 

EUAVSEC), sob orientação do Comité Político e de Segurança (CPS). 

 

Exercendo o seu mandato até dezembro de 2014, a operação naval EUNAVFOR Atalanta tem 

permitido o livre fornecimento de ajuda alimentar por navios do Programa Alimentar Mundial, 

tendo sido escoltados mais de 120 navios comerciais até Mogadíscio, na Somália. Foi também 

oferecida proteção a outros tantos navios vulneráveis utilizados no abastecimento da Missão da UA 

na Somália (AMISOM). A EUNAVFOR Atalanta contribuiu com êxito para reduzir os atos de 

pirataria durante o primeiro semestre de 2012. Para além de ações militares no mar, a operação 

tinha por mandato desmantelar depósitos logísticos dos piratas nas costas da Somália a 

partir de março de 2012, quebrando assim o "modelo empresarial" da pirataria. Além disso, a UE 

contribuiu para uma vasta gama de ações contra a pirataria, através de parcerias com a ONU, o 

Grupo de Contacto Internacional de Luta contra a Pirataria e a Organização Marítima 

Internacional
61

. 

 

Em julho de 2012 foi lançada uma nova missão civil da PCSD de Reforço das Capacidades  

Regionais no Corno de África (EUCAP Nestor), tendo em vista reforçar as capacidades de 

navegação marítima do Jibuti, do Quénia, da Tanzânia e das Seicheles, bem como o setor do Estado 

de direito, inicialmente nas regiões somalis da Puntlândia e da Somalilândia, mediante o apoio ao 

desenvolvimento de uma força de guarda costeira. De início, a EUCAP Nestor centra-se 

geograficamente no Jibuti, no Quénia, nas Seicheles e na Somália.  

                                                 
61

 Além disso, para pôr cobro à impunidade no Oceano Índico continuam a ser necessárias as 

transferências de pessoas suspeitas de atos de pirataria (ou de assaltos à mão armada no mar) 

dos navios da EUNAVFOR para os países afetados pela pirataria e dispostos a julgar os 

suspeitos em tribunal. A UE continuou a transferir as pessoas suspeitas de pirataria para os 

países com os quais mantém acordos bilaterais – as Seicheles e a Maurícia – e prestou apoio 

às estruturas judiciais desses países. A UE contribuiu para combater os fluxos financeiros da 

pirataria. Estão em curso em vários Estados-Membros investigações relativas a pessoas 

suspeitas de pirataria, e a coordenação entre magistrados do ministério público e autoridades 

policiais já se traduziu em casos bem sucedidos e animadores. Em janeiro de 2012, nas 

instalações da Europol, iniciaram-se os trabalhos de uma equipa de investigação conjunta 

germano-neerlandesa encarregada de seguir os fluxos financeiros. A Europol e a Interpol têm 

cooperado estreitamente na recolha e análise de dados sobre casos de pirataria, estando a ser 

estudadas formas de melhorar a sua capacidade para receber as informações relevantes da 

EUNAVFOR.  
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6.3.2. Apesar da assinatura de uma série de acordos em Adis Abeba em setembro de 2012, a UE 

continua preocupada com a ausência de progressos na resolução de questões pendentes relacionadas 

com o Acordo de Paz Global entre o Sudão e o Sudão do Sul, e com os atrasos na implementação 

dos acordos. A situação da segurança e as subsequentes crises humanitárias nas regiões do Nilo 

Azul, do Cordofão Meridional
62

, do Darfur e de Abyei continuaram a merecer especial atenção da 

UE.  Em cooperação com a UA, a ONU e os parceiros internacionais, a Representante Especial da 

UE para o Sudão e o Sudão do Sul continua a liderar os esforços da UE para apoiar o processo de 

negociação entre os dois Estados, bem como os desenvolvimentos internos no Sudão e no Sudão do 

Sul
63

. 

 

A primeira visita do Presidente Salva Kiir a Bruxelas, em março de 2012, constituiu um marco 

importante no desenvolvimento de uma estreita parceria a longo prazo com o Sudão do Sul, em 

domínios que vão desde a cooperação para o desenvolvimento até à paz e segurança. Além de ter 

desempenhado um papel pioneiro na programação conjunta da sua ajuda ao desenvolvimento do 

Sudão do Sul, a UE lançou em outubro de 2012 a Missão EUAVSEC para reforçar a segurança no 

aeroporto internacional de Juba.  

 

6.3.3. No Quénia intensificaram-se em 2012 os preparativos para as eleições de março de 2013, um 

primeiro teste para a nova Constituição do país, o novo quadro eleitoral e a reforma do sistema 

judiciário. No seguimento de um importante processo de reformas, estas eleições serão decisivas 

para o país e a região. A UE, que atribui grande importância a estas eleições, tem intensificado o 

seu apoio aos respetivos preparativos. Em agosto de 2012, a AR/VP deslocou-se ao Quénia a fim de 

manifestar a sua determinação em apoiar os esforços do Quénia para fomentar um processo eleitoral 

credível. Em outubro, foi enviada a este país uma missão exploratória da UE a fim de avaliar as 

condições para o destacamento de uma missão de observação eleitoral da UE
64

.  
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 O Parlamento Europeu adotou em 15 de setembro de 2011 uma resolução sobre o Sudão: a 

situação no Cordofão do Sul e a eclosão de confrontos no Estado do Nilo Azul (P7_TA-

-PROV(2011)0393). 
63

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de junho de 2012 uma resolução sobre a situação no 

Sudão e no Sudão do Sul (P7_TA(2012)0248). 
64

 A missão de observação eleitoral foi destacada para o Quénia de janeiro de 2013 em diante a 

fim de proceder a uma avaliação aprofundada e exaustiva do processo eleitoral, contribuindo 

assim para aumentar a sua transparência.  
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6.3.4. Madagáscar
65

 continuou a ser um país do "artigo 96.º de Cotonu". No entanto, graças à 

evolução política positiva (roteiro assinado sob mediação da Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral), as medidas apropriadas em vigor foram alteradas em dezembro de 2011, o que 

permitiu à UE dar um apoio condicional ao processo de transição em curso. Em dezembro de 2012, 

essas medidas foram prorrogadas até o Conselho determinar que tiveram lugar eleições credíveis e 

que foi restabelecida a ordem constitucional. 

 

6.3.5. A Etiópia realizou a transição da liderança de 14 anos de Meles Zenawi nomeando como 

novo Primeiro-Ministro, em setembro de 2012, o antigo Vice-Primeiro Ministro Hailemariam 

Desalegn, em conformidade com a Constituição. O novo sistema de liderança resultante da 

remodelação governamental de novembro último será testado no Congresso da FDRPE (Frente 

Democrática e Revolucionária do Povo Etíope) em março de 2013 e nas eleições locais previstas 

para abril. O país continua a desempenhar um importante papel na estabilidade da região, sendo o 

Primeiro-Ministro Hailemariam Desalegn o novo Presidente da UA desde janeiro de 2013. Além do 

Fórum Empresarial Europeu, iniciativa pioneira lançada em maio de 2012, a UE adotou 

recentemente, em conjunto com a Noruega e o Governo etíope, uma estratégia de programação 

conjunta tendo em vista uma mútua cooperação para o desenvolvimento no país. 

 

6.4. ÁFRICA CENTRAL 

6.4.1. República Democrática do Congo (RDC) / Região dos Grandes Lagos. Após as eleições 

presidenciais e legislativas realizadas na RDC em novembro de 2011, a UE apelou a que fossem 

envidados mais esforços para assegurar uma maior responsabilização e credibilidade no que respeita 

às fases seguintes do ciclo eleitoral (eleições provinciais e locais)
66
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 O Parlamento Europeu adotou em 9 de junho de 2011 uma resolução sobre a situação em 

Madagáscar (P7_TA-PROV(2011)0270). 
66

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de junho de 2012 uma resolução sobre o 

acompanhamento das eleições na República Democrática do Congo (P7_TA(2012)0252), e 

em 13 de dezembro de 2012 uma resolução sobre a situação na República Democrática do 

Congo (P7_TA(2012)0511). 
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No entanto, a partir de meados de 2012 a situação política e de segurança foi obscurecida pela 

rebelião do M23 e pela crise no Leste da RDC, o que levou a iniciativas diplomáticas destinadas a 

restabelecer a paz (Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, em Kampala, 

acordo-quadro no âmbito da ONU). A este respeito, o Conselho adotou conclusões sobre a 

RDC/Região dos Grandes Lagos em junho, novembro e dezembro, tendo salientado a profunda 

preocupação com a situação nos Kivus e condenado a rebelião. O Conselho apelou também a uma 

cooperação regional construtiva, preconizando ao mesmo tempo uma solução para a crise baseada 

no diálogo e apostada em atacar as causas profundas do conflito a nível regional e a nível da RDC. 

No mesmo espírito, o Presidente Herman Van Rompuy (setembro, outubro) e a AR/VP (julho, 

novembro) exprimiram também as preocupações e recomendações da UE. 

 

Encontram-se atualmente destacadas na RDC duas missões PCSD sobre reforma do setor da 

segurança: a EUSEC RD Congo e a EUPOL RD Congo. Em setembro de 2012, o mandato de 

ambas as missões foi prorrogado até 30 de setembro de 2013, período que deverá ser seguido por 

uma fase final de transição de doze meses com o objetivo de transferir as respetivas funções.  

 

A EUSEC RD Congo presta aconselhamento e assistência sobre a reforma da defesa (no âmbito da 

reforma do setor da segurança) na RDC, com o objetivo de ajudar as autoridades congolesas a 

estabelecer uma estrutura de defesa sujeita ao controlo democrático e capaz de garantir a segurança 

da população congolesa
67

. A missão ajuda também os congoleses a desenvolverem capacidades 

logísticas e empreende atividades destinadas a prevenir as violações dos direitos humanos, 

nomeadamente a violência sexual. 

                                                 
67

 A missão tem por principais tarefas: apoio a nível estratégico ao Ministério da Defesa e 

Estado-Maior congoleses, incluindo apoio à Inspeção-Geral; modernização e consolidação 

da administração e da gestão dos recursos humanos; restabelecimento do sistema de 

formação através do apoio ao Comando Geral das Escolas Militares e do desenvolvimento 

de uma política de formação abrangente. 
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Em 2012, a EUPOL RD Congo continuou a apoiar a reforma do setor da segurança na área do 

policiamento e sua interface com o sistema de justiça, desenvolvendo ações de acompanhamento, 

enquadramento e aconselhamento, e assistindo o Ministério do Interior e Segurança e a Police 

Nationale Congolaise na execução do Plano de Ação para a Polícia (Plan d'Action Triennal 

Actualisé) e do quadro legislativo conexo. Em coordenação com os esforços locais e internacionais, 

a missão contribui também para o reforço da capacidade operacional da polícia através de uma ação 

de enquadramento, acompanhamento e aconselhamento, bem como de atividades de formação. 

Apoia também a luta contra a impunidade nos domínios dos direitos humanos e da violência sexual, 

desenvolvendo uma parceria com a UNICEF para reforçar as atividades desta no domínio da 

proteção das crianças e melhorando a interação entre a polícia e o aparelho judicial.  

 

6.4.2. As conclusões do Grupo de Peritos da ONU de junho e dezembro de 2012 incluem relatos que 

dão conta do apoio do Ruanda às milícias do M23 no Leste do Congo. A este respeito, o Conselho 

adotou em setembro conclusões sobre a RDC e o Ruanda em que salienta a necessidade de o 

Ruanda cessar todo o apoio ao M23 e condenar explicitamente este grupo, assumir o compromisso 

de respeitar a soberania e a integridade territorial da RDC, continuar a cooperar com o Grupo de 

Peritos da ONU e estabelecer um diálogo construtivo com a RDC e toda a região tendo em vista 

uma solução política sustentável que ataque as causas profundas do conflito.  
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6.4.3. A situação na República Centro-Africana (RCA) permaneceu difícil, tendo havido poucos 

avanços no processo de paz. No entanto, todos os intervenientes políticos reataram conversações 

diretas e participaram numa série de debates para adotar por consenso um projeto de lei respeitante 

à reforma do código eleitoral. A UE prosseguiu o seu diálogo político reforçado com as autoridades 

da RCA. A UE continuou a centrar-se no prosseguimento da reconciliação nacional e da 

consolidação da paz no país, nomeadamente apoiando a operação africana de apoio à paz na RCA 

(MICOPAX) liderada pela CEEAC (Comunidade Económica dos Estados da África Central) e/ou 

mobilizando verbas adicionais em apoio das operações de desmobilização no âmbito do programa 

DDR (desarmamento, desmobilização, reintegração) em curso.  

 

6.5. ÁFRICA AUSTRAL 

6.5.1. A UE e a África do Sul realizaram a sua quinta cimeira anual a 18 de setembro de 2012, em 

Bruxelas. A cimeira veio coroar um ano de intenso diálogo político e de estreita cooperação em 

vários setores.  Assim, refiram-se, a título de exemplo, as 4.ªs consultas bilaterais em matéria de 

política e segurança, realizadas a 30 de abril, em Bruxelas, o 13.º Conselho Comum de Cooperação, 

reunido a 17 de julho, em Pretória, e o 11.º Diálogo Político Ministerial realizado a 24 de agosto, 

em Pretória, com a participação da AR/VP e da Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do 

Sul, Maite Emily Nkoana Mashabane. Todos estes eventos permitiram realizar progressos 

significativos na parceria e reforçar gradualmente o diálogo político em questões de política 

externa. Prosseguiram também os frutíferos diálogos sobre políticas setoriais num vasto leque de 

domínios, desde o comércio até à cooperação para o desenvolvimento, passando pelo ambiente, 

energia, alterações climáticas, educação, mobilidade, ciência e tecnologia. 

 

Em 19 de novembro, o Conselho estabeleceu formalmente um diálogo entre a UE e a África do Sul 

em matéria de direitos humanos, que deverá ser realizado anualmente e abranger questões 

relacionadas com os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito
68

.   

                                                 
68

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de setembro de 2012 uma resolução sobre a África do 

Sul: massacre de mineiros grevistas (P7_TA(2012)0354). 
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6.5.2. Angola. Depois da visita oficial do Presidente José Manuel Durão Barroso a Luanda em abril 

de 2012, foi assinado em julho do mesmo ano o acordo "Caminho Conjunto Angola-UE", que abre 

caminho a uma ambiciosa parceria política e a um reforço da cooperação. Nessa conformidade, as 

partes realizaram amplos debates sobre o conflito na Região dos Grandes Lagos. A UE registou 

com apreço os esforços desenvolvidos por Angola na Guiné-Bissau com vista à desmilitarização da 

política e à luta contra o tráfico de droga. As eleições gerais angolanas de agosto de 2012 – para as 

quais a UE mobilizou uma "missão de peritos" e financiou projetos da sociedade civil com vista à 

liberdade e transparência eleitorais – foram geralmente consideradas bem sucedidas pelos 

observadores internacionais presentes no terreno. A missão de peritos eleitorais da UE observou 

algumas lacunas no processo eleitoral, tendo manifestado a sua disponibilidade para ajudar as 

autoridades angolanas a assegurarem a resolução efetiva destes problemas nas futuras eleições. 

 

6.5.3. Maláui. Na sequência da morte do Presidente Bingu wa Mutharika, a UE apoiou ativamente o 

respeito pela transferência constitucional de poderes, que levou à tomada de posse na qualidade de 

Presidente, em 7 de abril, da antiga Vice-Presidente Joyce Banda. A Presidente J. Banda tem dado 

muitos passos positivos para reforçar a boa governação e restabelecer a confiança da população 

desde que assumiu o seu cargo. O novo Governo empreendeu uma revisão completa das políticas 

económicas e corrigiu a situação dos direitos humanos no país, que se apresentava 

significativamente deteriorada. A UE reconheceu o empenho da Presidente Joyce Banda na justiça 

social e nos direitos humanos e incentivou-a a manter a nova política ambiciosa de estabilização da 

economia (adoção do programa do FMI em agosto de 2012) e a traçar caminhos que conduzam a 

um crescimento económico sustentável a longo prazo. Em novembro de 2012, a Presidente J. Banda 

participou nas Jornadas Europeias do Desenvolvimento e encontrou-se com a AR/VP Catherine 

Ashton.  Foram restabelecidos em 2012 os pagamentos a título do apoio orçamental da UE. Em 

novembro de 2012, foi adotada a Emenda Constitucional 2014, que permite a realização de eleições 

tripartidas (presidenciais, legislativas e locais)
69

.  
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 As eleições tripartidas colocarão importantes desafios logísticos, de gestão e de caráter 

financeiro. A UE observou as últimas duas eleições gerais no Maláui, em 2004 e 2009, e 

enviou uma missão de observação eleitoral de acompanhamento em dezembro de 2012, a fim 

de avaliar os progressos realizados e de fazer o ponto sobre os preparativos das eleições 

de 2014. 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 86 

 DG C 1  PT 
 

6.5.4. No que respeita ao Zimbabué, a UE decidiu, em fevereiro de 2012, retirar 51 pessoas e 20 

entidades da lista de proibição de vistos e congelamento de bens. A UE comprometeu-se também a 

reexaminar a sua política de desenvolvimento dentro de seis meses e a realizar uma análise 

exaustiva das medidas correspondentes. Subsequentemente, em julho de 2012, a UE decidiu 

suspender a aplicação das restrições do artigo 96.º (Acordo de Cotonu) no que se refere à 

cooperação para o desenvolvimento e lançou os preparativos para um documento de estratégia por 

país no âmbito do próximo Fundo Europeu de Desenvolvimento. Deste modo, a UE pode trabalhar 

diretamente com o Governo do Zimbabué e através dele. Em julho a UE salientou também a sua 

disponibilidade para ajustar melhor a sua política de medidas em função dos progressos realizados 

pelos partidos políticos no cumprimento do roteiro da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral). A este respeito, um referendo pacífico e credível sobre a constituição representaria 

uma etapa importante na preparação de eleições democráticas, que justificaria a suspensão da maior 

parte das medidas restritivas especificamente impostas pela UE contra determinadas pessoas e 

entidades. No que respeita ao Processo de Kimberley, a UE voltou a desempenhar um papel de 

liderança na geração de um consenso sobre o caminho a seguir no que respeita às jazidas de 

diamantes de Marange no Zimbabué. Em novembro, foi tomada no Plenário do Processo de 

Kimberley, em Washington, a decisão de abolir as medidas de controlo específicas aplicadas na 

zona mineira de Marange, no Zimbabué, o que constituiu um passo na boa direção. Deste modo se 

reconhecem os significativos progressos realizados pelo Zimbabué no que respeita à melhoria do 

cumprimento do Processo de Kimberley. A UE aprecia o contributo dado pelos representantes da 

Coligação da Sociedade Civil e congratula-se com a vontade manifestada pelo Zimbabué de manter 

os esforços no sentido de cumprir o Processo de Kimberley com vista a aumentar a transparência 

das receitas.  

6.5.5. Em julho de 2012, o Presidente José Manuel Durão Barroso efetuou uma visita oficial a 

Moçambique a fim de reforçar as relações bilaterais e debater a futura cooperação 

UE-Moçambique e várias questões multilaterais, nomeadamente a cooperação com a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e 

Timor-Leste (PALOP-TL). Durão Barroso encontrou-se com Armando Emílio Guebuza, Presidente 

de Moçambique, Verónica Macamo, Presidente da Assembleia da República de Moçambique, e 

vários membros do Governo moçambicano.   
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7. AMÉRICAS 

 

7.1. EUA E CANADÁ 

7.1.1. Os Estados Unidos (EUA) continuam a ser o parceiro estratégico mundial mais importante 

da UE. Ao longo de todo o ano, realizaram-se contactos frequentes e estreitos entre a AR/VP e a 

Secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. A AR/VP encontrou-se também 

frequentemente com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Tom Donilon. O ano foi 

marcado por uma cooperação UE-EUA forte e eficaz em matéria de política externa a todos os 

níveis no SEAE. Houve uma estreita coordenação da assistência ao processo de reformas no Norte 

de África e no Médio Oriente, sobre a situação política e humanitária na Líbia, bem como sobre a 

imposição de sanções ao Irão e à Síria, para além de um diálogo de fundo sobre as perspetivas a 

longo prazo para a região. O Irão continuou a ser uma questão essencial na cooperação através do 

processo E3+3 e de sanções reforçadas. A UE tem mantido contactos estreitos com as autoridades 

dos EUA a fim de garantir que as nossas legislações em matéria de sanções estejam tão alinhadas 

quanto possível. A UE e os EUA alargaram a assistência humanitária aos refugiados sírios.  

Verificou-se igualmente um empenhamento conjunto de alto nível nos Balcãs, que visava 

nomeadamente normalizar as relações entre o Kosovo e a Sérvia. Em 30/31 de outubro, a AR/VP e 

a Secretária de Estado Hillary Clinton efetuaram uma visita conjunta à Bósnia-Herzegovina, à 

Sérvia e ao Kosovo, numa ação bem coordenada na região. Através da sua participação no Grupo de 

Informação e Coordenação da Parceria Oriental, bem como nas reuniões de doadores sobre a 

Bielorrússia, os EUA apoiaram a política da UE de promoção das reformas democráticas e de 

mercado na vizinhança oriental da UE. A UE e os EUA cooperaram estreitamente com a Ucrânia, a 

Bielorrússia e a Geórgia antes e depois das eleições parlamentares nestes países
70

. Houve um 

programa detalhado de reuniões de diálogo político a todos os níveis. A chamada "reequilibragem" 

dos EUA em direção à Ásia abriu oportunidades de trabalho conjunto na região, em especial no Sul, 

no Sudeste e no Norte da Ásia. A UE e os EUA conduziram um diálogo  e uma cooperação 

substanciais no domínio do desenvolvimento, em que  se centraram na resiliência e na segurança 

alimentar, no futuro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, bem como nas ligações entre 

segurança e desenvolvimento. 
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 Por exemplo, o artigo de fundo conjunto da AR/VP e da Secretária de Estado Hillary 

Clinton sobre a Ucrânia publicado em 24 de outubro no New York Times. 
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Atendendo ao desafio comum de encontrar novas fontes de crescimento e de emprego, a UE e os 

EUA continuaram a procurar oportunidades para forjar relações económicas mais estreitas
71

. No seu 

relatório intercalar, publicado em 19 de junho, o Grupo de Alto Nível sobre o Emprego e o 

Crescimento reconheceu que um acordo transatlântico abrangente de comércio e investimento é o 

instrumento com maior potencial para apoiar o emprego e promover o crescimento e a 

competitividade de ambos os lados do Atlântico. A segurança energética através da diversificação 

das fontes e rotas de abastecimento de gás e de petróleo foi o tema da reunião do Conselho da 

Energia UE-EUA de 5 de dezembro, realizada em Bruxelas. O debate centrou-se também no 

prosseguimento da descarbonização e no aumento da eficiência energética. A UE e os EUA 

cooperaram eficazmente no domínio da gestão de crises, uma vez que os EUA estão diretamente 

envolvidos na operação da PCSD de gestão de crises no Kosovo (EULEX) e apoiaram os esforços 

da UE no Sael e no Corno de África. Convém salientar ainda a excelente colaboração entre forças 

navais no Oceano Índico (Combined Task Force 151 e Atalanta). No seu contributo para a análise 

das parcerias PCSD do SEAE, os EUA indicaram o seu desejo de que as relações UE-OTAN 

fossem reforçadas. A cooperação foi igualmente boa na área da justiça, liberdade e segurança. As 

negociações tendo em vista a celebração de um acordo geral sobre proteção de dados no domínio da 

aplicação da lei continuaram a avançar, como se refere na declaração ministerial conjunta UE-EUA 

emitida em 21 de junho.  Em 1 de julho, entrou em vigor o novo acordo UE-EUA sobre os registos 

de identificação dos passageiros. O lançamento conjunto a nível ministerial de uma Aliança 

Mundial em linha contra o Abuso Sexual de Crianças em 5 de dezembro demonstrou um 

empenhamento comum na luta contra a cibercriminalidade.  

7.1.2. As relações UE-Canadá foram dominadas em 2012 por um conjunto de negociações 

importantes, nomeadamente sobre a atualização do Acordo-Quadro de 1976, que ambas as partes 

gostariam de ver concluída em 2013, bem como sobre um acordo económico e comercial global. O 

novo Acordo de Parceria Estratégica consagrará, num instrumento juridicamente vinculativo, os 

diálogos políticos, os compromissos comuns e os valores comuns em matéria de direitos humanos, 

democracia, Estado de direito, não proliferação, promoção do TPI e luta contra o terrorismo. Servirá 

igualmente de quadro à cooperação existente em questões internacionais relativas à paz e à 

segurança. Realizaram-se igualmente progressos muito substanciais nas negociações de um novo 

acordo sobre os registos de identificação dos passageiros, cuja celebração está prevista para 2013. 

Em 2012, a UE manteve um programa completo de diálogo político com o Canadá. A AR/VP 

recebeu o Ministro dos Negócios Estrangeiros, John Baird, em Bruxelas, em 18 de abril. O Canadá 

continuou a contribuir para as missões da PCSD da UE no Afeganistão e nos territórios 

palestinianos. Também se registou uma forte cooperação sobre questões como as sanções contra o 

Irão e a Síria. 
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 O Parlamento Europeu adotou uma resolução em 23 de outubro de 2012 sobre o comércio e 

as relações económicas com os Estados Unidos (P7_TA(2012)0388). 
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7.2. AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS (ALC) 

 

VERTENTE MULTILATERAL  

7.2.1. RELAÇÕES BIRREGIONAIS (ALC) 

As relações com a América Latina e as Caraíbas continuaram a fortalecer-se em 2012. 

Registaram-se progressos adicionais na aplicação dos resultados da Cimeira de Madrid de 2010: 

foram assinados o Acordo de Associação com a América Central e o Acordo Comercial com a 

Colômbia e o Peru
72

. A Fundação UE-ALC está já operacional e a desenvolver atividades de acordo 

com o seu programa de trabalho. A Facilidade de Investimento para a América Latina continua a 

demonstrar ser um instrumento particularmente eficaz para apoiar o investimento na região, tendo 

sido lançado um instrumento semelhante para as Caraíbas – a Facilidade de Investimento para as 

Caraíbas. Prosseguiu a implementação do Plano de Ação de Madrid. Não obstante, o ritmo das 

negociações UE-Mercosul com vista a um Acordo de Associação abrandou em 2012. Estão a ser 

desenvolvidos esforços para lhes conferir uma nova dinâmica.  

Foram levados por diante os preparativos para a Cimeira de Santiago dos Chefes de Estado e de 

Governo da UE e da ALC
73

.  
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 O Parlamento Europeu adotou, em 13 de junho de 2012, uma resolução sobre o acordo 
comercial entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru (P7_TA(2012)0249) e, em 
11 de dezembro de 2012, uma resolução sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à 
celebração do Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus Estados-
-Membros, por um lado, e a América Central, por outro (P7_TA(2012)0478). Além disso, o 
Parlamento Europeu adotou, em 12 de junho de 2012, uma resolução sobre a definição de 
uma nova cooperação para o desenvolvimento com a América Latina (P7_TA(2012)0235), e, 
em 24 de maio de 2012, uma resolução sobre a eventual retirada da Venezuela da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (P7_TA(2012)0227). 

73
 Esta Cimeira, realizada em 26/27 de janeiro de 2013, foi a sétima desde a Cimeira UE-ALC 

inaugural de 1999, mas a primeira em que a UE teve como interlocutor a CELAC – 
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e das Caraíbas. Constituiu uma oportunidade 
para enviar um sinal forte do empenhamento político da UE à América Latina e às Caraíbas; 
para realçar a dimensão da nossa interdependência económica; para salientar o importante 
contributo que os investimentos da UE representam atualmente para o desenvolvimento 
económico e social da região; para realçar a importância de resistir ao protecionismo e manter 
um quadro regulamentar estável e transparente a fim de continuar a atrair esse investimento; 
para promover a importância do Acordo de Comércio Livre multilateral com o Peru e a 
Colômbia, do Acordo de Associação com a América Central, a nova estratégia comum com as 
Caraíbas e a necessidade de avançar nas negociações com o Mercosul; para apoiar a 
integração regional no continente latino-americano; para acordar numa declaração comum de 
longo alcance e no aditamento de dois novos setores (género e investimento) ao Plano de 
Ação UE-CELAC, estudando simultaneamente, no âmbito da revisão desse plano de ação, a 
possibilidade de incorporar capítulos suplementares sobre domínios de interesse birregional, 
como o ensino superior, a segurança pública, a segurança alimentar e a nutrição. 
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Prosseguiram os diálogos estruturados UE-ALC sobre migração e droga em reuniões de alto 

nível e técnicas.  

Foram organizadas duas rondas de negociações sobre o Acordo de Associação UE-Mercosul, uma 

em Bruxelas e outra em Brasília, nas quais se registaram alguns progressos. Após a ronda de 

Brasília, ambas as partes acordaram em debater a questão a nível político durante a Cimeira 

UE-CELAC de Santiago, em janeiro de 2013. 

Num contexto de crescente violência, a segurança e a justiça eram as prioridades mais importantes 

do diálogo político e da cooperação da UE com os países da América Central em 2012, tanto a 

nível bilateral como regional. Para fazer face a este problema, a UE recorreu a diferentes 

instrumentos de cooperação, apoiando as reformas nas áreas da segurança, da justiça e dos direitos 

humanos, bem como as políticas de prevenção social da violência, em especial entre os jovens. 

Além disso, a UE contribuiu para a luta contra a acumulação ilícita e o tráfico de armas de fogo na 

América Central e países vizinhos. 

Continuou a ser prioritário prosseguir e reforçar o diálogo político com a região das Caraíbas, tendo 

sido realizados em 2012 um diálogo político entre a UE e o Fórum do Grupo dos Estados de África, 

das Caraíbas e do Pacífico (CARIFORUM). 

A Estratégia comum para a Parceria Caraíbas-UE, cujas grandes linhas haviam sido acordadas na 

Cimeira UE-CARIFORUM de 2010, foi ultimada e adotada pelo CARIFORUM e pelos Estados-

-Membros da UE em novembro de 2012. A Estratégia salienta a importância de a UE e a região das 

Caraíbas juntarem forças na cena internacional numa série de áreas de interesse mútuo. A segurança 

constitui uma das principais áreas de interesse comum, tendo sido lançado um programa no setor da 

segurança destinado ao desenvolvimento de capacidades nas organizações regionais de segurança e 

à prevenção da criminalidade, e financiado através do programa regional num montante de 10 

milhões de euros. 
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7.2.2. ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT) 

A EUROLAT continuou a dar um contributo significativo para a definição da política birregional, 

tendo acompanhado estreitamente a evolução da situação na América Latina e na UE. Foram 

organizadas em 2012 reuniões da Mesa Diretiva e das Comissões sobre questões políticas, 

económicas e sociais. Estas reuniões proporcionaram um diálogo estreito sobre questões essenciais 

para a parceria estratégica UE-ALC, nomeadamente sobre a economia mundial, os Acordos de 

Comércio Livre/Associação, a migração e questões relacionadas com a segurança, tendo ajudado a 

preparar a VI Assembleia Plenária da EuroLat, que teve lugar em 23/25 de janeiro de 2013 em 

Santiago do Chile.  

VERTENTE BILATERAL 

7.2.3. BRASIL
74

. Em 2012, o Diálogo Político de Alto Nível foi consideravelmente intensificado 

com duas reuniões ministeriais, uma no Brasil, durante a visita da AR/VP, em 6-7 de fevereiro 

de 2012, e outra em Nova Iorque em 25 de setembro de 2012, à margem da AGNU. Durante o ano, 

o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, e sete Comissários europeus visitaram o 

Brasil. O diálogo político a nível de Diretores Políticos realizou-se pela primeira vez em Brasília, e 

constituiu mais uma oportunidade de aprofundar o diálogo sobre política externa e de segurança. 

Prosseguiram as consultas regulares sobre os direitos humanos, que tiveram resultados concretos 

como o acordo que visa reforçar a coordenação e o trabalho conjunto no Conselho dos Direitos do 

Homem e o compromisso no sentido de implementar ações de cooperação triangular destinadas a 

apoiar a aplicação pelos países terceiros das recomendações da Revisão Periódica Universal. A UE 

e o Brasil prosseguiram os trabalhos conjuntos sobre a implementação do Plano de Ação Comum 

2012-2014. O número de diálogos em curso, com a abertura de novas áreas como a das questões 

gerais da ONU e a relativa à droga na rubrica Paz e Segurança, chegou a 30. Em setembro, o 

Diretor da Direção da Gestão de Crises e Planeamento participou na IX Conferência de Segurança 

Internacional do Forte de Copacabana no Rio de Janeiro, onde também se encontrou com altos 

funcionários tendo em vista estabelecer um diálogo mais regular sobre segurança, defesa e gestão 

de crises, e prosseguir as negociações que visam concluir um acordo-quadro de participação 

destinado a facilitar a futura participação do Brasil em operações de gestão de crises lideradas pela 

UE.  

                                                 
74

 A Cimeira anual não teve lugar em 2012 atendendo à incompatibilidade de agendas dos 

Presidentes, tendo sido adiada para janeiro de 2013 e organizada concomitantemente com a 

Cimeira UE-CELAC de Santiago. A Cimeira de 2013 será mantida e está agendada 

provisoriamente para outubro. 
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7.2.4. MÉXICO. A primeira visita oficial da AR/VP ao México em fevereiro de 2012, associada ao 

Conselho Conjunto UE-México, lançou as bases para um reforço das relações com este parceiro 

estratégico que partilha os pontos de vista da UE. Em 2012, assistiu-se a um reforço da coordenação 

UE-México com vista a defender posições comuns sobre questões como as alterações climáticas e a 

liberalização económica, nomeadamente no contexto do G-20. Na Cimeira UE-México 

de 17 de junho em Los Cabos, os Presidentes Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso e 

Calderon discutiram questões de segurança, questões multilaterais, nomeadamente a crise 

económica, e a eventual revisão do Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de 

Cooperação. A terceira sessão do diálogo bilateral de alto nível em matéria de direitos humanos 

realizou-se em outubro de 2012, tendo sido dada especial atenção aos esforços do México para fazer 

face à situação interna e às reformas lançadas pelo Governo federal em cumprimento das suas 

obrigações internacionais. O diálogo foi presidido pelo lado da UE pelo Representante Especial da 

UE para os Direitos Humanos, Stavros Lambrinidis.  

 

7.2.5. VENEZUELA. As eleições gerais realizadas em 7 de outubro decorreram de forma pacífica, 

tendo sido vencidas, por uma ampla margem, pelo Presidente em exercício Hugo Chavez, contra o 

seu rival Henrique Capriles. A UE não foi convidada a enviar uma Missão de Observação Eleitoral.  

 

7.2.6. PARAGUAI. Em 22 de junho, na sequência de um processo de impugnação, o Congresso do 

Paraguai destituiu o Presidente Fernando Lugo. O Vice-Presidente Federico Franco foi investido do 

cargo de Presidente. Estes acontecimentos geraram tensões a nível regional, tendo o Paraguai sido 

suspenso da UNASUL e do MERCOSUL. Em dezembro de 2012, a pedido do Governo do 

Paraguai, a AR/VP decidiu enviar uma Missão de Observação Eleitoral a fim de acompanhar as 

eleições gerais previstas para abril de 2013. 
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7.2.7. CUBA. Na sequência de um debate sobre o futuro das relações UE-Cuba, realizado no 

Conselho dos Negócios Estrangeiros de 19 de novembro de 2012, a AR/VP decidiu encarregar os 

seus serviços de começar a elaborar diretrizes de negociação tendo em vista a eventual futura 

celebração de um acordo de diálogo político e de cooperação entre a UE e Cuba. As questões de 

direitos humanos foram invocadas junto das autoridades cubanas a todos os níveis, tanto em 

Bruxelas como em Havana. 

 

7.2.8. HAITI. Em 2012, a UE continuou a cumprir o seu compromisso de apoiar a reconstrução e 

recuperação económica do Haiti. Foram atribuídos cerca de 85% dos 522 milhões de euros 

prometidos em março de 2010 na conferência de doadores de Nova Iorque. A nomeação em maio 

de 2012 do Primeiro-Ministro Laurent Lamothe e a formação de um novo Governo conduziram a 

uma relativa estabilização da situação política. A UE apoia o programa de reformas políticas e 

administrativas lançado pelo Presidente Michel Martelly, que visa a consolidação dos mecanismos 

democráticos, a reorganização das capacidades administrativas do Haiti e uma utilização mais 

eficaz da ajuda internacional e da UE. A visita do Comissário Andris Pielbags ao Haiti em março 

de 2012 e do Presidente Michel Martelly às instituições da UE em novembro de 2012 serviu de base 

a um diálogo UE-Haiti renovado e reforçado, tanto no domínio político como no da cooperação. 

Durante o debate do CSNU de outubro de 2012 sobre a situação em matéria de segurança no Haiti, 

a UE congratulou-se com o relatório do Secretário-Geral da ONU sobre a MINUSTAH, que prevê, 

nomeadamente, uma transferência gradual das competências da MINUSTAH para as autoridades 

haitianas, enquadrada num processo de consolidação da estabilidade democrática e da segurança. 

 

7.2.9. SURINAME. Em 2012, foi lançado o diálogo político, previsto no artigo 8.º do Acordo de 

Cotonu, e que abrange uma série de questões que incluem os direitos humanos, a crise económica e 

a cooperação para o desenvolvimento.    
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7.2.10. PAÍSES ANDINOS. Na Colômbia, as conversações oficiais de paz iniciadas em 

outubro entre o Governo e as FARC proporcionam de momento as melhores perspetivas desde há 

anos de pôr termo ao conflito que afeta o país há cinco décadas. A UE apoia politicamente o 

processo de paz (declarações da AR/VP em agosto e setembro), tendo igualmente manifestado a sua 

disponibilidade para prestar assistência na implementação de um eventual acordo de paz. A paz não 

só contribuiria para que a Colômbia atingisse o seu grau de desenvolvimento potencial como traria 

ainda segurança e estabilidade a toda a região. Em dezembro, a AR/VP emitiu uma declaração na 

qual manifesta preocupação com a extensão da jurisdição militar penal na Colômbia.  Espera-se que 

o acordo de comércio multilateral com a Colômbia e o Peru tenha um impacto positivo na 

segurança, gerando novas oportunidades de desenvolvimento sustentável e contribuindo para os 

esforços do Governo para melhorar a coesão social e lutar contra as atividades ilegais na exploração 

mineira ou o tráfico de droga, uma das principais preocupações em matéria de segurança na região. 

Os progressos registados tendo em vista a adoção do acordo (assinado em junho, aprovado pelo 

Parlamento Europeu em dezembro) conferiram uma nova dinâmica à relação com os dois países. O 

Presidente do Peru, Ollanta Humala, visitou as instituições da UE em junho pela primeira vez. Os 

conflitos sociais no setor mineiro intensificaram-se no Peru e na Bolívia, e os desafios relacionados 

com a gestão dos recursos naturais tornaram-se uma questão essencial na agenda dos diálogos 

políticos com os países andinos. Na Bolívia, a UE apoia atualmente a adoção de uma nova lei sobre 

consultoria. Na fronteira norte do Equador, a UE tem contribuído para ações de prevenção de 

crises e de gestão de conflitos, bem como de proteção dos direitos das pessoas vulneráveis. A visita 

do Presidente do Chile, Sebastian Pinera, em novembro, constituiu uma oportunidade de assinalar 

os dez anos de aplicação bem sucedida do Acordo de Associação e discutir possibilidades de 

aprofundar as relações em áreas como a gestão de crises e as alterações climáticas. O Chile 

prosseguiu a sua participação na EUFOR ALTHEA. Registaram-se progressos na negociação de um 

acordo-quadro destinado a facilitar a participação do Chile em operações de gestão de crises 

conduzidas pela UE ("Acordo-Quadro de Participação"). Por último, a UE tem continuado a 

cooperar estreitamente com a Região Andina na luta contra a droga e o tráfico de droga, 

organizando reuniões específicas de diálogo político com a Comunidade Andina, bem como com a 

Bolívia e o Peru (novembro), e apoiando a aplicação de políticas antidroga em paralelo com os seus 

programas de cooperação. 
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B. ENFRENTAR AMEAÇAS E DESAFIOS GLOBAIS 

 

1. NÃO PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA (ADM) E 

RESPETIVOS VETORES / ARMAS CONVENCIONAIS 

 

A não proliferação e o desarmamento continuaram a ser parte integrante da política externa da UE 

em 2012, contribuindo para uma implementação eficaz da Estratégia Europeia de Segurança
75

.  

 

Recorrendo às novas possibilidades previstas no Tratado de Lisboa, foram desenvolvidos esforços 

para reforçar a coordenação entre as instituições da UE e igualmente entre as instituições da UE e 

os Estados-Membros, e com os países terceiros e os parceiros internacionais. Foi dada prioridade à 

conjugação de todos os instrumentos ao dispor da UE para assegurar a complementaridade e a 

coerência. Concretamente, a UE continuou a apoiar a adesão universal aos tratados e instrumentos 

internacionais pertinentes e a sua plena e efetiva aplicação. A UE continuou também a promover a 

inclusão de cláusulas de não proliferação (tanto de ADM como de armas ligeiras e de pequeno 

calibre (ALPC)) nos acordos entre a UE e países terceiros. Em 2012, foram conduzidas negociações 

sobre acordos que contêm cláusulas ADM e ALPC com o Afeganistão, a Arménia, a Austrália, o 

Azerbaijão, o Brunei, o Canadá, a Geórgia, o Cazaquistão, a Malásia, a Nova Zelândia, Singapura e 

o MERCOSUL. 

 

                                                 
75

 O empenhamento da UE em toda a gama de atividades neste domínio assentou numa série de 

documentos estratégicos: a Estratégia Europeia de Segurança, de 2003; a Estratégia da UE 

contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça (ADM), de 2003, e as Novas Linhas de 

Ação para Combater a Proliferação de ADM e seus Vetores, de 2008; a Estratégia da UE de 

Luta contra a Acumulação Ilícita e o Tráfico de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre 

(ALPC), de 2005, e a Posição Comum sobre a exportação de armas convencionais, de 2008. 
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1.1. NÃO PROLIFERAÇÃO DE ADM 

1.1.1. Tratado de Não Proliferação (TNP). Em 2012, a UE concentrou os seus esforços em 

prosseguir ativamente a implementação do Plano de Ação adotado pela Conferência de Análise do 

TNP em 2010, e informou o Comité Preparatório do TNP (Viena, 30 de abril – 11 de maio de 2012) 

sobre as atividades levadas a cabo nessa área. Foram emitidas quatro declarações da UE, 

nomeadamente uma declaração geral e três declarações específicas centradas nos três pilares do 

TNP: não proliferação, desarmamento e utilização pacífica da energia nuclear. Foram apresentados 

dois documentos de trabalho da UE: um relativo à implementação das conclusões e recomendações 

de medidas de seguimento da Conferência de Análise de 2010 do TNP, e um relativo às utilizações 

pacíficas da tecnologia nuclear. A UE organizou através do Consórcio de grupos de reflexão da UE 

para a Não-Proliferação financiado pela PESC um seminário "Track 2" em novembro de 2012 sobre 

uma zona livre de ADM no Médio Oriente
76

, que reuniu quase 140 participantes provenientes 

da UE, dos países da região, de países terceiros e das organizações internacionais pertinentes, e 

contribuiu para a preparação da Conferência de Helsínquia a convocar pelo Secretário-Geral da 

ONU, pela Federação da Rússia, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. 

 

Os esforços empreendidos pela UE no que diz respeito ao Irão e à RPDC são apresentados no 

respetivo capítulo da Secção A do presente relatório.  

 

                                                 
76

 (Decisão 2012/422/PESC do Conselho de 23 de julho de 2012). 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 97 

 DG C 1  PT 
 

1.1.2 Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (TPTE). A UE continuou a promover a 

entrada em vigor do TPTE e a apoiar as atividades da Comissão Preparatória da Organização do 

Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (OTPTE). Foi adotada em 13 de novembro 

de 2012 uma nova decisão do Conselho
77

 que visa prestar, através do orçamento da PESC, um 

apoio financeiro suplementar de cerca de 5,2 milhões de euros à OTPTE, a fim de reforçar as 

capacidades de vigilância e verificação da Comissão Preparatória. O apoio financeiro foi 

complementado e suportado por uma intensa ação diplomática
78

. Por ocasião da sexta reunião 

ministerial foi emitida uma declaração da UE em apoio do TPTE (Nova Iorque, 27 de setembro 

de 2012). 

 

1.1.3 Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA). A UE também continuou a dar apoio à 

AIEA, sediada em Viena, através de vários instrumentos
79

. Em 2012, deu um contributo financeiro 

adicional para o projeto de Banco de Urânio de Baixo Enriquecimento da AIEA, com 20 milhões de 

euros veiculados pelo Instrumento de Estabilidade, e anunciou que está pronta a continuar a apoiar 

este projeto em preparação através do orçamento da PESC. A UE também contribuiu com um 

montante adicional de 5 milhões de euros para a modernização do laboratório de salvaguardas da 

AIEA em Seibersdorf (Áustria). O objetivo principal do apoio prestado pela AIEA é assegurar que 

sejam mantidos os mais altos padrões de segurança e salvaguardas nucleares quando são 

desenvolvidas atividades nucleares por países terceiros. Assim, a UE e os seus Estados-Membros 

também contribuem para as atividades de "utilização pacífica" nos setores energético e não 

energético com cerca de 150 milhões de euros anuais, em parte através da AIEA. A UE e a AIEA 

mantiveram também uma estreita cooperação sobre a questão nuclear iraniana. 

                                                 
77

 Decisão 2012/699/PESC. 
78

  Diálogos políticos, diligências, declarações feitas na reunião informal do plenário da AGNU 

comemorativa do Dia Internacional contra os Ensaios Nucleares e na reunião ministerial 

organizada pelos "Amigos do TPTE" e pelos Coordenadores da Conferência do Artigo XIV, 

em setembro de 2012, em Nova Iorque.  
79

 A UE continua a ser um dos principais doadores para o Fundo de Segurança Nuclear da 

AIEA, que beneficia mais de 80 países da África, Médio Oriente, América Latina e Ásia, 

tendo contribuído com mais de 30 milhões de euros desde 2004. 
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1.1.4 A UE prosseguiu os seus esforços de universalização da Convenção sobre as Armas 

Químicas (CWC) e de promoção de novas atividades em apoio a projetos específicos. Foi adotada 

em 23 de março de 2012 uma nova decisão do Conselho da UE para apoiar as atividades da 

Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ). A UE começou a trabalhar no sentido 

de chegar a uma posição comum tendo em vista a Terceira Conferência de Revisão da CWC 

agendada para abril de 2013, salientando a necessidade de destruição completa e com a maior 

rapidez possível de todas as armas químicas, de efetiva implementação a nível nacional e de 

universalização total da CWC, e manifestando uma profunda preocupação com a ameaça para a paz 

e a segurança internacionais colocada pelas armas químicas na Síria. 

 

1.1.5. Na sequência da 7.ª Conferência de Revisão da Convenção sobre as Armas Biológicas e 

Toxínicas (CABT) que teve lugar em Genebra, de 5 a 22 de dezembro de 2011, e com base numa 

posição comum formal adotada pelo Conselho em 18 de julho de 2011, a UE envolveu-se 

ativamente no programa inter-sessões para 2012-2015 emitindo declarações e apresentando 

documentos de trabalho sobre assistência e cooperação (artigo X), bem como sobre medidas para 

atenuar os riscos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos. A UE adotou igualmente, 

em 23 de julho de 2012, uma nova decisão do Conselho em apoio da CABT e continuou a manter-

-se ativamente empenhada no apoio a melhorias no domínio da biossegurança e da bioproteção. 

 

1.1.6. Controlo das exportações. No que respeita aos processos de controlo das exportações, em 

2012 a UE continuou a apoiar a aplicação das Resoluções 1540, 1673 e 1810 do CSNU através de 

uma Ação Comum do Conselho de 2008 que visa o reforço das competências e capacidades dos 

funcionários públicos de países terceiros. Ao longo dos últimos cinco anos, o programa de 

sensibilização da UE para o controlo das exportações de bens de dupla utilização, financiado ao 

abrigo do Instrumento de Estabilidade (vocacionado para o longo prazo), promoveu as atividades de 

controlo de exportações em 28 países, com uma contribuição de 17 milhões de euros e o objetivo 

claro de travar a disseminação de ADM. 
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1.1.7. A fim de garantir a continuação dos trabalhos ao abrigo da Decisão do Conselho de 2008 

relativa ao apoio ao Código de Conduta da Haia contra a Proliferação de Mísseis Balísticos 

(HCOC), o Conselho acordou numa nova decisão de apoio ao HCOC (essencialmente 

sensibilização dos Estados não signatários) e no combate mais alargado à proliferação dos mísseis. 

Com base nessa decisão, a UE organizou um evento de divulgação para os Estados signatários e não 

signatários em Nova Iorque, à margem da Primeira Comissão da AGNU, em 17 de outubro 

de 2012
80

. 

 

1.1.8. Com o Instrumento de Estabilidade, na sua componente de redução dos riscos QBRN 

(químicos, biológicos, radiológicos e nucleares), a criação de Centros de Excelência QBRN em 

determinadas regiões progrediu bem e estão a ser estabelecidos os primeiros centros: 1. no Norte de 

África (Argel), 2. na Costa Atlântica (Rabat), 3. no Médio Oriente (Amã), 4. na Europa do Sudeste 

– Sul do Cáucaso – República da Moldávia – Ucrânia (Tbilissi), 5. no Sudeste Asiático (Manila), 6. 

na África Subsariana (Nairobi), 7. na Ásia Central (Tasquente), e 8. nos países do Conselho de 

Cooperação do Golfo. Estes centros já iniciaram a sua atividade. A sua missão é reforçar a 

cooperação regional e internacional no que diz respeito a todos os riscos químicos, biológicos, 

radiológicos e nucleares, independentemente da sua origem
81

.  

 

1.1.9. A UE continuou a trabalhar num projeto de Código de Conduta Internacional que reforça a 

confiança e a transparência nas atividades desenvolvidas no espaço exterior, através de intensas 

consultas com países terceiros. 

                                                 
80

 A UE tinha também começado a planear a organização de eventos que se realizaram no 

início de 2013, tais como a comemoração, em Viena, do décimo aniversário da assinatura do 

Código de Conduta da Haia. 
81

 O Conselho de Segurança das Nações Unidas saudou recentemente a criação destes centros 

(Declaração da Presidência do CSNU, 19 de abril de 2012). 
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1.2. ARMAS CONVENCIONAIS 

 

1.2.1. Controlo das exportações. As políticas dos Estados-Membros em matéria de controlo das 

exportações de armas convencionais continuaram a ser regidas pela Posição Comum do 

Conselho de dezembro de 2008, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações 

de tecnologia e equipamento militares. O Grupo da Exportação de Armas Convencionais do 

Conselho (COARM) procedeu em 2012 a uma revisão da Posição Comum. A avaliação preliminar 

desta revisão confirmou a adequação da Posição Comum para promover a convergência das 

políticas de exportação de armas dos Estados-Membros da UE e identificou vertentes dos trabalhos 

relativos à implementação que serão desenvolvidas nos próximos meses. O Conselho e o SEAE 

continuaram a desenvolver em 2012 um diálogo aprofundado com o Parlamento Europeu e com a 

sociedade civil sobre as políticas de controlo das exportações.  

 

Durante os últimos anos, a UE consagrou recursos diplomáticos e financeiros consideráveis a 

atividades de sensibilização com vista a incentivar sistemas responsáveis e transparentes de controlo 

das exportações de armas nos países terceiros. Em novembro de 2012, a UE comprometeu-se a 

promover essas atividades de sensibilização com a adoção da Decisão 2012/711/PESC do 

Conselho, de 19 de novembro de 2012, que prevê a atribuição de 1,86 milhões de euros para esse 

efeito em 2013 e 2014. 

Em 2012, a UE esteve plenamente envolvida na negociação de um Tratado de Comércio de 

Armas (TCA)
82

, tendo participado ativamente na reunião do Comité Preparatório de fevereiro 

de 2012 e na Conferência Diplomática de julho de 2012. A UE desenvolveu ainda esforços muito 

intensos de sensibilização em todo o mundo
83

. 

                                                 
82

 O Parlamento Europeu adotou em 13 de junho de 2012 uma resolução referente às 

negociações do Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA) (P7_TA(2012)0251). 
83

  Ao abrigo da Decisão 2010/336/PESC do Conselho, que apoia o processo de negociação do 

TCA, foram organizados três seminários regionais em 2012, em cooperação com o UNIDIR 

(Instituto das Nações Unidas de Investigação sobre o Desarmamento), em Nairobi, Quénia, 

para países da África Oriental e Austral (fevereiro de 2012), em Beirute, Líbano, para países 

do Médio Oriente (março de 2012) e em Belgrado, Sérvia, para países europeus e do 

Cáucaso (abril de 2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0062:0067:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0062:0067:EN:PDF
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1.2.2. Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre (ALPC). Em 2012, a UE participou ativamente na 

Conferência de Análise do Programa de Ação da ONU para Prevenir, Combater e Erradicar o 

Comércio Ilícito de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre e apresentou um documento de trabalho 

com recomendações específicas dirigidas à Conferência de Análise que visam a implementação do 

referido Programa
84

. Durante as negociações sobre o projeto de documento com os resultados da 

Conferência, a UE promoveu designadamente a necessidade de continuar a intensificar os esforços 

para conter o risco de diversão das ALPC (nomeadamente através de um maior recurso ao sistema 

de gestão do registo e rastreio de armas ilícitas da Interpol), reforçar os controlos de transferências 

de ALPC e munições, integrar plenamente a perspetiva de género na implementação do Programa e 

permitir que as operações de apoio à paz contribuam efetivamente para a luta contra o comércio de 

ALPC. A UE continuou a financiar o desenvolvimento de instrumentos e técnicas para combater o 

comércio ilícito de ALPC por via aérea, a apoiar as atividades do Gabinete das Nações Unidas para 

os Assuntos de Desarmamento destinadas a implementar o Programa das Nações Unidas, bem como 

a prestar assistência à gestão das reservas, recolha, registo e destruição dos excedentes de ALPC e 

de munições nos Balcãs Ocidentais. A UE adotou igualmente uma nova decisão do Conselho de 

apoio às atividades destinadas a reduzir o risco de comércio ilícito e a acumulação excessiva de 

ALPC na região da OSCE.  

 

1.2.3. Minas antipessoal e munições de dispersão. Em 2012, a UE adotou uma Decisão do 

Conselho de apoio à implementação do Plano de Ação de Cartagena, que apoia os esforços de 

implementação da assistência às vítimas e os aspetos do Plano de Ação relativos à desminagem e 

que promove a universalização da Convenção. A UE tomou parte, em 2012, nas várias reuniões dos 

Estados Partes na Convenção de Otava e na Convenção sobre Munições de Dispersão. 

                                                 
84

  O documento de trabalho da UE sobre o resultado da Conferência de Análise de 2012 

relativa ao Programa de Ação da ONU foi aprovado pelo CNE em julho de 2012.  
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2. PREVENÇÃO DE CONFLITOS E MEDIAÇÃO 

 

As conclusões do Conselho de junho de 2011 sobre a prevenção de conflitos destacaram três áreas 

específicas: reforçar as capacidades de alerta rápido e colmatar a diferença com a resposta rápida; 

fortalecer a capacidade mediadora da UE e os seus instrumentos de análise de conflitos; e criar e 

intensificar parcerias com organizações não governamentais e internacionais e outras instituições 

pertinentes. 

Ao implementar estas ações, os serviços do SEAE procuraram adotar uma abordagem abrangente, 

associando mais estreitamente os conhecimentos especializados em matéria de prevenção de 

conflitos às estruturas da PCSD, garantindo a complementaridade com as estruturas da UE em 

matéria de resposta a situações de crise e de gestão de crises e com os serviços competentes da 

Comissão, e trabalhando em estreita cooperação com os parceiros, incluindo a ONU, as 

organizações regionais, a sociedade civil e as universidades. 

 

Neste contexto, foram levadas a cabo em 2012 as seguintes atividades: 

–– Prestação de apoio operacional às delegações da UE em cerca de vinte países. Tal incluiu 

aconselhamento em prevenção de conflitos, consolidação da paz e mediação; identificação e 

envio de peritos, por exemplo em apoio ao Comité Preparatório Iemenita de Diálogo 

Nacional, e aconselhamento sobre a criação de um Centro da Paz em Mianmar; análise de 

conflitos, por exemplo, para compreender o impacto do movimento Boko Haram na 

estabilidade no Norte da Nigéria; e apoio à capacidade de mediação, por exemplo reunindo 

diferentes intervenientes na mediação que trabalham sobre o Mali. 

–– Prossecução dos trabalhos sobre o reforço da capacidade de apoio à mediação do SEAE, 

financiados no âmbito de um projeto piloto por sua vez financiado pelo orçamento da UE, por 

iniciativa do Parlamento Europeu. Neste contexto, foi encomendado um estudo a consultores 

independentes a fim de contribuir para desenvolver a capacidade de apoio à mediação da UE, 

nomeadamente através da avaliação da proposta de criação de um Instituto Europeu da Paz e 

da elaboração de uma proposta destinada a reforçar a capacidade de apoio à mediação da UE. 
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–– Focalização no desenvolvimento de sistemas, de instrumentos e de uma cultura que permitam 

identificar i) os países em risco de conflito violento a médio e longo prazo, e ii) as alternativas 

de resposta rápida para fazer face a esses riscos. O objetivo deste sistema de alerta rápido não 

é prever onde é que a próxima crise irá ocorrer, mas identificar onde existem riscos de 

conflito futuro, e garantir que sejam dadas respostas atempadas a montante.  

–– Desenvolvimento de uma metodologia de análise de conflitos mais flexível que permita 

diagnósticos rápidos dos riscos de conflito e eventuais respostas da UE. 

–– Reforço do trabalho conjunto entre os serviços competentes do SEAE e da Comissão sobre a 

prevenção de conflitos, através das estruturas informais interserviços como o Grupo de 

Prevenção de Conflitos e o Grupo informal interserviços sobre a reformado do setor da 

segurança.  

–– Reforço da rede de contactos sobre prevenção de conflitos e consolidação da paz, 

nomeadamente com a sociedade civil (através da Rede de Diálogo da Sociedade Civil), e com 

os organismos pertinentes da ONU – PNUD, Departamento dos Assuntos Políticos da ONU 

(através de intercâmbios regulares de pontos de vista por videoconferência). 

 

3. TERRORISMO  

 

Com base na Estratégia e no Plano de Ação de Luta contra o Terrorismo da União Europeia, foi 

acordado que a UE deveria dar prioridade às ameaças provenientes do Paquistão, do Corno de 

África, do Iémen e do Sael. Subsequentemente, aprovaram-se estratégias e planos de ação para 

esses países.  

 

Em 2012, prosseguiram os diálogos políticos sobre a luta contra o terrorismo com parceiros 

essenciais da UE sob a égide do SEAE. Foram organizados diálogos específicos com a ONU, os 

Estados Unidos, a Rússia, a Turquia, o Paquistão, a Índia e a Arábia Saudita. As questões 

relacionadas com o terrorismo foram igualmente discutidas em diversas outras reuniões de diálogo 

da UE, incluindo os diálogos sobre a política externa e de segurança. O SEAE participou 

plenamente na revisão da Estratégia Mundial da ONU de Luta contra o Terrorismo, em Nova 

Iorque, em junho de 2012, e na reunião de alto nível sobre a luta contra o terrorismo nuclear 

convocada pelo Secretário-Geral da ONU em setembro de 2012.  



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 104 

 DG C 1  PT 
 

 

O Fórum Mundial contra o Terrorismo prosseguiu o aprofundamento da cooperação entre os seus 

30 membros fundadores (29 países mais a UE), que teve início em 2011. Tal como anunciado pela 

AR/VP na reunião ministerial do Fórum Mundial contra o Terrorismo em Istambul, em junho, a UE 

apoiará a criação de um Instituto Internacional sobre a Justiça e o Estado de Direito na Tunísia. Na 

última reunião ministerial do Fórum Mundial contra o Terrorismo, em 13/14 de dezembro de 2012, 

foi inaugurado em Abu Dabi o Centro Internacional de Excelência para a Luta contra o Extremismo 

Violento (Hedayah). A reunião inaugural do Grupo de trabalho para o Corno de África do Fórum 

Mundial de Luta contra o Terrorismo, copresidido pela UE e pela Turquia, teve lugar em Dar es 

Salam em 8/10 de fevereiro de 2012, tendo registado uma ampla participação dos países da região e 

de organizações internacionais e regionais.  

 

Ao diálogo político com a Índia sobre a luta contra o terrorismo, de janeiro de 2012, seguiu-se o 

diálogo UE-Índia sobre segurança em 25 de outubro de 2012. Nesta última reunião, ambas as partes 

acordaram em que os peritos deveriam dar início à aplicação das conclusões acordadas no diálogo 

político sobre a luta contra o terrorismo, relativas, por exemplo, à assistência jurídica mútua e à 

extradição, à contrafação da moeda, à luta contra a radicalização, ao reforço da cooperação judicial 

e à deteção dos fluxos financeiros.  

 

Em fevereiro de 2012, o Conselho adotou o plano quinquenal de empenhamento UE-Paquistão. Ao 

abrigo deste plano, ambas as partes se comprometem a cooperar de forma abrangente na luta contra 

o terrorismo e numa série de domínios conexos
85

.  

                                                 
85

 A Estratégia de Empenhamento foi seguida pela adoção da Estratégia de Luta contra o 

Terrorismo/Segurança da UE para o Paquistão, que apresenta a posição da UE e dos seus 

Estados-Membros no que diz respeito à cooperação com o Paquistão em matéria de luta 

contra o terrorismo. A Estratégia de Luta contra o Terrorismo inclui dois planos de ação: um 

plano de ação de luta contra o extremismo violento e um plano de ação em matéria de Estado 

de direito, que estão atualmente a ser elaborados. 
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Atendendo à evolução da situação no Mali e ao risco de criação de um santuário terrorista no Norte, 

bem como aos riscos de repercussões para outros países da região, o Sael tornou-se uma prioridade 

ainda maior para a UE. A EUCAP Sael, a operação civil PCSD no Níger lançada em julho de 2012, 

é a primeira missão PCSD a incluir a luta contra o terrorismo no seu mandato.  

A UE está também a explorar a forma de cooperar com as organizações regionais, como a Liga dos 

Estados Árabes (LEA). A reunião ministerial UE-LEA de novembro de 2012 adotou um plano de 

ação que abrange a cooperação na luta contra o terrorismo, incluindo no que diz respeito à justiça 

penal.  

 

A Comissão tem continuado a implementar projetos relativos à luta contra o terrorismo ao abrigo do 

Instrumento de Estabilidade (IE), em especial o projeto de reforço das capacidades civis para a 

aplicação da lei no Paquistão, e projetos no Sael e no Sudeste Asiático. Foram efetuadas missões de 

identificação para identificar projetos no domínio da luta contra o extremismo violento no Paquistão 

e no Corno de África, bem como outros projetos no Corno de África.  

 

A UE e os Estados-Membros organizaram um diálogo semestral com o conselheiro jurídico do 

Departamento de Estado dos EUA sobre a luta contra o terrorismo e o direito internacional, no qual 

são discutidos os princípios jurídicos aplicáveis à luta contra o terrorismo. Este diálogo tem como 

objetivo aprofundar a compreensão mútua dos nossos enquadramentos jurídicos respetivos e 

desenvolver um terreno comum com base no qual possamos trabalhar mais eficazmente na luta 

contra o terrorismo.  
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4. CRIMINALIDADE ORGANIZADA 

 

As formas graves de criminalidade e a criminalidade organizada continuaram a fazer parte da 

agenda dos diálogos políticos da UE com muitos países e organizações regionais e internacionais. 

Os programas de assistência financiados pela UE e as missões da PCSD contribuíram para a 

aplicação prática das orientações políticas. Estas ações visam ainda complementar o Ciclo Político 

(interno) da UE para a criminalidade internacional grave e organizada 2011-2013, bem como o 

novo Ciclo Político 2014-2016 que agora se avizinha.  

 

Os programas relativos à rota da cocaína e da heroína, financiados pelo Instrumento de 

Estabilidade, continuaram a desenvolver as capacidades de aplicação da lei e as ligações 

internacionais paralelamente a essas rotas. Tal incluiu um novo projeto piloto relativo ao tráfico de 

seres humanos em quatro países situados na rota da heroína (Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, 

República da Moldávia e Turquia), que vem igualmente apoiar a nova Estratégia da UE para a 

erradicação do tráfico de seres humanos 2012-2016, e a correspondente definição de países e 

regiões prioritários
86

. 

 

O programa das rotas marítimas críticas, no valor de 16,5 milhões de euros, abrange 17 países da 

costa do Oceano Índico Ocidental, Sudeste Asiático e Golfo da Guiné. Este programa reforça as 

capacidades de partilha de informações e as funções de controlo da aplicação da lei pelos Estados 

do litoral, a fim de garantir um tráfego marítimo mais seguro, nomeadamente através da luta contra 

a pirataria e os assaltos à mão armada cometidos no mar. Em 2012, foi levado a cabo um certo 

número de novas ações, incluindo o treino de guardas costeiros no Golfo da Guiné, numa tentativa 

de reduzir os ataques dos piratas ao largo da costa ocidental da África. 

                                                 
86

 Ao abrigo do Programa relativo à rota da cocaína, três Células Portuárias Antitráfico estão 

agora operacionais em Cabo Verde, Senegal e Togo, apoiando a luta contra a criminalidade 

organizada na rota da cocaína (36 países abrangidos na África Ocidental e na América Latina 

e Caraíbas). Foi igualmente lançado um novo projeto para a criação de um sistema de 

informação policial regional na África Ocidental com a Interpol e assumido um novo 

compromisso de prevenção do desvio de precursores químicos (América Latina). Estes 

programas fazem parte da abordagem equilibrada e integrada da UE em matéria de droga, tal 

como reiterado na nova Estratégia da UE de luta contra a droga (2013-2020).  
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5. CIBERSEGURANÇA  

Em 2012 decorreram os trabalhos de elaboração da comunicação sobre uma Estratégia da UE para a 

Cibersegurança (adotada em fevereiro de 2013), incluindo as primeiras medidas em prol do 

desenvolvimento de capacidades nos países terceiros e ações de sensibilização internacional
87

. A 

UE participou ativamente na preparação da Segunda Conferência Internacional sobre o 

Ciberespaço, realizada em Budapeste. A AR/VP proferiu uma alocução durante o evento, 

salientando a importância de uma Internet aberta e gratuita, que intensifique paralelamente a luta 

contra a cibercriminalidade e outras ciberameaças. Foram também abordados temas semelhantes 

pela UE na primeira reunião do Grupo de Missão de Cibernética UE-China, em setembro, em 

Pequim. Em outubro, em Nova Deli, tiveram lugar as segundas consultas UE-Índia sobre 

cibersegurança e cibercriminalidade.  

 

6. SEGURANÇA ENERGÉTICA 

Em 2012, a Comissão trabalhou em estreita cooperação com o SEAE na implementação das ações 

de acompanhamento delineadas na comunicação da Comissão em associação com a AR/VP sobre a 

segurança do aprovisionamento energético e a cooperação internacional (setembro de 2011)
88

, em 

sintonia com as conclusões do Conselho de novembro de 2011 sobre o reforço da dimensão externa 

da política energética da UE
89

. 

                                                 
87

 O Parlamento Europeu adotou, em 12 de junho de 2012, uma resolução sobre a proteção das 

infraestruturas críticas da informação – realizações e próximas etapas: para uma 

cibersegurança mundial (P7_TA(2012)0237) e, em 22 de novembro de 2012, uma resolução 

sobre cibersegurança e ciberdefesa (P7_TA(2012)0457). 
88

 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões relativa à segurança do aprovisionamento energético 

e à cooperação internacional – "A política energética da UE: Estreitar os laços com parceiros 

para além das nossas fronteiras" (COM(2011)539 final, 7.9.2011). 
89

 Conclusões do Conselho sobre o reforço da dimensão externa da política energética da UE – 

3127.ª reunião do Conselho (TRANSPORTES, TELECOMUNICAÇÕES e ENERGIA – 

(Questões energéticas) – Bruxelas, 24 de novembro de 2011. O Parlamento Europeu adotou, 

em 12 de junho de 2012, uma resolução intitulada "Estreitar os laços de cooperação em 

matéria de política energética com parceiros para além das nossas fronteiras: uma 

abordagem estratégica a um aprovisionamento energético seguro, sustentável e competitivo" 

(P7_TA(2012)0238). 
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Em 5 de dezembro de 2012 teve lugar em Bruxelas a quarta reunião do Conselho de Energia 

UE-EUA (na sequência da reunião anterior em Washington, em novembro de 2011). A agenda foi 

estruturada em torno do triplo mandato do Conselho de Energia, nomeadamente segurança 

energética, política energética e tecnologias energéticas, e fortemente focalizada nas repercussões 

da "revolução do gás/óleo de xisto nos EUA", na evolução no domínio da energia nos países 

vizinhos da UE e na política energética e domínios tecnológicos em que a UE e os EUA poderão 

cooperar. A UE foi clara quanto aos seus interesses energéticos e ao vasto desafio global que as 

alterações climáticas representam. Entre outras questões, a cooperação estreita com os EUA sobre 

as sanções impostas ao Irão em 2012 foi considerada por ambas as partes como um bom exemplo 

de diplomacia coordenada no domínio da energia. 

A relação da UE com a Rússia no domínio da energia continuou a caracterizar-se por uma forte 

interdependência, uma vez que a Rússia continua a ser o principal fornecedor externo da UE no 

plano energético, e a UE o maior consumidor externo de hidrocarbonetos russos. Em 7 de dezembro 

de 2012, teve lugar a cerimónia de lançamento do projeto Southstream e a Gazprom concluiu este 

ano as suas negociações com a Sérvia, a Hungria, a Eslovénia e a Bulgária. Em outubro de 2012, foi 

inaugurada a segunda conduta de gás Nordstream destinada a transportar anualmente até 55 mil 

milhões de metros cúbicos de gás russo para os consumidores europeus. A Comissão Europeia 

decidiu proceder a uma investigação formal para apurar se a Gazprom poderá estar a entravar a 

concorrência nos mercados do gás da Europa Central e Oriental, violando as regras antitrust da UE. 

Por último, com base num mandato da UE, tiveram igualmente início negociações, em fevereiro 

de 2012, sobre acordos entre a UE-Rússia e a Bielorrússia relativos à gestão das redes de 

eletricidade na região do Báltico. 

 

A Ucrânia aderiu à Comunidade da Energia em 1 de fevereiro de 2011 e desde fevereiro de 2012 

tem registado alguns progressos na reforma do setor da energia, que está atrasada, em sintonia com 

o Tratado da Comunidade da Energia, tendo nomeadamente tomado medidas para a separação da 

Naftogas. O reforço das ligações de transporte de energia continuou a ser um domínio importante da 

Estratégia da UE para a Ásia Central. Em 2012, prosseguiram os trabalhos de implementação do 

mandato da União Europeia de setembro de 2011 de negociação de um tratado juridicamente 

vinculativo entre a UE, o Azerbaijão e o Turquemenistão para a construção de uma rede 

transcaspiana de gasodutos. A assinatura pela Turquia e pelo Azerbaijão, em 28 de junho de 2012, 

do Acordo Intergovernamental para a construção do TANAP (gasoduto transanatoliano), que deverá 

transportar o gás da fronteira oriental da Turquia, até à fronteira ocidental da Turquia, permitindo 

assim um trânsito estável através de todo o país, constituiu um passo positivo nesta direção. 
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Em 2012, a UE melhorou as suas relações bilaterais com o Iraque, com a assinatura em 11 de maio 

de 2012 do Acordo de Parceria e Cooperação, e pretende agora reforçar a cooperação em especial 

no domínio da energia, ajudando o Iraque a aproveitar o seu enorme potencial. Alguns projetos já 

estão em curso, como a criação de um Centro de Tecnologia Energética UE-Iraque. 

 

7. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E SEGURANÇA 

Em 2012, foi prosseguida a aplicação das conclusões do Conselho de julho de 2011 que apelam a 

um reforço da diplomacia da UE em matéria de alterações climáticas e que definem como 

prioridades três vertentes de ação, incluindo a ligação entre alterações climáticas, escassez de 

recursos naturais e segurança internacional através de uma diplomacia preventiva e medidas de 

cooperação específicas
90

. Foi mantida a tónica nas ações destinadas a continuar a aumentar a 

sensibilização para os desafios ligados à segurança climática nos diálogos políticos bilaterais e 

regionais, por exemplo com os EUA, bem como através da participação do SEAE e do Estado-

-Maior da UE em eventos de política específicos. O SEAE participou igualmente nos trabalhos 

relativos à segurança climática da Comissão AFET/SEDE do Parlamento Europeu. O apoio 

constante foi entretanto alargado à análise e gestão de risco em matéria de segurança climática em 

regiões e países vulneráveis, incluindo através do apoio à investigação aplicada e ao diálogo a nível 

regional como, por exemplo, no quadro do projeto de investigação multidisciplinar intitulado 

"Alterações climáticas, conflitos hídricos & segurança humana – CLICO" que trata os pontos 

críticos no Sael e no Mediterrâneo/Médio Oriente no que diz respeito à segurança climática e à 

segurança dos recursos hídricos. Além disso, apoiado no Instrumento de Estabilidade, foi lançado 

em 2012 um novo programa regional de 3 anos com países da Europa de Oriental, do Sul do 

Cáucaso e da Ásia Central. Os trabalhos são conduzidos através do consórcio ENVSEC (Iniciativa 

Ambiente e Segurança) que reúne a OSCE e diferentes agências da ONU. As atividades centram-se 

nas avaliações de risco local, na sensibilização política e no desenvolvimento de capacidades em 

parceria com os Governos e partes interessadas da sociedade civil da região.  
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 O Parlamento Europeu adotou em 22 de novembro de 2012 uma resolução sobre o papel da 

Política Comum de Segurança e Defesa em matéria de crises provocadas pelo clima e 

catástrofes naturais (P7_TA(2012)0458). 
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8. SEGURANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Em 2012, a segurança dos recursos hídricos concitou maior atenção. Em setembro de 2012 teve 

lugar um debate estratégico sobre segurança dos recursos hídricos na reunião de Gymnich (dos 

Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e da AR/VP), em Paphos (Chipre). Foi em geral 

reconhecido que as causas profundas, nomeadamente as alterações climáticas e a pressão 

demográfica e do desenvolvimento económico, estão no cerne dos esforços internacionais e 

europeus para fazer face ao desafio dos recursos hídricos. Mas foi igualmente reconhecido que os 

recursos hídricos são um fator importante de tensões e conflitos e para a segurança internacional, 

tendo por isso a UE sido instada a desenvolver mais esforços no que diz respeito à prevenção de 

conflitos em bacias hidrográficas regionais e transfronteiriças e a promover convénios de 

colaboração em matéria de gestão sustentável dos recursos hídricos.  

 

Para compreender melhor o atual empenhamento da UE e dos Estados-Membros no domínio da 

segurança dos recursos hídricos e como etapa importante para desenvolver uma ação mais clara em 

matéria de política externa, foi lançado no final de 2012 um exercício de cartografia da segurança 

hídrica que conta com a participação da UE e dos Estados-Membros e que tem como objetivo obter 

uma breve panorâmica de "quem faz o quê". Prevê-se que este exercício de cartografia esteja 

concluído no início de 2013. 

 

Em setembro de 2012, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, a AR/VP, 

juntamente com a Secretária de Estado, Hillary Clinton, e as Nações Unidas presidiram um evento 

consagrado à segurança dos recursos hídricos durante o qual se registou amplo acordo quanto à 

importância da água para a estabilidade e o desenvolvimento, bem como para a paz e a segurança, 

tendo sido decidido intensificar os esforços conjuntos para fazer face aos desafios ligados à 

segurança dos recursos hídricos. 

 

Em 25 de junho, o Conselho, na revisão da Estratégia da UE para uma Nova Parceria com a Ásia 

Central, que foi adotada pelo Conselho Europeu em 2007, reafirmou que o ambiente e os recursos 

hídricos são domínios essenciais de ação no empenhamento da UE na região. Em 2012, o 

empenhamento da UE em matéria de segurança dos recursos hídricos na Ásia Central registou 

novamente progressos, nomeadamente com a visita à região da AR/VP em novembro de 2012.  
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C. CONTRIBUTO PARA UMA ORDEM MULTILATERAL MAIS EFICAZ 

 

A UE manteve o seu apoio inequívoco ao multilateralismo, conforme reiterado no Tratado de 

Lisboa , reconhecendo que para fazer face a desafios globais há que encontrar soluções globais. No 

que diz respeito à apresentação de declarações da UE em organizações internacionais, o Regime 

Geral, adotado pelo Conselho em 22 de outubro de 2011, foi aplicado na prática durante o ano 

de 2012, contribuindo assim para a apresentação de tais declarações. A presença coerente da UE nas 

instâncias multilaterais continua a ser uma prioridade.  

 

1. NAÇÕES UNIDAS 

 

A UE prosseguiu os seus esforços internos para melhorar a aplicação prática das modalidades 

decorrentes da Resolução 65/276 da Assembleia Geral da ONU sobre a participação da UE nas 

atividades da ONU, adotada em maio de 2011. A UE utilizou plenamente as disposições da 

Resolução 65/276 e participou ativamente na Assembleia Geral da ONU, nos seus comités, nos seus 

grupos de trabalho, em reuniões e conferências internacionais convocadas sob os auspícios da 

Assembleia Geral e nas conferências das Nações Unidas. A ação da UE contribuiu para a 

consolidação prática das modalidades e da aplicação da Resolução. 

Entre as prioridades para as suas atividades no quadro das Nações Unidas
91

, a UE reafirmou o seu 

objetivo geral de assegurar o estatuto da ONU enquanto organização forte e eficiente, colocada no 

vértice mais alto do sistema internacional.  
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 Em 13 de junho de 2012, o Parlamento Europeu adotou a sua recomendação ao Conselho 

sobre a 67.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (A7-0186/2012). O Conselho 

adotou as Prioridades da UE para a 67.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, na 

sua reunião de 23 de julho de 2012 (doc. 12851/12).  
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No domínio da paz e da segurança, a implementação da Responsabilidade de Proteger continuou a 

ser uma das principais prioridades da UE no âmbito da ONU. A UE prosseguiu o seu trabalho de 

integração deste conceito nos seus instrumentos e políticas. No domínio da gestão de crises, a UE e 

a ONU continuaram implicadas na procura sistemática da melhor forma de a UE intensificar o seu 

apoio às atividades de manutenção da paz da ONU, e a UE continuou a apoiar os trabalhos de 

consolidação da paz no quadro da ONU, nomeadamente no seio da Comissão de Consolidação da 

Paz. A UE contribuiu para o sucesso da primeira reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU 

sobre o Estado de direito a nível nacional e internacional, que teve lugar em setembro de 2012. 

Nessa ocasião, a UE e os seus Estados-Membros assumiram compromissos em vários domínios, 

visando o reforço do Estado de direito ao nível internacional e ao nível nacional, tanto dentro da UE 

como externamente, através do apoio a países terceiros. A maior parte destes compromissos deverá 

ser posta em prática até 2014 ou 2015. 

As questões de direitos humanos são abordadas detalhadamente noutra secção do presente relatório, 

sendo neste contexto suficiente recordar que a promoção dos direitos humanos, da democracia e do 

Estado de direito continuou, ao longo de 2012, a ser o fio condutor da ação da UE no quadro da 

ONU. A UE apoiou com sucesso a Resolução da 67.ª sessão da AGNU sobre a pena de morte bem 

como as iniciativas por país da UE quanto à situação em matéria de direitos humanos, a nível da 

Terceira Comissão, e continuou fortemente empenhada, conjuntamente com países terceiros, na 

promoção de grandes prioridades como sejam a liberdade de religião ou de crença, com o objetivo 

de reafirmar e aprofundar o desenvolvimento do acervo de resoluções apresentadas pela UE no 

âmbito da AGNU e do Conselho dos Direitos do Homem (CDH) da ONU. 

No domínio do desenvolvimento sustentável, os temas prioritários fundamentais foram o 

seguimento dos resultados da Conferência Rio+20 e a preparação do quadro de desenvolvimento 

pós-2015. É crucial assegurar que estes dois processos não evoluem separadamente, devendo pelo 

contrário ser vistos como parte de um único quadro abrangente. A UE esforçou-se no sentido de 

assegurar um discurso coerente e focalizado, nos órgãos e fóruns da ONU, sobre as iniciativas em 

matéria de governação, incluindo a governação económica mundial, o seguimento dos resultados da 

Conferência Rio+20 e o quadro de desenvolvimento pós-2015. No âmbito do seguimento da 

Conferência Rio+20, a UE apoiou a adoção da resolução da AGNU que reforça e atualiza o 

Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA). O combate às alterações climáticas 

manteve-se também entre os principais objetivos da UE no quadro da ONU.  
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A UE promoveu também a reforma do sistema das Nações Unidas. A UE continuou empenhada em 

assegurar que os recursos financeiros da ONU fossem geridos de forma eficaz, eficiente e 

consentânea com os princípios da disciplina orçamental e da coerência, e em conformidade com os 

mais elevados padrões internacionais, bem como em reforçar a sua eficácia no terreno.  

 

2. OSCE 

 

A UE apoiou especialmente o reforço da OSCE em todo o ciclo de conflito (desde o alerta rápido 

até à recuperação pós-conflito), inclusive através da ação do Alto-Comissário para as Minorias 

Nacionais e das missões da OSCE no terreno. A UE congratulou-se com os esforços da OSCE para 

reanimar e fazer avançar as negociações "5+2" sobre a resolução do conflito na República da 

Moldávia e reconheceu os progressos realizados nas convenções no sentido de sanar 

definitivamente o conflito relativo à Transnístria. A UE também atribuiu grande importância ao 

avanço na Dimensão Humana da OSCE, incluindo o Gabinete da OSCE para as Instituições 

Democráticas e os Direitos Humanos e o Representante para a Liberdade dos Meios de 

Comunicação Social. Prosseguiu o desenvolvimento da cooperação com a OSCE nos domínios da 

liberdade dos meios de comunicação social, dos direitos humanos e da resposta às ameaças 

transnacionais, incluindo as questões relacionadas com a gestão das fronteiras e a segurança, bem 

como a cibersegurança. 

A UE continua a ter em grande conta o papel que as instituições autónomas da OSCE têm no 

controlo da implementação dos compromissos assumidos pelos Estados participantes na OSCE e na 

assistência que lhes é prestada para melhorar o seu desempenho na matéria. Isso inclui a observação 

de processos eleitorais em todo o espaço OSCE. A UE contribuiu para que fosse alcançado um 

acordo sobre o papel a desempenhar pela OSCE para facilitar a participação dos residentes do 

Kosovo nas eleições sérvias.  

A UE contribuiu ativamente para o diálogo sobre o futuro da segurança europeia, inclusive através 

dos debates sobre o processo Helsínquia+40, e para a ação da OSCE em prol do reforço e 

modernização do controlo do armamento e das medidas de criação de confiança e segurança.  
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No entanto, apesar dos grandes esforços da Presidência e do empenho construtivo da UE, não foi 

possível, durante o ano de 2012, realizar progressos em todas as três dimensões da OSCE. A UE 

lamentou profundamente não terem sido adotadas decisões relativas à dimensão humana no 

Conselho Ministerial de Dublin, de dezembro de 2012, e expressou deceção pela falta de acordo 

sobre questões pertinentes para o Fórum de Cooperação para a Segurança. 

 

3. CONSELHO DA EUROPA  

A UE prosseguiu a sua cooperação com o Conselho da Europa, na linha do Memorando de 

Entendimento entre as duas organizações, nomeadamente nas áreas da PEV (com especial destaque 

para a Parceria Oriental e a dimensão "Sul do Mediterrâneo") e dos Balcãs Ocidentais, em matéria 

de democracia, Estado de direito e direitos humanos. A UE continuou a beneficiar de uma 

cooperação particularmente frutuosa com o Conselho da Europa no domínio da justiça e dos 

assuntos internos, no quadro da implementação do "Programa de Estocolmo" da UE, bem como nos 

domínios do Estado de direito e da democracia, através de uma estreita cooperação com a Comissão 

de Veneza sobre questões de reforma constitucional e de direito eleitoral. Estabeleceu-se uma 

cooperação eficaz entre o Representante Especial da UE para os Direitos Humanos e os seus 

homólogos do Conselho da Europa, nomeadamente o Comissário para os Direitos Humanos. O 

fundo de apoio à vizinhança oriental, lançado em 2011 e dotado de 4 milhões de euros, destina-se a 

contribuir para a reforma da justiça e o combate à cibercriminalidade e à corrupção. A execução do 

programa conjunto de consolidação das reformas democráticas na vizinhança meridional" começou 

no início de 2012 em Marrocos e na Tunísia, a que se seguiu a Jordânia após os contactos realizados 

ao nível político e técnico terem conduzido a acordos de cooperação. As negociações para a adesão 

da UE à Convenção Europeia dos Direitos do Homem foram retomadas tendo por base propostas da 

UE, após uma pausa de um ano provocada pela necessidade de um debate interno à UE sobre o 

projeto de acordo de 2011, fixado ao nível técnico. 
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D. PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E ESTADO DE 

DIREITO 

2012 foi um ano de alteração significativa da política da UE em matéria de direitos humanos. 

Através da adoção, em 25 de junho, do Quadro Estratégico e do Plano de Ação da UE para os 

Direitos Humanos e a Democracia, a UE reafirmou que os direitos humanos estão no cerne dos seus 

princípios fundamentais e, além disso, constituem o fio condutor de todas as suas ações. 

 

Quadro Estratégico da UE para os Direitos Humanos e a Democracia 

Segundo o Quadro Estratégico
92

, "a UE promoverá os direitos humanos em todos os domínios da 

sua ação externa, sem exceção". Este quadro enuncia princípios, objetivos e prioridades, todos 

concebidos para melhorar a eficácia e a coerência da política da UE em matéria de direitos 

humanos, no seu conjunto, na próxima década
93

. Proporciona uma base definida de comum acordo 

para desenvolver um esforço realmente coletivo, envolvendo por igual os Estados-Membros e as 

instituições da UE. O Quadro Estratégico consagra também o empenho em estabelecer uma 

verdadeira parceria com a sociedade civil. 

 

O Quadro Estratégico corresponde a um acordo sobre uma abordagem da UE que responda aos 

novos desafios à escala mundial. A Comunicação Conjunta da Comissão Europeia e da Alta 

Representante "Os direitos humanos e a democracia no centro da ação externa da UE – Rumo a 

uma abordagem mais eficaz", de dezembro de 2011
94

, expressa a necessidade de coerência na 

integração das questões de direitos humanos nas políticas externas. A comunicação afirma que, em 

matéria de direitos humanos e democracia, a UE deve respeitar os seus princípios em relação às 

normas e valores que procura defender, ser criativa quanto à sua forma de atuação e absolutamente 

determinada para obter resultados concretos. 
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 Conclusões do Conselho sobre os direitos humanos e a democracia;  3179.ª reunião do 

Conselho dos Negócios Estrangeiros, Luxemburgo, 25 de junho de 2012. 
93

 O Parlamento Europeu adotou em 18 de abril de 2012 uma resolução sobre o Relatório 

Anual sobre os Direitos Humanos no mundo e a política da União Europeia nesta matéria, 

incluindo as implicações para a política estratégica da UE em matéria de direitos humanos 

(P7_TA(2012)0126). Em 13 de dezembro de 2012, adotou uma resolução sobre o Relatório 

Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2011) e a política da União 

Europeia nesta matéria (P7_TA(2012)0503), bem como uma resolução sobre a revisão da 

estratégia da UE em matéria de direitos humanos (P7_TA(2012)0504). 
94

 Comunicação conjunta da AR/VP e da Comissão Europeia "Os direitos humanos e a 

democracia no centro da ação externa da UE – Rumo a uma abordagem mais eficaz", 

COM(2011) 886 final.  
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O Quadro é complementado por um Plano de Ação que reúne 97 ações sob 36 rubricas e abrange o 

período até 31 de dezembro de 2014. Um dos compromissos assumidos neste Plano de Ação é o de 

que a UE deve apresentar os resultados que obteve na realização dos seus objetivos no seu relatório 

anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo.  

 

Os direitos humanos na política da UE 

Incluída no novo "pacote direitos humanos", a nomeação, este ano, de um Representante Especial 

da UE para os Direitos Humanos destina-se a contribuir para a execução do Quadro Estratégico e 

do Plano de Ação, bem com a aumentar a eficácia e a visibilidade da política da UE
95

. Stavros 

Lambrinidis tomou posse em setembro de 2012 e já começou a fazer-se ouvir, especialmente no que 

diz respeito aos parceiros estratégicos da UE, aos países nossos vizinhos e aos países em transição. 

Presidiu a diálogos sobre direitos humanos com o México e a União Africana, trabalhou no sentido 

de aprofundar as relações com a Rússia e o Egito, participou em eventos de alto nível como o 

primeiro Fórum da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e a Reunião da OSCE para a 

Implementação da Dimensão Humana, e reuniu-se com defensores dos direitos humanos, membros 

do Parlamento Europeu e representantes dos Estados-Membros. O Representante Especial 

desempenhou um papel de destaque nas atividades da UE em domínios relacionados com os direitos 

humanos, tais como as questões de género, a liberdade de religião ou de crença e a liberdade de 

expressão. 

 

2012 foi para a UE um ano de intensa atividade na procura de uma melhor integração das questões 

de direitos humanos nas suas próprias ações, como previsto no Quadro Estratégico. Todas as 

140 delegações e gabinetes, bem como as 15 missões e operações da PCSD, dispõem agora de 

pontos de contacto para os direitos humanos e a democracia. Foram também nomeados, em 

101 países, agentes de ligação para os defensores dos direitos humanos. Além disso, em cada 

direção de gestão geográfica dispõe atualmente de pontos de contacto para os direitos humanos que 

visam integrar de forma coerente as questões de direitos humanos nas atividades do SEAE como 

um todo. 
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 O Parlamento Europeu adotou em 13 de junho de 2012 uma resolução sobre o Representante 

Especial da União Europeia para os Direitos Humanos (P7_TA(2012)0250). 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 117 

 DG C 1  PT 
 

O Grupo Interserviços sobre os Direito Humanos da Comissão aumentou os seus níveis de 

atividade com os trabalhos relacionados com o Quadro Estratégico e o Plano de Ação. Este grupo 

reuniu-se várias vezes ao longo de 2012, juntando o SEAE e as Direções-Gerais da Comissão, e 

demonstrou o seu valor ao assegurar a coerência entre as ações de todos os serviços que lidam com 

questões de direitos humanos. 

 

Uma inovação de 2012 foi a criação de um grupo de contacto de alto nível entre o Parlamento 

Europeu, o SEAE e a Comissão em matéria de direitos humanos. Também este grupo foi criado 

no contexto dos trabalhos relativos ao Quadro Estratégico e ao Plano de Ação. Depois da sua 

primeira reunião em 16 de abril de 2012, tem mostrado o seu valor enquanto instância de contacto 

regular entre membros do Parlamento Europeu e altos funcionários do SEAE, em matéria de 

direitos humanos. Consequentemente, continuou a reunir depois da adoção do Quadro Estratégico e 

do Plano de Ação e é atualmente considerado um canal importante de comunicação. 

 

Durante o ano, a UE reforçou o seu empenho em criar parcerias com a sociedade civil. As 

organizações da sociedade civil são consultadas sistematicamente sobre toda a programação e estão 

atualmente estreitamente implicadas na formulação de políticas, tal como nos casos da redação das 

diretrizes sobre os direitos humanos e da elaboração de uma "abordagem global" para 

Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU sobre as mulheres, a paz e a segurança. 

 

As ações da UE neste domínio são extremamente importantes, na medida em que as ONG viram o 

seu espaço reduzido em 2012. As organizações da sociedade civil enfrentam, cada vez mais, 

restrições variadas e severas à sua liberdade de expressão e de associação, impostas por governantes 

que procuram silenciar as suas vozes e reprimir a suas ações. 

 

Como forma de prestar assistência à sua causa, em 2012, o IEDDH (Instrumento Europeu para a 

Democracia e os Direitos Humanos) apoiou em mais de 100 países os defensores dos direitos 

humanos, a sociedade civil e outras partes interessadas. Para o período de 2014-2020, a Comissão 

Europeia, no seu projeto de regulamento, propôs disponibilizar 1,4 mil milhões de euros para apoiar 

ainda mais estes esforços, embora ainda estejam em curso as negociações respeitantes ao montante 

exato do orçamento e ao seu âmbito. 
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A comunicação da Comissão intitulada "As raízes da democracia e do desenvolvimento 

sustentável: o compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio das relações 

externas"
96

, de outubro, compromete seriamente a UE a apoiar mais as organizações da sociedade 

civil dos países parceiros, para que estas possam desempenhar cabalmente o seu papel em termos de 

fornecimento de serviços sociais, transparência e defesa da boa governação, e participar na 

formulação de políticas. Está atualmente em curso um exercício de levantamento que tem como 

objetivo permitir o aumento do efeito das ações da UE. 

 

Em outubro foi também criado o Fundo Europeu para a Democracia, concebido para apoiar os 

ativistas pró-democracia que lutam pela transição democrática na vizinhança europeia e mais 

além
97

. Este fundo foi concebido como um complemento dos instrumentos já existentes, incluindo o 

IEDDH. O valor acrescentado do Fundo Europeu para a Democracia será o apoio célere e flexível 

aos intervenientes que ainda não beneficiam de apoios, que são insuficientemente apoiados ou que 

têm dificuldade em obter apoio dos instrumentos existentes na UE; a título de exemplos mais 

evidentes, citem-se as organizações da sociedade civil, os movimentos e os ativistas individuais que 

militam a favor de um sistema pluralista e multipartidário, independentemente da sua dimensão ou 

estatuto formal. 

 

Contudo, o que mais importa é o que acontece para além da retórica e dos relatórios que emanam 

das instituições; é saber se as políticas e os planos da UE estão efetivamente a melhorar a situação 

dos direitos humanos no terreno. 

 

Promover a universalidade dos direitos humanos 

Ao longo de 2012, a UE reafirmou o seu empenhamento na promoção e proteção de todos os 

direitos humanos, sejam eles civis e políticos ou económicos, sociais e culturais. Para este efeito, o 

14.º Fórum Anual UE-ONG sobre Direitos Humanos, que teve lugar em dezembro, juntou mais 

de 200 empenhados defensores dos direitos humanos, ativistas e decisores políticos determinados a 

transformar os interesses comuns em ação comum. O Fórum analisou o papel dos mecanismos 

regionais na promoção da universalidade, com a participação ativa de representantes dos 

mecanismos internacionais e regionais de direitos humanos de todo o mundo. 

                                                 
96

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:PT:PDF 
97

 O Parlamento Europeu adotou em 29 de março de 2012 uma recomendação ao Conselho 

referente às modalidades da eventual criação de uma Dotação Europeia para a Democracia 

(P7_TA(2012)0113). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:PT:PDF
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A UE continuou a trabalhar ao nível da ONU para promover a universalidade dos direitos humanos. 

Encorajou a ratificação de tratados internacionais fundamentais em matéria de direitos humanos e 

continuou a salientar a necessidade de integrar as questões dos direitos humanos, da governação, da 

democracia e do Estado de direito no quadro pós-2015 dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio (ODM). 

 

O reconhecimento da natureza universal dos direitos humanos é importante para lidar com os 

desafios que ultrapassam as fronteiras nacionais. O ano de 2012 foi marcado pelo aparecimento de 

novas crises de direitos humanos em todo o mundo, bem como pelo agravamento de outras já 

existentes, seja pela propagação de leis repressivas em determinados países da Europa Oriental e da 

Ásia Central, seja pela continuada crise de segurança no Sael. A situação no Mali sofreu um 

acentuado agravamento em 2012, tendo o golpe de Estado e as atividades de grupos armados 

extremistas causado graves abusos em matéria de direitos humanos. Toda a região foi afetada por 

turbulência política, atividade terrorista, tráfico de drogas e contrabando de armas, com efeitos 

transfronteiriços que ameaçam a paz e a segurança.  

 

Confrontada com restrições quanto ao espaço concedido aos defensores dos direitos humanos e às 

ONG, bem como com a continuada desigualdade de género, a UE utilizou todo o seu leque de 

instrumentos para apoiar as pessoas necessitadas. 

 

Os direitos humanos em todas as políticas externas da UE  

 

Em 2012, a UE promoveu os direitos humanos em todos os domínios da sua ação externa, sem 

exceção. Durante o ano de 2012, a UE continuou a assegurar a integração de cláusulas relativas aos 

direitos humanos nos acordos-quadro de natureza política, tanto nos celebrados com países 

industrializados como nos celebrados com países não industrializados, bem como o estabelecimento 

de ligações adequadas com os acordos de comércio livre. Este foi o caso mesmo quando o acordo 

com o país parceiro não foi fácil de alcançar. Tais cláusulas foram inseridas nos acordos assinados 

em 2012 com o Iraque, o Vietname, a América Central e as Filipinas
98

. 
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 O Parlamento Europeu adotou, em 14 de junho de 2012, uma resolução sobre os casos de 

impunidade nas Filipinas (P7_TA(2012)0264). 
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No âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa, foi aprofundado o desenvolvimento de 

módulos de formação pré-destacamento em matéria de direitos humanos, proteção das crianças e 

questões de género, em cooperação com institutos de formação dos Estados-Membros da UE e com 

a sociedade civil. Estes módulos serão plenamente utilizados em 2013. 

 

Pôr em prática as prioridades da UE em matéria de direitos humanos 

Ao longo de 2012, a UE continuou a reafirmar a sua oposição à pena de morte e utilizou todos os 

meios diplomáticos ao seu dispor para fazer avançar a causa da sua abolição à escala mundial. O 

movimento em direção à abolição é uma das grandes prioridades identificadas no Quadro 

Estratégico e no Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia.  

 

Para assinalar o Dia Mundial e Europeu contra a Pena de Morte, em 10 de outubro, a UE e o 

Conselho da Europa emitiram uma declaração conjunta reafirmando a sua oposição à aplicação da 

pena capital em todas as circunstâncias e o seu empenhamento na abolição da pena de morte em 

todo o mundo. As delegações da UE em todo o mundo comemoraram a ocasião organizando 

numerosos seminários, conferências de imprensa, exposições e outros eventos. 

 

A UE continuou a manifestar a sua oposição à pena de morte em todas as instâncias relevantes, em 

especial na ONU, na OSCE e no Conselho da Europa. Utilizando intensivamente a sua capacidade 

de influência e de sensibilização, a UE, em conjunto com os seus Estados-Membros, participou 

ativamente na aliança inter-regional a favor da Resolução 67/206 da Assembleia Geral da ONU 

(de 21 de dezembro de 2012), que reitera o apelo ao estabelecimento de uma moratória relativa à 

aplicação da pena de morte. A resolução foi adotada com 111 votos a favor, 41 contra e 

34 abstenções – um número sem precedentes que contrasta com as votações obtidas por resoluções 

semelhantes em 2007, 2008 e 2010.  
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Tiveram continuidade os esforços tendentes à criação de novas diretrizes em matéria de direitos 

humanos, bem como ao desenvolvimento das já existentes. Trata-se de instrumentos práticos 

concebidos para ajudar as representações da UE neste domínio a levarem por diante a política de 

direitos humanos. Tiveram início os trabalhos relativos às diretrizes em matéria de liberdade de 

religião ou de crença e à transformação do conjunto de instrumentos LGBTI
99

 (lésbicas, gays, 

bissexuais, transgéneros e intersexuais) em diretrizes; além disso, foram revistas as Diretrizes para a 

política da UE em relação aos países terceiros no que respeita à tortura e a outras penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Na mesma linha, a Nota de Orientação sobre 

Deficiência e Desenvolvimento foi também atualizada em 2012.  

 

As crianças ocuparam um lugar de destaque na lista de prioridades de direitos humanos da UE. 

Numerosos projetos centrados nas crianças foram financiados em mais de 50 países através do 

programa "Investir nas Pessoas" e do IEDDH. Entre eles, a UE iniciou a execução de 15 projetos 

contra o trabalho infantil, dotados de um total de aproximadamente 11,1 milhões de euros. 

 

Em 2012, a UE conduziu uma campanha de lobbying à escala global para promover a ratificação 

dos dois Protocolos Facultativos da Convenção sobre os Direitos da Criança e da Convenção 182 da 

OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre as piores formas de trabalho das crianças. Foi 

possível assegurar outras 18 ratificações destes vários instrumentos. 
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 O Parlamento Europeu adotou uma resolução, em 5 de julho de 2012, sobre a violência contra 

as lésbicas e os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais 

(LGBTI) em África (P7_TA(2012)0299). 
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As questões de género
100

 estiveram no topo da agenda de 2012. A UE continuou a promover 

ativamente os direitos das mulheres através dos diálogos sobre direitos humanos e de consultas aos 

parceiros. O segundo relatório de execução do Plano de Ação da UE sobre igualdade de género e 

empoderamento das mulheres no âmbito do desenvolvimento foi preparado e adotado em novembro 

de 2012. O relatório inclui referências a exemplos concretos de integração das questões de género 

nos instrumentos geográficos da UE. Ainda quanto ao empoderamento das mulheres, a UE e 

12 membros cofundadores lançaram, em setembro, a Parceria "Equal Futures" (parceria para um 

futuro igualitário), que visa prioritariamente promover a participação política das mulheres, bem 

como a sua emancipação económica. 

 

A UE continuou a dar sinais de liderança na implementação da sua "abordagem global" para a 

Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU sobre as mulheres, a paz e a segurança. No 

presente ano, a UE esteve ativa no domínio das mulheres, da paz e da segurança em mais 

de 70 países, tendo prestado apoio financeiro (cerca de 200 milhões de euros) ao desenvolvimento e 

à execução de planos de ação nacionais, às organizações não governamentais e à formação de 

pessoal das agências governamentais
101

. 

 

A UE adotou uma abordagem centrada nos direitos humanos, bem como atenta à especificidade de 

género, na sua Estratégia da UE para a Erradicação do Tráfico de Seres Humanos 2012-2016, 

adotada em junho de 2012. Esta estratégia prescreve uma abordagem global centrada na prevenção 

do tráfico, na instauração de processos penais contra os criminosos, na proteção das vítimas e em 

parcerias com as diversas partes interessadas, incluindo a sociedade civil. 
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 Em 15 de junho de 2012, teve lugar a reunião anual dos assessores para os direitos humanos e 

as questões de género da PCSD. Os assessores de quase todas as missões e operações 

apresentaram o seu trabalho e debateram nomeadamente três temas: formação e recursos, 

trabalho com a sociedade civil e assuntos internos/organizativos, nomeadamente a relação 

com o Quartel-General. Todos os documentos de planeamento das missões civis da PCSD 

incluem referências claras às questões relacionadas com os recursos humanos/género, a paz e 

a segurança; 50% dos mandatos incluem estas mesmas referências claras e 60% das missões 

comunicam informações relacionadas com estas questões; 60% das missões civis da PCSD 

nomearam assessores para as questões de género ou pontos de contacto especialmente 

dedicados às questões de género no âmbito da gestão de crises. 
101

 O Parlamento Europeu adotou em 2 de fevereiro de 2012 uma resolução sobre a situação das 

mulheres nos conflitos armados (P7_TA(2012)0028). 
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No que diz respeito à liberdade de expressão em linha e fora de linha,
102

 a UE condenou 

repetidamente as restrições à liberdade de expressão e ao acesso à Internet, bem como a detenção de 

bloguistas, no quadro das suas relações bilaterais com países terceiros (Irão, Síria, China, Egito, 

Líbia, Vietname) e em instâncias multilaterais. Em junho, a UE desempenhou um papel crucial para 

garantir a adoção unânime, pelo Conselho dos Direitos do Homem, da primeira resolução de 

proteção da liberdade de expressão na Internet, uma iniciativa liderada pela Suécia
103

. Através da 

sua estratégia "No disconnect" (Manter a ligação), a UE continuou a prestar um apoio permanente 

aos utilizadores da Internet, bloguistas e ciberativistas que vivem sob regimes autoritários. 

 

Educação 

A educação foi uma das questões transversais presentes na agenda da reunião de Gymnich (Paphos, 

7 e 8 de setembro de 2012). A AR/VP introduziu o tema da educação como uma questão transversal 

que deve ser repercutida na nossa abordagem global à política externa. O potencial da educação 

enquanto instrumento de soft power ("poder suave") para transformar as sociedades foi destacado 

como elemento que deverá estar no centro da nossa política externa. Este é o caso, em particular, no 

que diz respeito à prevenção de conflitos, à intervenção em zonas de conflito e aos países em 

transição. Foi manifestada preocupação perante a baixa taxa de participação das mulheres e das 

raparigas no sistema de ensino, tendo sido sublinhada a necessidade de concentrar recursos nas 

infraestruturas para a educação.  

 

Colaborar com os parceiros bilaterais 

 

Ao longo de 2012, a UE procurou que a sua ação tivesse um impacto no terreno através do diálogo 

e de abordagens específicas. 
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 O Parlamento Europeu adotou, em 11 de dezembro de 2012, uma resolução sobre uma 

Estratégia para a Liberdade Digital na Política Externa da UE (P7_TA(2012)0470). 
103

 A/HRC/20/L.13 – A promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na Internet: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElem

ent 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement
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Durante o ano, tiveram lugar 30 diálogos e consultas em matéria de direitos humanos, tendo sido 

abordadas com os países parceiros as questões que suscitam preocupação. Realizaram-se também 

seminários com a sociedade civil no Brasil, na Geórgia, na Indonésia e no México, paralelamente 

aos diálogos sobre direitos humanos. Em 2012, a AR/VP e o SEAE emitiram numerosas 

declarações, tendo sido desenvolvidos esforços diplomáticos de bastidores em muitas outras 

ocasiões. 

 

Cento e quarenta estratégias por país em matéria de direitos humanos foram recebidas das 

delegações da UE e enviadas aos Estados-Membros, tendo as primeiras 48 sido aprovadas pelo 

Conselho em novembro. Embora se deva reconhecer que o processo de validação demonstrou ser 

lento, todas as estratégias foram elaboradas pelos Chefes de Missão da UE e estão já em fase de 

execução, estando os primeiros relatórios de execução previstos para o início de 2013, com base na 

avaliação da situação no terreno. 

 

Agir através das instituições multilaterais 

Não há instância mais adequada do que as Nações Unidas para garantir o reconhecimento dos 

direitos humanos universais enquanto tais – aplicáveis a todas as mulheres, todos os homens e todas 

as crianças, onde quer que vivam. 

 

Em 2012, a UE manteve o seu nível de empenhamento nas instâncias da ONU dedicadas aos 

direitos humanos. As três sessões do Conselho dos Direitos do Homem que se realizaram durante 

o ano foram muito bem sucedidas na perspetiva da UE
104

. A UE apresentou resoluções sobre a 

Síria, Mianmar/Birmânia, a República Popular Democrática da Coreia (com o Japão) e a 

Bielorrússia, bem como resoluções temáticas sobre a liberdade de religião e de crença e os direitos 

da criança (com o GRULAC, o Grupo da América Latina e das Caraíbas). A UE apoiou ativamente 

muitas outras resoluções, nomeadamente sobre a liberdade de expressão, o Sri Lanca, o Irão, a 

Eritreia, a Costa do Marfim e a Somália. A UE esteve na origem da criação de um novo mandato 

por país e de um Relator Especial para a Bielorrússia e apoiou o novo Relator Especial para a 

Eritreia. A UE, apoiada pelos Estados membros, deu todo o seu apoio ao trabalho da Comissão de 

Inquérito sobre a Síria e garantiu as necessárias extensões de mandato, tendo ainda lançado um forte 

apelo no sentido de assegurar a responsabilização e prevenir a impunidade. Os direitos humanos das 

mulheres salientaram-se do ponto de vista temático e, durante a 20.ª sessão, a UE coorganizou com 

o Brasil um evento paralelo sobres os defensores dos direitos humanos das mulheres, evento que 

atraiu muitos participantes. 

                                                 
104

 O Parlamento Europeu adotou, em 16 de fevereiro de 2012, uma resolução sobre a posição do 

Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

(P7_TA(2012)0058). 
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Durante a 67.ª sessão da Assembleia Geral em Nova Iorque, todas as iniciativas da UE foram 

aprovadas com muito apoio. A iniciativa inter-regional contra a pena de morte foi adotada com um 

apoio sem precedentes, tanto em termos de votos como em termos de copatrocínio, reiterando a 

tendência favorável à abolição que se verifica à escala mundial. Na sequência de um processo 

positivo envolvendo este país, foi possível chegar a um consenso sobre uma resolução relativa a 

Mianmar/Birmânia que reconhece os progressos registados, não deixando de enumerar os domínios 

em que subsistem preocupações em matéria de direitos humanos, em nome dos trabalhos a realizar 

no futuro. O texto sobre a República Popular Democrática da Coreia foi adotado sem votação, 

enquanto uma iniciativa sobre a Síria, proposta por uma coligação alargada de países liderada pelos 

países árabes, e que incluía alguns Estados-Membros da UE, alcançou um apoio record. Foi 

apresentada com o apoio da UE – e adotada com um bom resultado – uma resolução abrangente 

sobre direitos humanos no Irão. A resolução anual da UE em matéria de liberdade de religião ou de 

crença foi, mais uma vez, consensualmente adotada. A sessão adotou também uma resolução sobre 

os direitos da criança centrada nas questões relativas às crianças indígenas e aprovou a primeira 

resolução da AGNU que apela ao fim da prática nociva da mutilação genital feminina – uma 

iniciativa africana que a UE apoiou firmemente –, bem como documentos que apelam à eliminação 

de todas as formas de violência contra as mulheres e ao fim das execuções extrajudiciais. 

 

Durante o ano, a UE continuou a cooperar com parceiros regionais em todo o mundo, como sejam 

a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), a União Africana e a Liga dos 

Estados Árabes, e empenhou-se em trabalhar com a Organização da Cooperação Islâmica (OCI). 

Pela primeira vez, foram adotadas as prioridades da UE em matéria de cooperação com o Conselho 

da Europa para 2012-13, em articulação com o Programa Bienal de Atividades do Conselho da 

Europa. A UE e o Conselho da Europa implementaram um número crescente de programas 

conjuntos nos domínios do Estado de direito, da democracia e dos direitos humanos, tendo em 2012 

alcançado o montante de 101 milhões de euros (a taxa média de cofinanciamento da UE é de 89%). 

 

A ação comum da UE 

O ano de 2012 foi marcado pela intensificação da cooperação entre as instituições da UE. 
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O Prémio Nobel da Paz foi recebido pelos Presidentes Van Rompuy, Barroso e Schulz no dia 

10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Foi decidido utilizar os fundos recebidos a título de 

Prémio Nobel para o financiamento de projetos que proporcionem educação às crianças afetadas 

por conflitos armados. 

 

O prémio é um grande reconhecimento dos resultados alcançados no passado, mas constitui também 

uma chamada de atenção para a necessidade de todos os Europeus – instituições da UE, Estados-

-Membros e 500 milhões de cidadãos – trabalharem juntos e redobrarem esforços no sentido de 

promover e proteger os direitos humanos, não apenas dentro das nossas fronteiras mas também à 

escala mundial.  

 

Democracia e Estado de Direito 

 

A democracia e o Estado de direito são partes integrantes da política de direitos humanos da UE. 

Em 2012, a UE continuou a apoiar determinadamente processos eleitorais em todo o mundo através 

do envio de Missões de Observação Eleitoral (MOE) e Missões de Peritos Eleitorais (MPE), da 

prestação de assistência eleitoral e do apoio aos observadores nacionais. Ao longo do ano de 2012, 

a UE enviou um total de 13 MOE e MPE. Estas missões contribuíram para apoiar a democracia na 

vizinhança da UE (MOE na Argélia, equipa de avaliação eleitoral na Líbia e MPE no Egito), 

testemunhar a transferência do poder para a oposição (MOE e MPE no Senegal, MPE no México) e 

apoiar a consolidação da democracia em Estados frágeis (MOE em Timor-Leste e na Serra Leoa). 

 

Intensificaram-se os esforços para assegurar um seguimento sistemático das recomendações das 

missões eleitorais da UE. Todos os grupos de trabalho geográficos do Conselho foram implicados e 

foram enviadas instruções a todas as delegações da UE. Em dezembro, como parte destes esforços, 

a UE enviou uma primeira missão de acompanhamento eleitoral ao Maláui com a tarefa de estudar 

os progressos das reformas eleitorais e o impacto das recomendações da MOE da UE. 

 

Aos importantes avanços que se verificaram em 2011 em termos de democracia e direitos humanos, 

especialmente na vizinhança meridional, seguiram-se, em 2012, experiências muito menos 

entusiasmantes e desafios que demonstram que a consolidação da democracia não se alcança pela 

simples realização de eleições.  
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O caráter turbulento do processo político no Egito demonstra a fragilidade da transição e o quão 

necessária é, ainda, a consolidação. A ligação entre o exercício dos direitos políticos e civis e o 

usufruto dos direitos económicos, sociais e culturais ficou claramente demonstrada – na medida em 

que é revelada por sistemas políticos que são (ou não) capazes de proporcionar bem-estar aos 

cidadãos, incluindo mulheres e membros de minorias. 

 

Os grupos de missão (task forces) da UE para a Tunísia (2011), a Jordânia (2012) e o Egito (2012) 

foram organizados para prestar a estes países o apoio político e económico de que tanto precisam 

para as suas transições democráticas. Desta forma, a UE demonstrou a sua prontidão para ser um 

parceiro efetivo, com a pré-condição de o respeito pelos direitos humanos e pelos princípios 

democráticos estar assegurado.  

 

Durante o ano, a UE procurou usar todos os seus instrumentos, do diálogo político às sanções, 

passando pela cooperação para o desenvolvimento, para garantir o pleno usufruto dos direitos 

humanos e da democracia. No seguimento das conclusões do Conselho de dezembro de 2009
105

, 

continuaram os esforços em prol de uma abordagem mais coerente ao apoio à democracia. Em 

outubro foi adotado um relatório conjunto consolidado sobre a execução dos planos de ação de 

apoio à democracia em nove países-piloto. Pretende-se que os ensinamentos colhidos possam 

informar o lançamento de uma segunda geração de países, no início de 2013. 

 

A democracia e o Estado de direito estão necessariamente interligados com o desenvolvimento. Em 

2012, a UE avançou com a sua política para o futuro da cooperação para o desenvolvimento, a 

Agenda para a Mudança
106

, que sublinha a necessidade de promover uma abordagem ao 

desenvolvimento centrada nos direitos humanos e de assegurar que os processos de 

desenvolvimento são inclusivos. As "orientações relativas ao apoio orçamental"
107

 também 

colocaram os direitos humanos, a governação e a democracia no cerne da cooperação para o 

desenvolvimento por parte da UE. 

                                                 
105

 Conclusões do Conselho sobre o apoio à democracia no âmbito das relações externas da UE 

– Para uma maior coerência e eficácia (doc. 16081/09) 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16081.pt09.pdf 
106

 Conclusões do Conselho intituladas "Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da 

UE: uma Agenda para a Mudança" (3166.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, 

Bruxelas, 14 de maio de 2012). 
107

 Conclusões do Conselho intituladas "Futura Abordagem do Apoio Orçamental da UE a 

Países Terceiros" (3166.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, Bruxelas, 

14 de maio de 2012). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16081.pt09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf
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Em 22 e 23 de novembro de 2012, teve lugar em Bruxelas um "Seminário sobre o Estado de direito 

destinado a peritos de missões da PCSD". Foi a primeira vez que a CCPC (Capacidade Civil de 

Planeamento e de Condução de Operações) organizou um evento deste tipo dedicado ao tema do 

Estado de direito. O Seminário abordou os problemas que a CCPC enfrenta nas suas 10 missões na 

Europa, na África e no Próximo e Médio Oriente, que contribuem para o aprofundamento do Estado 

de direito. A CPCC disponibilizou deste modo uma instância para a troca de ideias, o debate e a 

criação de uma rede de partes interessadas e de peritos em ações de acompanhamento neste 

domínio
108

. 

Em 2012, a UE manteve e redobrou o seu empenho em reforçar o Estado de direito por meio das 

suas missões da PCSD, em especial das missões EULEX Kosovo, EUPOL Afeganistão, EUJUST 

Lex Iraque e EUPOL COPPS (território palestiniano ocupado).  

 

E. MAIS EFICÁCIA, CAPACIDADE E COERÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES COM 

A PCSD 

 

Em 2012 foram lançadas três novas missões civis: a EUCAP NESTOR, que visa apoiar o reforço 

das capacidades navais regionais no Corno de África e nos Estados do Oceano Índico Ocidental, a 

EUAVSEC-Sudão do Sul, que visa reforçar a segurança no Aeroporto Internacional de Juba, e a 

EUCAP SAEL Níger, que visa melhorar as capacidades das forças de segurança nigerinas para 

combater o terrorismo e a criminalidade organizada. Além disso, em finais de 2012 estavam a ser 

planeadas ações da PCSD no Mali e na Líbia.  

                                                 
108

 O seminário reuniu, durante dois dias, quase 60 pessoas em representação de cinco missões 

diferentes (EUJUSTLEX IRAQUE, EULEX KOSOVO, EUPOL AFEGANISTÃO, EUPOL 

CONGO, EUPOLCOPPS), das outras instituições da UE, da ONU, dos Estados-Membros, 

das ONG, de centros de formação e investigadores. 
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Em 14 de dezembro de 2012, os Chefes de Estado e de Governo enviaram um sinal forte a favor do 

reforço da capacidade da UE para atuar como garante da segurança, mediante a adoção de 

conclusões processuais sobre a PCSD, a fim de preparar os debates do Conselho Europeu em 

matéria de segurança e defesa previstos para dezembro de 2013. Tendo em vista esses debates, o 

Conselho Europeu – reiterando o seu empenhamento em fortalecer a PCSD, elemento essencial da 

abordagem global da UE – convidou a AR (através do SEAE e da AED) e a Comissão a 

apresentarem até setembro de 2013 um relatório sobre as respetivas propostas e ações para reforçar 

a PCSD e melhorar a disponibilidade de capacidades civis e militares. A esse respeito, o Conselho 

Europeu apontou três prioridades: i) aumentar a eficácia, visibilidade e impacto da PCSD; ii) 

intensificar o desenvolvimento de capacidades de defesa; iii) reforçar a indústria de defesa 

europeia
109

. 

 

1. MAIS CAPACIDADE  

1.1. Conceitos para as atividades da PCSD 

O desenvolvimento de conceitos da UE continuou a representar um esforço atempado e importante, 

dado que em 2012 se tornou necessário reforçar ainda mais as capacidades da UE devido, entre 

outras razões, ao lançamento de três novas missões. Os conceitos são ferramentas essenciais, que 

servem de diretrizes e manuais para a ação da PCSD em diversos domínios. Passar em revista os 

conceitos antigos e desenvolver conceitos novos, com base nos ensinamentos das missões de gestão 

de crises conduzidas pela própria UE e nas experiências de outros intervenientes internacionais, 

contribui para uma planificação melhor e mais rápida das novas missões e operações. Os 

ensinamentos, por sua vez, decorrem principalmente das experiências da própria UE, e são 

validados e implementados através de conceitos novos ou atualizados. Entre os mais importantes 

trabalhos conceptuais contam-se o lançamento da análise e revisão do conceito para as "missões 

fronteiriças da PESD no âmbito da gestão civil de crises" e o desenvolvimento de um "conceito de 

operações de segurança marítima"
110

.   

                                                 
109

 O Parlamento Europeu adotou em 22 de novembro de 2012 uma resolução sobre a execução 

da Política Comum de Segurança e Defesa (P7_TA(2012)0455). Na mesma data, o PE 

adotou igualmente uma resolução sobre as cláusulas de defesa mútua e solidariedade da UE: 

dimensões políticas e operacionais (P7_TA(2012)0456). 
110

 Em 10 de maio de 2012, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a pirataria 

marítima (P7_TA(2012)0203). 
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1.2. Capacidades civis e militares 

CAPACIDADES CIVIS 

Em 2012, foram dados passos importantes para desenvolver ainda mais as capacidades civis da 

PCSD. No entanto, dado que a UE continua a projetar missões mais diversificadas e complexas, 

muitas vezes em ambientes hostis e que exigem um vasto leque de conhecimentos, é necessário 

intensificar os trabalhos. 

Respondendo ao pedido nesse sentido que lhe fora feito pelo Conselho em dezembro de 2011, o 

SEAE elaborou um Plano Plurianual de Desenvolvimento das Capacidades Civis, com base nos 

trabalhos efetuados no âmbito dos dois Objetivos Globais Civis, a fim de estabelecer um quadro 

duradouro para o desenvolvimento das capacidades civis da PCSD, explorando as diversas vertentes 

de trabalho para o desenvolvimento das capacidades civis, e de estruturar uma sequência de 

elaboração de relatórios e orientações políticas
111

.  

Em setembro de 2012 realizou-se o quarto seminário de alto nível consagrado ao modo de facilitar o 

destacamento de pessoal civil para as missões PCSD
112

, que se centrou na forma de colmatar as 

lacunas das missões civis PCSD no domínio do Estado de direito. Em 2012 também foi dada grande 

visibilidade política às capacidades civis, através do debate dos Diretores da Política de Segurança a 

esse respeito. Esta prática manter-se-á durante o ano de 2013. 

Em 2012 foram feitos grandes progressos na ultimação do ambiente informático Goalkeeper, criado 

para ajudar as autoridades dos Estados-Membros a elaborar as suas listas de pessoal civil e a 

explorar as oportunidades de formação oferecidas em toda a Europa
113

, a fim de facilitar o 

destacamento de capacidades civis para missões da PCSD.  
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 O pedido do Conselho de dezembro de 2011 é formulado nas conclusões do Conselho sobre 

a PCSD que figuram no doc. 17991/11. Quanto aos trabalhos efetuados no âmbito dos dois 

Objetivos Globais Civis, ver: Relatório final sobre o Objetivo Global Civil 2008 

(doc. 14807/07) e Relatório final sobre o Objetivo Global Civil 2010 (doc. 16817/10). 
112

 Os quatro seminários (junho de 2009, julho de 2010, julho de 2011 e setembro de 2012) 

tiveram lugar em Bruxelas; eram dirigidos aos representantes de alto nível de todos os 

ministérios e serviços nacionais responsáveis pelo destacamento de pessoal para missões 

civis da PCSD. Os relatórios dos seminários constam, respetivamente, dos docs. 12018/09 

(seminário de 2009), 14201/10 (seminário de 2010), 16109/11 (seminário de 2011) e 

15337/12 (seminário de 2012). Os progressos feitos pelos Estados-Membros no sentido de 

facilitar o destacamento de pessoal civil para missões da PCSD foram comunicados ao 

Conselho em novembro de 2009 e dezembro de 2010 (ver docs. 15842/09 e 16989/10, 

respetivamente). No início de 2013 deverá ser apresentado um terceiro relatório para dar 

conta desses progressos. 
113

 O mais recente relatório intercalar sobre o Goalkeeper figura no doc. 12312/12. Em abril 

de 2013 deverá ser apresentado o quarto relatório intercalar sobre o Goalkeeper. 
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No âmbito do reforço dos elos entre a PCSD e o espaço de liberdade, segurança e justiça, estão em 

curso trabalhos de sensibilização da comunidade da segurança interna para as necessidades de 

pessoal das missões civis, através de uma série de ações em que participam os Estados-Membros, as 

agências da UE no setor da segurança interna e as instituições da UE.  

Além disso, em finais de 2012 a rapidez de projeção das futuras missões PCSD foi grandemente 

reforçada através da criação de um entreposto da PCSD, cujo principal objetivo consistirá em 

fornecer com celeridade às missões o equipamento essencial para a sua rápida projeção e 

operabilidade. 

Por último, no outono de 2012 as regras em matéria de contratos públicos aplicáveis às missões 

cujas operações se desenrolam em países em crise foram flexibilizadas pela Comissão (em 

conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento Financeiro), o que veio garantir que 

as missões PCSD possam suprir mais facilmente as suas necessidades em termos de equipamentos e 

serviços. 

 

CAPACIDADES MILITARES 

 

Nas suas conclusões de novembro, o Conselho reiterou o seu apelo a que fossem mantidas e 

desenvolvidas as capacidades militares necessárias para apoiar e reforçar a PCSD, por ser nelas que 

assenta a capacidade da UE para atuar como garante da segurança no contexto de uma abordagem 

global mais vasta. Chipre organizou diversos eventos em matéria de capacidades militares que 

colocaram este tema no topo dos debates a todos os níveis no segundo semestre de 2012. 

 

Após a atualização de 2011 do Plano de Desenvolvimento de Capacidades da AED, está a ser 

preparada para 2014 uma nova revisão que incidirá tanto na essência como na estrutura. 
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Os resultados obtidos no desenvolvimento das capacidades militares da UE conduzido sob a 

orientação do Comité Militar Europeu foram apresentados num relatório único sobre o 

desenvolvimento das referidas capacidades
114

. Entre as principais realizações comunicadas no 

relatório contam-se a mutualização e partilha (com destaque para a formação e educação), a 

ciberdefesa, a participação militar no Céu Único Europeu, o desenvolvimento de conceitos e o 

apoio logístico às operações da PCSD. As grandes deficiências atuais apontadas no relatório 

prendem-se com o reduzido apoio aos mecanismos marítimos e aéreos de resposta rápida da UE, 

com o atraso no desenvolvimento a curto prazo da rede alargada para as operações da UE, e com as 

vagas persistentes na lista de agrupamentos táticos da UE que podem eventualmente reduzir a 

capacidade de resposta rápida militar da UE. 

 

No que respeita ao balanço das deficiências, o Conselho, nas suas conclusões de novembro, 

salientou a necessidade de centrar o desenvolvimento das capacidades militares na colmatação das 

lacunas e na resposta às novas exigências da PCSD. Convidou o CMUE a fazer em 2013 o balanço 

das insuficiências e prioridades das capacidades militares e a prestar assim um contributo para o 

Plano de Desenvolvimento de Capacidades da Agência Europeia de Defesa (AED), cujo objetivo é 

inspirar as decisões nacionais relativas aos investimentos em matéria de defesa para fins de 

desenvolvimento de capacidades.  

 

Mutualização e partilha 

A UE prosseguiu os seus esforços com base na abordagem dupla que consiste em desenvolver 

projetos conjuntos, por um lado, e em tornar a cooperação europeia em matéria de defesa mais 

sistemática e sustentável a longo prazo, por outro. A este respeito, o Comité Diretor da AED adotou 

o "Código de Conduta da Mutualização e Partilha", de caráter voluntário, que compreende ações 

concretas para integrar a cooperação em todos os processos decisórios nacionais. Também se 

avançou nos projetos de mutualização e partilha apoiados pela AED. De facto, foram dados passos 

significativos no decurso de 2012, nomeadamente nos domínios do reabastecimento em voo 

(assinatura de uma Carta de Intenções sobre a implementação de uma iniciativa estratégica europeia 

de transporte relativa aos aviões reabastecedores multifuncionais), da formação de tripulações de 

helicópteros (assinatura de um acordo técnico sobre o programa de exercícios de helicópteros), da 

formação em matéria de luta contra os engenhos explosivos improvisados, dos hospitais de 

campanha, da vigilância marítima, das comunicações por satélite (célula de aquisição) e dos salvo-

-condutos diplomáticos (assinatura de um acordo programático relativo aos salvo-condutos para as 

aeronaves de transporte militar dos participantes no respetivo espaço aéreo ou território nacional).  
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 Relatório único sobre os progressos realizados no desenvolvimento das capacidades 

militares da UE de novembro de 2011 a outubro de 2012 (doc. 15476/12, de 25 de outubro 

de 2012). 
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Nas suas conclusões de novembro, o Conselho congratulou-se com os trabalhos preparatórios da 

Task Force da Comissão sobre Mercado e Indústria da Defesa, incentivando a Comissão Europeia e 

a AED a colaborarem estreitamente com os Estados-Membros para assegurar um mercado da defesa 

mais competitivo e transparente na Europa e uma indústria europeia da defesa mais forte, e para 

estimular as sinergias na investigação e nas tecnologias de dupla utilização (inclusive em domínios 

como sistemas aéreos não tripulados, cibersegurança, segurança marítima, espaço, energia e 

ambiente).  

 

1.3. Ensinamentos colhidos e boas práticas na PCSD civil e militar 

Está a ser reforçado o sistema de ensinamentos nas dimensões civil e militar da PCSD. Em 

30 de novembro, o SEAE apresentou um pacote de documentos intitulado "Ensinamentos: melhorar 

o produto", que foi favoravelmente acolhido pelos Estados-Membros. Entre esses documentos 

figurava um projeto de conceito de ensinamentos e boas práticas na PCSD civil, com crescente 

destaque para a implementação concreta dos ensinamentos e a transformação da experiência em 

boas práticas, a fim de fornecer modelos positivos. 

Também no âmbito da "melhoria do produto" figuravam dois relatórios conjuntos (civil/militar): o 

primeiro (até à data) relatório anual comum (civil/militar) relativo aos ensinamentos e boas práticas 

e um relatório temático de ensinamentos sobre o apoio da PCSD civil/militar à Reforma do Setor da 

Segurança (RSS). A RSS é um dos principais domínios de intervenção da UE para apoiar a paz e a 

segurança internacionais. Os relatórios foram apresentados pela DGCP e favoravelmente acolhidos 

pelo CPS. Também foi apresentado um relatório sobre os ensinamentos para a PCSD decorrentes de 

um programa de formação da polícia financiado pela Comissão Europeia, o EUPFT 2008-2010. As 

recomendações destes relatórios orientarão os trabalhos sobre ensinamentos e boas práticas durante 

o ano de 2013. 

Além disso, em 2012 foi criada uma base de dados comum civil/militar sobre ensinamentos e boas 

práticas na PCSD, a fim de facilitar a partilha de ensinamentos, conhecimentos, experiências e boas 

práticas entre os profissionais que intervêm na gestão de crises. Este exercício, que assume a maior 

importância, envolve todas as partes interessadas (Conselho, SEAE, serviços da Comissão): o 

debate acerca dos ensinamentos colhidos foi adiado para 2013, altura em que o SEAE e a Comissão 

apresentarão ao Conselho, para aprovação, um roteiro sobre as melhorias concretas. 
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1.4. Formação e exercícios 

Em 2012 foram envidados esforços consideráveis, tanto a nível da UE como dos Estados-Membros, 

para atingir os objetivos gerais e melhorar a formação PCSD de todas as categorias do pessoal que 

trabalha nas áreas da PCSD ou é destacado para missões e operações PCSD. 

O SEAE organizou em maio de 2012, pela primeira vez, uma reunião de chefes de unidades de 

formação e peritos em formação oriundos de missões e operações da PCSD, de instituições da UE e 

dos principais prestadores de formação em gestão de crises. O evento facilitou a criação de redes 

entre esses três grandes grupos de interessados, incluindo um debate sobre boas práticas nas 

atividades de formação durante a missão – nomeadamente a ligação destas com a formação prévia – 

e uma melhor perceção dos instrumentos de apoio à formação disponíveis a nível da UE. Esta 

reunião teve numerosa participação e foi muito apreciada pelos participantes, pelo que passará a 

realizar-se anualmente.  

Em importantes atividades de formação foram abordados temas como a preparação de potenciais 

futuros altos dirigentes de missão para missões e operações da PCSD, o planeamento estratégico 

das missões e a integração das questões de género nas atividades operacionais da PCSD.  

O desenvolvimento da abordagem global foi reforçado pela realização, pelo EMUE, de três cursos 

de planeamento operacional, centrados nos aspetos estratégicos, que contaram com participantes 

das várias instituições da UE. O EMUE e a Academia Europeia de Segurança e Defesa (AESD) 

realizaram – com sucesso – o seu primeiro curso de orientação ministrado em conjunto. A AESD 

também trabalhou em estreita colaboração com a Academia Europeia de Polícia (CEPOL) e com o 

projeto da Comissão intitulado "Nova Iniciativa Europeia para a Formação em Gestão Civil de 

Crises", que organiza nomeadamente formações prévias à projeção para várias missões civis da 

PCSD.  

Em 2012 o SEAE e a Comissão elaboraram uma proposta no sentido de reforçar a AESD e de a 

ligar mais estreitamente ao SEAE.  
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Refletindo o enquadramento pós-Lisboa, o SEAE realizou pela primeira vez um exercício de gestão 

de crises, o "Multiníveis 2012", em que participaram os três níveis de tomada de decisões
115

 na 

resposta da PCSD a uma crise fictícia.  Este exercício trouxe um valor acrescentado suplementar ao 

testar certos elementos dos novos procedimentos de gestão de crises propostos e do Sistema de 

Resposta a Situações de Crise do SEAE. Os ensinamentos deste exercício irão servir de base para a 

política de exercícios da UE e respetivo conceito, a concluir em 2013. 

 

2. MAIS EFICÁCIA 

2.1. Cooperação com os parceiros na gestão de crises 

PAÍSES PARCEIROS 

Foram intensificados os esforços no sentido de conduzir um diálogo e uma cooperação substanciais 

com os países terceiros, em especial os parceiros estratégicos, e de desenvolver relações com novos 

parceiros. Foi aprovado pelos Estados-Membros um conjunto de recomendações para melhorar e 

aprofundar a cooperação com os parceiros no domínio da PCSD, a que se deverá dar seguimento. A 

UE continuou a dialogar com os países europeus membros da NATO não pertencentes à UE, com 

outros países, candidatos à adesão à UE, com vários outros parceiros importantes, como os EUA, o 

Canadá, a China, o Japão, a Rússia e a Ucrânia, e com os países vizinhos da UE a leste e a sul.  

Em 2012, 14 países (Albânia, Canadá, Chile, Croácia, Islândia, antiga República jugoslava da 

Macedónia, Montenegro, Noruega, Nova Zelândia, Sérvia, Suíça, Turquia, Ucrânia, EUA) 

participaram em nove missões e operações da PCSD (EUFOR ALTHEA, EUJUST LEX Iraque, 

EULEX Kosovo, MPUE na Bósnia-Herzegovina (cujo mandato terminou em 30 de junho de 2012), 

EUPOL COPPS, EUPOL Afeganistão, EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somália e EUSEC RD 

Congo). No âmbito das ações antipirataria, continuou a desenvolver-se uma interação profícua com 

diversos outros parceiros. 
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 Os três níveis de tomada de decisões que participaram no exercício foram o nível 

político/estratégico, o nível militar/estratégico e o nível operacional. 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 136 

 DG C 1  PT 
 

Durante o ano de 2012, a antiga República jugoslava da Macedónia, a Nova Zelândia e a República 

da Moldávia celebraram acordos com a UE a fim de instituir um quadro para a sua participação em 

operações da UE no domínio da gestão de crises ("acordos-quadro de participação"). Foram 

lançadas negociações com a Geórgia e a República da Coreia tendo em vista a celebração de 

acordos-quadro de participação.   

2.2. Organizações internacionais 

UE-OTAN 

Em 2012, a operação EUFOR ALTHEA na Bósnia-Herzegovina continuou a ser conduzida de 

forma harmoniosa e eficaz no quadro da cooperação UE-OTAN em matéria de gestão de crises no 

âmbito dos acordos "Berlim Mais" para a PCSD.  

Quando se afigurou que o planeamento para o Mali podia conduzir ao lançamento de uma nova 

operação militar da UE, foi assegurada a maior transparência com os aliados europeus não 

pertencentes à UE, tanto a nível bilateral como nos formatos acordados. 

O SEAE participou, na qualidade de observador, no exercício de gestão de crises da OTAN 

CMX 12.  

Nos termos do mandato conferido pelo Conselho Europeu de setembro de 2010, as propostas 

concretas transmitidas ao Secretário-Geral da OTAN em 2011 continuaram a ser implementadas em 

2012: 

 Os contactos entre funcionários foram alargados a muitos domínios da gestão de crises. Os 

novos formatos das reuniões de altos funcionários contribuíram para aumentar a transparência e 

a complementaridade em temas de interesse comum, nomeadamente nas áreas em que ambas as 

organizações atuam lado a lado; 

 Em retribuição das sessões de informação sobre temas como a ciberdefesa ou a luta contra o 

terrorismo facultadas pelo pessoal da UE aos grupos de trabalho da OTAN, o pessoal da OTAN 

conduziu sessões sobre os mesmos temas dirigidas aos grupos de trabalho da UE, o que permitiu 

realizar trocas de pontos de vista que foram saudadas pelos Estados-Membros e pelas nações de 

ambas as organizações. 

 Além disso, no que toca às capacidades de defesa, prosseguiu a frutuosa cooperação entre o 

pessoal da UE e o da OTAN sobre os projetos de mutualização e partilha e de defesa inteligente, 

tendo em vista assegurar a coerência e o reforço mútuo e evitar a duplicação de esforços.   
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UE-ONU  

Em 3 de julho de 2012, o CPS aprovou o "Plano de Ação para melhorar o apoio da PCSD da UE às 

operações de manutenção da paz conduzidas pelas Nações Unidas". No outono de 2012, a UE 

começou a implementar esse Plano de Ação. Na primeira fase, foi posta a tónica nas ações que eram 

prioritárias tanto para a ONU como para a UE e que tinham um período de execução relativamente 

curto.  

 

A 2 de fevereiro de 2012 realizou-se em Bruxelas a 12.ª reunião do Comité Diretor UE-ONU sobre 

Gestão de Crises. Foi a primeira reunião deste Comité desde a criação do SEAE, e também a 

primeira após um intervalo de dois anos. Na ordem do dia figuravam pontos sobre as crises 

africanas, nomeadamente Sudão do Sul, República Democrática do Congo e Somália, mas também 

foram debatidos os novos mecanismos de funcionamento do Comité Diretor e as capacidades civis. 

A 26 de novembro teve lugar em Nova Iorque outra reunião consagrada mais uma vez à situação no 

continente africano (Mali, Somália e República Democrática do Congo). Foram também debatidos 

o planeamento e os direitos humanos nas atividades de manutenção da paz e de gestão de crises. 

 

Em maio de 2012, a AR/VP e o Secretário-Geral da OMI (Organização Marítima Internacional) 

assinaram uma Declaração Comum relativa a uma Parceria para combater a pirataria marítima e os 

assaltos à mão armada no Oceano Índico Ocidental. 

 

Além disso, no âmbito do Grupo de Contacto para a pirataria ao largo da costa da Somália, foi 

criado um Grupo de Coordenação para o Reforço das Capacidades, que reúne as principais 

organizações responsáveis pela execução da grande maioria das atividades de reforço das 

capacidades no Oceano Índico Ocidental; o seu trabalho é facilitado por uma base de dados 

internacional de acesso comum em que estão registadas todas as atividades relevantes de reforço 

das capacidades nessa região.  
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2.3. Centro de Satélites da UE (CSUE) 

No ano de 2012, o Centro de Satélites da UE (CSUE) continuou a desempenhar um papel cada vez 

mais importante na PCSD. Fornecendo análises de imagens de satélite de países e regiões em 

conflito, o CSUE apoia o processo decisório relativo ao lançamento e condução de missões e 

operações da PCSD. As análises de imagens de satélite sobre a situação na Síria contribuíram para a 

formulação da posição da UE. A monitorização da eventual proliferação de armas de destruição 

maciça e do desenvolvimento de capacidades de mísseis apoiou as negociações políticas com o 

Irão.  

 

As crises em curso no Norte de África e no Médio Oriente contribuíram para o aumento das tarefas 

do Centro. No total, o CSUE trabalhou em 84 novas tarefas, de que resultaram mais de 800
116

 

produtos. Tanto o SEAE como os Estados-Membros da UE beneficiam deste apoio. 

 

Em 2012, o CSUE demonstrou a sua capacidade para apoiar, quase em tempo real, uma operação da 

ONU no terreno na Síria, a UNSMIS. O acompanhamento da crise na Síria constituiu, por si só, a 

maior carga de trabalho para o Centro, com mais de 300 produtos. Durante este período, o CSUE 

trabalhou em modo de crise (dias de trabalho prolongados, trabalho por turnos e abertura ao fim de 

semana).   

 

A capacidade do CSUE é cada vez mais reconhecida, sendo cada vez maior o número de pedidos de 

organizações internacionais (ONU, UA, OTAN). O CSUE representa uma capacidade única da UE, 

enquanto garante da segurança capaz de apoiar em tempo útil as missões ou operações de parceiros 

da UE. 
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 Em 2011, o CSUE apresentou cerca de 600 produtos. 
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A 14 de setembro de 2012, a AR/VP apresentou ao Conselho um relatório sobre o funcionamento 

do Centro de Satélites da União Europeia, em que se afirma que este demonstrou claramente a 

validade e a qualidade do seu trabalho. O mesmo relatório regista também, no entanto, que as 

recentes crises representaram uma enorme pressão para as capacidades operacionais do Centro em 

termos de recursos, tanto humanos como financeiros. 

 

3. MAIS COERÊNCIA  

 

Sinergias civilo-militares 

O objetivo da promoção de sinergias no desenvolvimento das capacidades civis e militares entre os 

Estados-Membros é a criação de uma capacidade operacional da UE mais abrangente para a 

prevenção de conflitos e a gestão de crises. Este trabalho compreende um vasto leque de ações que 

deverão conduzir, nomeadamente, a facilitação da dupla utilização de capacidades civis ou 

militares, à elaboração de novos pacotes de formação para o pessoal enviado para teatros de 

operações, ao desenvolvimento de sinergias no apoio logístico, a uma melhor interoperabilidade 

entre os elementos civis e militares, uma melhor partilha das ferramentas e uma melhor compilação 

dos ensinamentos das operações, bem como a apresentação de relatórios mais coerentes sobre o 

desenvolvimento das capacidades. 

Em julho de 2012 foi submetido à apreciação do CPS um relatório sobre os resultados dessas ações 

do programa de trabalho
117

. Prosseguem os trabalhos destinados a definir as prioridades das ações e 

a melhorar a eficácia do processo. 
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 "Promoting Synergies between the EU Civil and Military Capability Development – 

Progress report on the outcomes of the work plan until the end of first semester 2012" 

(doc. 12586/12, de 16 de julho de 2012). 



 

 

14924/13   jc/EC/mjb 140 

 DG C 1  PT 
 

PARTE II: RELATÓRIO PESC (2012) – PERSPETIVAS DE TRABALHO 

 

O apoio à mudança democrática a longo prazo na vizinhança meridional continuará a ser um 

objetivo fundamental da ação externa da UE, com base na implementação da Parceria para a 

Democracia e a Prosperidade Partilhada, aprovada de comum acordo em 2011, e na abordagem 

"mais por mais" que foi incorporada em todas as vertentes da Política Europeia de Vizinhança. 

Continuará a ser aprofundada a fórmula dos grupos de missão, que reúne a UE, os Governos da 

região, as instituições financeiras internacionais e um vasto leque de intervenientes não estatais 

locais e de representantes do setor privado. As transições são processos complexos. A UE deverá 

manter e, sempre que necessário, intensificar o seu empenhamento no processo, nomeadamente nos 

momentos críticos e numa perspetiva de longo prazo. 

 

A preocupante evolução registada ultimamente, sobretudo no Egito, põe em evidência os desafios 

que se perfilam na região, e que exigem uma atenção política considerável. As transições, bastante 

complexas, em curso na Tunísia e na Líbia exigirão também mais empenhamento. O apoio à 

transição terá de ter em conta uma abordagem diferenciada, as necessidades objetivas dos parceiros 

e as tradições e valores culturais locais; por outro lado, deve continuar a alicerçar-se firmemente na 

promoção dos valores essenciais da UE, nomeadamente a democracia, os direitos humanos e a 

inclusividade.  

 

A Síria permanecerá um grande desafio num futuro previsível. A UE deverá manter o seu 

empenhamento, trabalhando em estreita colaboração com os seus parceiros internacionais, em 

especial a Liga dos Estados Árabes e as Nações Unidas, e procurando formas de contribuir para o 

lançamento de um processo político que permita pôr termo à crise; a UE está igualmente 

empenhada em continuar a prestar assistência às vítimas da crise humanitária e aos países vizinhos 

da Síria.  
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Continua a ser urgente avançar no Processo de Paz no Médio Oriente, nomeadamente atendendo à 

dificuldade, cada vez maior, de salvaguardar a solução da coexistência de dois Estados e à crescente 

radicalização na região, na sequência das mudanças iniciadas com a Primavera Árabe de 2011. 

Enquanto membro do Quarteto para o PPMO, a UE continuará a trabalhar ativamente para que as 

partes regressem à mesa das negociações, com o objetivo de alcançar uma solução sustentável 

baseada na existência de dois Estados que vivam juntos em paz e segurança. Vale a pena continuar 

a explorar com os parceiros as possibilidades de implementação da Iniciativa de Paz Árabe. Os 

contactos regionais serão particularmente importantes. O fim da escalada de tensão de setembro 

de 2012 demonstrou o papel construtivo que o Egito pode desempenhar na resolução de situações 

regionais perigosas. Para o efeito, é necessário manter um intenso diálogo com o Cairo.  

 

É crucial que o empenhamento da UE na vizinhança oriental seja prosseguido, nomeadamente 

através da Parceria Oriental. O principal evento de 2013 será a Cimeira da Parceria Oriental que 

decorrerá em Vilnius no mês de novembro. A UE acompanhará os progressos da Ucrânia no sentido 

de cumprir as condições definidas pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, em dezembro de 2012, 

para a assinatura e entrada em vigor do Acordo de Associação/Zona de Comércio Livre Abrangente 

e Aprofundado entre a UE e a Ucrânia, incluindo a possibilidade de aplicação provisória de algumas 

partes do Acordo. Além disso, a UE procurará fomentar um processo de associação política e de 

integração económica com os países mais avançados da Europa Oriental, nomeadamente através da 

eventual rubrica de Acordos de Associação/Zonas de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado 

com a República da Moldávia, a Arménia e a Geórgia até à Cimeira de Vilnius. No que se refere 

aos conflitos prolongados, a UE trabalhará em estreita colaboração com a Presidência ucraniana da 

OSCE a fim de impulsionar os progressos na via de uma resolução duradoura do conflito na 

Transnístria, e no contexto das conversações de Genebra sobre os conflitos na Geórgia, bem como 

no âmbito dos esforços de resolução do conflito no Alto Carabaque.  

 

Continuar-se-á a procurar garantir a coerência entre a vertente multilateral da Parceria Oriental e as 

iniciativas de cooperação regional (por exemplo, a Sinergia do Mar Negro). 
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Os Balcãs Ocidentais permanecerão uma prioridade, especialmente no que toca à implementação do 

acordo Sérvia-Kosovo mediado pela AR/VP, em que a UE investiu esforços e recursos 

consideráveis. Trata-se de um passo essencial no sentido do objetivo global de normalização das 

relações entre as duas partes, condição prévia necessária para que possam avançar nas respetivas 

vias europeias. A próxima etapa nessa via é a abertura de negociações de adesão, no que respeita à 

Sérvia, e, no que toca ao Kosovo, a abertura de negociações com vista a um Acordo de 

Estabilização e de Associação. O papel predominante que a UE tem continuado a desempenhar no 

futuro relacionamento entre a Sérvia e o Kosovo mantém-se não só essencial como vantajoso, dada 

a perspetiva europeia dos Balcãs Ocidentais e o efeito de alavanca ímpar que daí advém. 

 

A adesão da Croácia irá também aprofundar a relação da UE com a região e oferecer oportunidades 

de maior empenhamento junto de outros membros da antiga Jugoslávia. É de esperar que a recente 

adesão da Croácia à UE, bem como os avanços registados pela Sérvia, incentivem em particular a 

Bósnia-Herzegovina a realizar reais progressos na sua própria via rumo à União. 

 

No que se refere às grandes ameaças à segurança regional e mundial, o Irão permanecerá uma 

prioridade fundamental, atendendo a que as suas atividades nucleares continuam a expandir-se e, 

por conseguinte, a muito preocupar a comunidade internacional. Urge avançar na busca de uma 

solução negociada para a questão nuclear iraniana. A AR/VP, juntamente com o Grupo E3+3, 

continua a liderar intensos esforços diplomáticos para que o Irão adira a verdadeiras conversações 

para restabelecer a confiança internacional na natureza exclusivamente pacífica do seu programa 

nuclear. Em conformidade com a abordagem dupla de intervenção diplomática e pressão, as 

medidas restritivas da UE irão manter-se até que o Irão crie as condições necessárias para a sua 

supressão, cumprindo todas as suas obrigações internacionais, incluindo a aplicação integral das 

resoluções do CSNU e do Conselho de Governadores da AIEA. 

 

As ambições nucleares e a atitude bélica da Coreia do Norte continuarão a ser uma das principais 

ameaças à segurança no Extremo Oriente, em especial em relação aos parceiros regionais de grande 

importância que são a República da Coreia e o Japão. A UE permanecerá um ator de primeiro plano 

na redução das tensões na região e apoiará ativamente o CSNU nas pressões que exerce sobre 

Pionguiangue para que ponha termo às suas atividades e respeite as suas obrigações internacionais; 

simultaneamente, manterá a sua política de relacionamento crítico com a República Popular 

Democrática da Coreia, incluindo as medidas restritivas contra este país. 
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A criação e desenvolvimento de parcerias continuará a ser uma pedra angular essencial da ação 

externa da UE, com base na atribuição de prioridade aos parceiros estratégicos feita pela AR/VP no 

início do seu mandato. Os Estados que partilham os pontos de vista da UE, em particular os Estados 

Unidos, mas também outros países como o Canadá, continuarão a ser cruciais para ajudar a atingir 

os objetivos-chave da UE na cena mundial. Por exemplo, tem vindo a ser especialmente 

desenvolvida a cooperação com os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano, bem como 

sobre os Balcãs Ocidentais. Com a entrada em funções da segunda Administração Obama, as 

excelentes relações de trabalho entre a AR/VP e o Secretário de Estado, John Kerry, permitirão 

aprofundar ainda mais a cooperação. As relações UE-EUA serão ainda reforçadas pelo lançamento 

das negociações sobre a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, cuja relevância vai 

bem para além dos assuntos económicos.  

 

Com a Rússia, continuaremos a desenvolver a nossa relação bilateral. Permanecem na mesa uma 

série de questões, mas a orientação geral é clara e precisamos de prosseguir os esforços no sentido 

de eliminar os obstáculos pendentes em domínios como o comércio, a energia e os vistos, para citar 

apenas alguns. Serão também levados por diante os esforços para alargar a cooperação em matéria 

de política externa, inclusive na nossa vizinhança comum e no que respeita aos conflitos 

prolongados. 

 

Será essencial obter o empenhamento da nova liderança chinesa, com base na cooperação e no 

diálogo existente em matéria de segurança, inclusive a respeito da luta contra a pirataria ao largo da 

costa da Somália. Os recentes ensaios nucleares e de mísseis da Coreia do Norte também vão pesar 

nas relações com a China, assim como na Parceria Estratégica da UE com a República da Coreia.  

 

Os diálogos regulares e informais sobre política externa e segurança serão também intensificados 

com outros parceiros-chave (por exemplo, Egito, Paquistão, Indonésia e Marrocos), a fim de 

reforçar a cooperação em termos concretos e de desenvolver respostas mutuamente aceitáveis para 

os desafios internacionais.  
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Para dar resposta aos desafios com que se vê confrontada, a UE tem à sua disposição o mais 

diversificado leque de políticas e ferramentas de relações externas – para as áreas da diplomacia, da 

segurança, da defesa, das finanças, do comércio, do desenvolvimento e da ação humanitária. Este é 

sem dúvida o principal trunfo da UE enquanto ator das relações externas. O SEAE e a Comissão 

continuarão a promover uma abordagem global para as relações externas, em estreita cooperação 

com os Estados-Membros e com o Parlamento Europeu. No âmbito deste trabalho, a AR e a 

Comissão apresentarão uma proposta sobre o reforço da abordagem global às situações de gestão de 

crises, em todas as fases do ciclo de conflito – desde o alerta rápido e a prevenção de conflitos, a 

resposta e a gestão de crises, até aos esforços de recuperação, consolidação da paz e 

desenvolvimento a longo prazo. 

 

O processo de restabelecimento da segurança e da estabilidade no Mali ocupará um lugar 

importante em todas as atividades da UE na região do Sael. A Missão de Formação da UE no Mali 

(EUTM Mali) ajudará a melhorar a capacidade militar das Forças Armadas malianas para permitir 

que a integridade territorial do país seja restabelecida, sob autoridade civil. Paralelamente, a UE 

continuará a trabalhar com atores internacionais, incluindo a CEDEAO, a fim de apoiar a Missão 

das Nações Unidas de Estabilização Multidimensional Integrada no Mali (MINUSMA) e outras 

medidas de estabilização futuras. A insegurança e o terrorismo na Nigéria também serão objeto de 

uma maior cooperação com o Governo. A pirataria e a criminalidade organizada, incluindo o tráfico 

de droga e outros tipos de tráfico, serão combatidos através de um programa de apoio da UE a uma 

nova estratégia da África Ocidental e Central para o Golfo da Guiné, a ser ultimada pelos Chefes de 

Estado da região em 2013. A UE irá também acompanhar de perto e apoiar a implementação do 

Roteiro para a transição política na Guiné-Bissau. 
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A AR/VP e o SEAE manterão o seu empenhamento significativo no Corno de África. Em 

consonância com o quadro estratégico de novembro de 2011, a UE continuará a dar o seu apoio 

tendo em vista atenuar a insegurança na região e combater as causas da instabilidade que aí reina. A 

UE manter-se-á empenhada em apoiar a evolução positiva da situação na Somália. As missões e 

operações da PCSD em curso (EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somália, EUCAP NESTOR, 

EUAVSEC) e o apoio à Missão da União Africana na Somália (AMISOM) continuam a ser um 

elemento importante deste empenhamento. A UE continuará a apoiar os esforços para alcançar a 

democracia, a segurança e a prosperidade no Quénia, país onde se realizaram eleições legislativas 

em março de 2013. Estará também especialmente atenta à evolução da política interna e externa da 

Etiópia. A UE continuará a centrar os seus esforços no Sudão e no Sudão do Sul, em especial no 

que toca à aplicação dos acordos e aos progressos em questões pendentes como a região de Abyei e 

as fronteiras. 

 

A UE promoverá uma abordagem estratégica aos problemas recorrentes da região dos Grandes 

Lagos e contribuirá para a busca de uma solução sustentável para os desafios de segurança no leste 

da República Democrática do Congo. Assim, será elaborado um quadro estratégico para a região 

dos Grandes Lagos, com o objetivo de apoiar uma abordagem coerente da UE em relação às 

múltiplas causas da crise (a nível regional, da RDC e a nível local/leste da RDC). Serão envidados 

esforços para preservar os resultados obtidos pela EUPOL e pela EUSEC após o encerramento das 

missões em setembro de 2014. Prosseguirá igualmente a colaboração com os parceiros africanos e 

internacionais no âmbito do apoio às iniciativas da ONU para trazer uma estabilidade duradoura ao 

leste da RDC. No que se refere à República Centro-Africana, a UE continuará a apoiar o processo 

de transição e o restabelecimento do Estado de direito e da segurança.  

 

As missões e operações continuarão a estar no centro da PCSD. No início do ano foram enviados 

para missões e operações da PCSD mais de 5000 efetivos, a que se veio juntar o pessoal destacado 

no âmbito do lançamento em 2013 da EUTM Mali e da EUBAM Líbia.  
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Em dezembro de 2013, o Conselho Europeu debaterá a PCSD, com base no pedido formulado em 

dezembro de 2012. O Conselho Europeu identificou as três vertentes seguintes: aumentar a eficácia, 

visibilidade e impacto da PCSD, intensificar o desenvolvimento de capacidades de defesa, e 

reforçar a indústria de defesa europeia. Os debates preparatórios neste contexto deverão dominar as 

diversas reuniões ministeriais ao longo do ano.  

 

Será prosseguida a sensibilização dos parceiros, não só mediante a promoção ativa da sua 

participação em missões e operações PCSD e em diálogos regulares sobre segurança e defesa, mas 

também através da organização de seminários conjuntos com os parceiros estratégicos, em 

conformidade com as recomendações pertinentes do CPS. Tais debates oferecem também novas 

oportunidades de debater as questões de estratégia e a projeção da UE como interveniente a nível 

mundial. 

 

A importância da Ásia tem vindo a aumentar nos últimos anos, e é cada vez maior a 

interdependência entre a Europa e a Ásia. Baseando-se na considerável intensidade das relações 

desenvolvidas em 2012, incluíram numerosas visitas de alto nível, a UE esforçar-se-á por manter 

essa dinâmica positiva em 2013. Continuará a promover o aprofundamento das relações com as 

organizações regionais asiáticas, designadamente a ASEAN, e a consolidar e expandir a sua 

cooperação com a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul. Trabalhará no sentido de definir e de 

dar a conhecer as suas posições sobre os mais importantes desafios de segurança da região. Neste 

contexto, assume especial importância a definição da política da UE para o Mar da China 

Meridional. Na frente institucional, serão envidados todos os esforços necessários para manter um 

bom ritmo na negociação de diversos acordos com os países da região.  

 

No Sudeste Asiático, será dada especial atenção a Mianmar/Birmânia, onde foi encetado um 

processo de democratização. Além disso, em 2013 a Delegação da UE será plenamente elevada ao 

nível de embaixada. Uma das questões centrais continuará a ser a dos conflitos interétnicos em 

Mianmar/Birmânia.  
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Na Ásia do Sul, o Afeganistão continua a representar um grande desafio, e a UE está empenhada 

em prestar um apoio a longo prazo a esse país, nomeadamente no contexto da transição de 2014. A 

missão EUPOL foi prorrogada até ao final de 2014 a fim de apoiar os homólogos afegãos. A 

preparação para a transição no Afeganistão vem também dar um novo impulso às relações com os 

países da Ásia Central. 

 

O Paquistão continua a ser um fator essencial na região. Será prosseguida a execução do Plano 

Quinquenal de Empenhamento aprovado de comum acordo entre a UE e o Paquistão no início 

de 2012. Será dada especial atenção às eleições legislativas previstas para o primeiro semestre 

de 2013, inclusive mediante observação eleitoral. A UE manterá contactos estreitos e permanentes 

com o novo Governo do Paquistão. 

 

A Cimeira de Santiago entre a UE e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos 

(CELAC) de janeiro de 2013 permitiu à UE transmitir um forte sinal do seu empenhamento político 

relativamente à América Latina e às Caraíbas, com base numa parceria igualitária. A revisão do 

Plano de Ação (2013-2015) decidida em Santiago, com a inclusão de dois novos capítulos sobre as 

questões de género e o investimento, contribuirá para alargar o âmbito da cooperação birregional. A 

UE tirará o máximo partido das potencialidades oferecidas pelos seus quadros contratuais com a 

maioria dos parceiros ou sub-regiões latino-americanos mais importantes (espera-se a entrada em 

vigor provisória do capítulo relativo ao comércio do Acordo de Associação UE-América Central e 

do Acordo de Comércio Livre com o Peru e a Colômbia), não só nas matérias económicas, mas 

também a fim de aumentar a cooperação na resposta aos desafios mundiais como a segurança, a luta 

contra a criminalidade organizada ou as alterações climáticas, em especial nas instâncias 

internacionais em que o papel dos países da América Latina é cada vez maior e as posições da UE e 

da América Latina são na maioria dos casos convergentes. Continuarão a ser objetivos 

fundamentais o aprofundamento das nossas relações com parceiros estratégicos como o México e o 

Brasil  e o reforço dos nossos laços com os países desejosos de intensificar as suas relações com a 

UE, como o Chile e a Colômbia, e as novas iniciativas dinâmicas de integração regional. 
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A condução da ação externa da UE é um sólido valor fundamental da União, assente nos princípios 

dos direitos humanos, do Estado de direito e da boa governação. A execução da Estratégia da UE 

em matéria de direitos humanos ocupará um lugar predominante em todas as vertentes das relações 

externas da UE. O Representante Especial da UE para os Direitos Humanos desempenhará um 

papel fulcral neste contexto.  

 

No domínio da não proliferação e do desarmamento, as prioridades-chave centrar-se-ão na 

realização de progressos tangíveis no sentido de se alcançar um consenso internacional para a 

adoção de um novo Código de Conduta para as Atividades no Espaço Exterior, no apoio da UE à 

entrada em vigor e efetiva implementação do Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA), no apoio 

à realização de reuniões de altos funcionários entre a UE e a Agência Internacional da Energia 

Atómica (AIEA), e no reforço do empenhamento da UE na Organização para a Proibição de Armas 

Químicas. Simultaneamente, procurar-se-á adotar várias decisões do Conselho para garantir o apoio 

financeiro da UE a projetos prioritários como o Fundo de Segurança Nuclear e o Banco de Urânio 

de Baixo Enriquecimento da AIEA, a segurança e gestão dos arsenais de armas ligeiras e de 

pequeno calibre na Líbia e região circundante, a promoção do TCA e o Consórcio da UE para a Não 

Proliferação. Intensificar-se-ão os esforços destinados a garantir que a UE desempenhe um papel 

ativo na Primeira Comissão da AGNU, no Conselho de Governadores e na Conferência Geral da 

AIEA, bem como no atual ciclo de análise do Tratado de Não Proliferação (TNP). 

 

Os esforços que estão a ser desenvolvidos para facultar conhecimentos estratégicos e operacionais 

especializados, com vista às ações de prevenção de conflitos, mediação ou consolidação da paz, 

continuarão a ser sistematizados e consolidados, e a capacidade interna do SEAE para tratar 

questões relacionadas com situações de conflito e fragilidade (divulgação, sensibilização, 

formação, conhecimento) será reforçada e mais bem integrada – mediante, em especial, a análise 

dos conflitos, o alerta rápido e o apoio à mediação. A organização da conferência "A UE como 

Pacificadora" (maio de 2013) contribuiu para a consecução destes objetivos. Serão reforçadas as 

parcerias com os homólogos essenciais (incluindo a sociedade civil e as organizações 

internacionais e regionais relevantes). O Instrumento de Estabilidade continuará a contribuir para 

os esforços de prevenção de conflitos, consolidação da paz e mediação. 
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O esforço global constante da UE para combater o terrorismo incidirá, na sua maior parte, na 

resposta a dar às condições que conduzem à propagação do terrorismo. Para tal, haverá que abordar 

uma vasta gama de fenómenos, incluindo a exclusão social, económica e política, os conflitos e a 

falta de boa governação, através de estratégias regionais integradas e no âmbito dos diálogos com 

parceiros estratégicos. A nível multilateral, a UE promoverá a implementação da Estratégia 

Antiterrorista da ONU e das resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, 

fomentará uma abordagem coordenada do combate ao terrorismo em todo o sistema das Nações 

Unidas e tirará o máximo partido possível de outros quadros multilaterais como o Fórum Mundial 

contra o Terrorismo (Global Counter Terrorism Forum (GCTF)) e o Grupo Roma-Lyon do G8. 

Num futuro previsível, os esforços de combate ao terrorismo centrar-se-ão na Ásia do Sul (em 

especial Afeganistão e Paquistão), em toda a região do Corno de África (ou seja, incluindo o Iémen) 

e na região do Sael em geral (incluindo a África Ocidental, muito especialmente a Nigéria). Em 

função da evolução das ameaças para a UE, poderá ser necessário prestar um maior apoio e uma 

maior atenção à luta antiterrorista contra novas ameaças, onde quer que surjam.  

 

A UE tem também recorrido cada vez mais às medidas restritivas como instrumento de política 

externa. A adoção de regimes de medidas restritivas focalizados, sólidos do ponto de vista jurídico e 

que respondem a objetivos políticos claros permanece um meio credível para promover os valores 

que a UE defende. A UE irá reapreciar regularmente a sua política em matéria de medidas 

restritivas.  

 

Por último, mas não menos importante, refira-se que o SEAE continuará a reforçar o seu 

empenhamento nalguns dos desafios mundiais mais importantes dos nossos tempos, como a 

segurança energética e climática ou a diplomacia no domínio de recursos hídricos. Em colaboração 

com a Comissão, os Estados-Membros e o Parlamento Europeu, o SEAE prosseguirá a sua 

abordagem global para dar resposta a esses desafios. Em termos concretos, procurar-se-á 

nomeadamente tornar a política externa da UE mais "sensível às questões energéticas", mediante 

uma maior integração da energia nos diálogos políticos e o pleno envolvimento das delegações 

da UE na "diplomacia da energia"; em paralelo, intensificar-se-ão os esforços no domínio das 

alterações climáticas, sobretudo no que toca aos preparativos do acordo mundial de 2015 sobre o 

assunto, e abordar-se-á de forma mais sistemática a relação entre as alterações climáticas, a escassez 

de recursos naturais e a segurança internacional, recorrendo à diplomacia preventiva e a medidas de 

cooperação específicas. Finalmente, a água emerge cada vez mais como um grande desafio para a 

segurança internacional; em 2013, pretende-se ultimar o exercício de cartografia da segurança 

hídrica da UE, como primeira etapa para o desenvolvimento de uma diplomacia da União no 

domínio da água mais abrangente, mais dinâmica e interventiva nos desafios hídricos transfronteiras 

a nível mundial. 
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ANEXO I 

ANEXO I: Orçamento da PESC para 2012 

 

19.030101 EUMM Geórgia 

2012/503/PESC EUMM Geórgia       20 900 000 

          subtotal: 20 900 000 

 

19.030102 EULEX Kosovo 

2012/291/PESC EULEX Kosovo       111 000 000 

          subtotal: 111 000 000 

 

19.030103 EUPOL Afeganistão 

2012/391/PESC EUPOL Afeganistão      56 870 000 

          subtotal: 56 870 000 

 

19.030104 Outras operações e medidas de gestão de crises 

2012/389/EUCAP NESTOR        21 213 310 

2012/312/PESC EUAVSEC-Sudão do Sul     12 500 000 

2012/324/PESC EUPOL COPPS         8 633 550 

2012/372/PESC EUJUST LEX IRAQUE      27 150 000 

2012/332/PESC EUBAM Rafa            980 000 

2012/392/PESC EUCAP SAEL Níger        8 700 000 

2012/514/PESC EUPOL RD Congo        6 750 000 

2012/515/PESC EUSEC RD Congo      11 000 000 

2012/698/PESC entreposto PCSD         4 312 234 

          subtotal:  101 239 094 
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19.0302 Não proliferação e desarmamento (4) 

2012/121/PESC Atividades destinadas a promover o diálogo e a  

cooperação UE-China-África em matéria de controlos de armas convencionais    830 000 

2012/166/PESC Apoio às atividades da OPAQ – Estratégia da UE  

contra a Proliferação de ADM         2 140 000 

2012/281/PESC Código de Conduta Internacional para as Atividades 

no Espaço Exterior             1 490 000 

2012/421/PESC Apoio à Convenção sobre as Armas Biológicas 

e Toxínicas (CABT)           1 700 000 

2012/662/PESC OSCE – Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre       890 000 

2012/662/PESC PNUD – Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre       790 000 

2012/422/PESC Zona livre de ADM II           352 000 

2012/423/PESC Proliferação de mísseis (Cód. Conduta Haia II)       930 000 

2012/699/PESC Organização do Tratado de Proibição Total  

de Ensaios Nucleares (OTPTE V)          5 185 028 

2012/700/PESC Plano de Ação de Cartagena para 2010-2014 

(PA Minas Antipessoal II)           1 030 000 

2012/711/PESC Controlo das exportações de armas (Informação COARM)   1 860 000 

            subtotal:  17 197 028 

 

19.0304 Medidas de emergência              0 

 

19.0305 Ações preparatórias e de acompanhamento 

Auditorias externas, serviços jurídicos e avaliações          167 731 

Medidas de preparação para uma eventual Missão PCSD na Líbia       415 000 

            subtotal:        582 731 
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19.0306 Representantes Especiais da União Europeia 

2012/39/PESC REUE no Kosovo         2 410 000  

2012/33/PESC REUE para o Processo de Paz no Médio Oriente    1 300 000 

2012/255/PESC REUE no Afeganistão           300 000 

2012/331/PESC REUE no Afeganistão        6 380 000 

2012/327/PESC REUE para o Sul do Mediterrâneo         945 000 

2012/325/PESC REUE para o Sudão e o Sudão do Sul     1 900 000 

2012//328/PESC REUE para a Ásia Central       1 120 000 

2012/330/PESC REUE na Bósnia-Herzegovina      5 250 000 

2012/326/PESC REUE para o Sul do Cáucaso e a Crise na Geórgia   2 000 000 

2012/329/PESC REUE para o Corno de África       4 900 000 

2012/390/PESC REUE para a União Africana          680 000 

2012/440/PESC REUE para os Direitos Humanos         712 500 

 subtotal:        27 897 500 

 

           Total: 335 686 353,00 
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ANEXO II 

ANEXO II: Panorâmica dos atos jurídicos adotados no domínio da PESC 

(sanções) em 2012
118

 

 

Afeganistão / Talibãs 

Decisão de Execução 2012/167/PESC do Conselho, de 23 de março de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/486/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, empresas e 

entidades tendo em conta a situação no Afeganistão (JO L 87 de 24.3.2012, p. 60) 

 

Decisão de Execução 2012/334/PESC do Conselho, de 25 de junho de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/486/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, empresas e 

entidades tendo em conta a situação no Afeganistão (JO L 165 de 26.6.2012, p. 75) 

 

Decisão de Execução 2012/393/PESC do Conselho, de 16 de julho de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/486/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, empresas e 

entidades tendo em conta a situação no Afeganistão (JO L 187 de 17.7.2012, p. 52) 

 

Decisão de Execução 2012/454/PESC do Conselho, de 1 de agosto de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/486/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, empresas e 

entidades tendo em conta a situação no Afeganistão (JO L 206 de 2.8.2012, p. 11) 

 

Decisão de Execução 2012/745/PESC do Conselho, de 3 de dezembro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/486/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, empresas e 

entidades tendo em conta a situação no Afeganistão (JO L 332 de 4.12.2012, p. 22) 

 

Decisão de Execução 2012/809/PESC do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/486/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, grupos, empresas e 

entidades tendo em conta a situação no Afeganistão (JO L 352 de 21.12.2012, p. 47) 

                                                 
118

 A lista diz respeito exclusivamente a decisões PESC que impõem medidas restritivas. A 

implementação das medidas abrangidas pelo âmbito de aplicação do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia requer igualmente a preparação de um regulamento do 

Conselho ou, se apropriado, de um regulamento de execução do Conselho.  
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Bielorrússia 

Decisão 2012/36/PESC do Conselho, de 23 de janeiro de 2012, que altera a Decisão 

2010/639/PESC respeitante à adoção de medidas restritivas contra a Bielorrússia (JO L 19 

de 24.1.2012, p. 31)  

Decisão de Execução 2012/126/PESC do Conselho, de 28 de fevereiro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2010/639/PESC respeitante à adoção de medidas restritivas contra a Bielorrússia (JO L 55 

de 29.2.2012, p. 19)  

Decisão de Execução 2012/171/PESC do Conselho, de 23 de março de 2012, que dá execução à 

Decisão 2010/639/PESC respeitante à adoção de medidas restritivas contra a Bielorrússia (JO L 87 

de 24.3.2012, p. 95) 

Decisão 2012/212/PESC do Conselho, de 23 de abril de 2012, que altera a Decisão 2010/639/PESC 

respeitante à adoção de medidas restritivas contra a Bielorrússia (JO L 113 de 25.4.2012, p. 11) 

Decisão 2012/642/PESC do Conselho, de 15 de outubro de 2012, que impõe medidas restritivas 

contra a Bielorrússia (JO L 285 de 17.10.2012, p. 1) 
 

Bósnia-Herzegovina 

Decisão 2012/158/PESC do Conselho, de 19 de março de 2012, que altera a Decisão 

2011/173/PESC relativa a medidas restritivas tendo em conta a situação na Bósnia-Herzegovina (JO 

L 80 de 20.3.2012, p. 17)  

 

República Democrática do Congo 

Decisão 2012/811/PESC do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, que altera a Decisão 

2010/788/PESC que impõe medidas restritivas contra a República Democrática do Congo (JO L 

352 de 21.12.2012, p. 50) 
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Costa do Marfim 

Decisão de Execução 2012/74/PESC do Conselho, de 10 de fevereiro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2010/656/PESC que renova as medidas restritivas contra a Costa do Marfim (JO L 38 

de 11.2.2012, p. 43) 

 

Decisão de Execução 2012/144/PESC do Conselho, de 8 de março de 2012, que dá execução à 

Decisão 2010/656/PESC que renova as medidas restritivas contra a Costa do Marfim (JO L 71 

de 9.3.2012, p. 50) 

 

Decisão 2012/371/PESC do Conselho, de 10 de julho de 2012, que altera a Decisão 2010/656/PESC 

que renova as medidas restritivas contra a Costa do Marfim (JO L 179 de 11.7.2012, p. 21) 

 

Egito 

Decisão 2012/159/PESC do Conselho, de 19 de março de 2012, que altera a Decisão 

2011/172/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas e entidades, tendo em conta a 

situação no Egito (JO L 80 de 20.3.2012, p. 18) 

 

Decisão 2012/723/PESC do Conselho, de 26 de novembro de 2012, que altera a Decisão 

2011/172/PESC que impõe medidas restritivas contra certas pessoas, entidades e organismos, tendo 

em conta a situação no Egito (JO L 327 de 27.11.2012, p. 44) 

 

Eritreia 

Decisão 2012/632/PESC do Conselho, de 15 de outubro de 2012, que altera a Decisão 

2010/127/PESC que impõe medidas restritivas contra a Eritreia (JO L 282 de 16.10.2012, p. 46) 

 

República da Guiné (Conacri) 

Decisão 2012/149/PESC do Conselho, de 13 de março de 2012, que altera a Decisão 

2010/638/PESC respeitante à adoção de medidas restritivas contra a República da Guiné (JO L 74 

de 14.3.2012, p. 8)  

 

Decisão 2012/665/PESC do Conselho, de 26 de outubro de 2012, que altera a Decisão 

2010/638/PESC respeitante à adoção de medidas restritivas contra a República da Guiné (JO L 299 

de 27.10.2012, p. 45) 
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Guiné-Bissau 

Decisão 2012/237/PESC do Conselho, de 3 de maio de 2012, que institui medidas restritivas contra 

certas pessoas, entidades e organismos que ameaçam a paz, a segurança ou a estabilidade da 

República da Guiné-Bissau (JO L 119 de 4.5.2012, p. 43) 

 

Decisão 2012/285/PESC do Conselho, de 31 de maio de 2012, que institui medidas restritivas 

contra certas pessoas, entidades e organismos que ameaçam a paz, a segurança ou a estabilidade da 

República da Guiné-Bissau e que revoga a Decisão 2012/237/PESC (JO L 142 de 1.6.2012, p. 36) 

 

Decisão de Execução 2012/516/PESC do Conselho, de 24 de setembro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2012/285/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas, entidades e 

organismos que ameaçam a paz, a segurança ou a estabilidade da República da Guiné-Bissau (JO L 

257 de 25.09.2012, p. 20) 

 

Irão (Regime em matéria de ADM) 

Decisão 2012/35/PESC do Conselho, de 23 de janeiro de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 19 de 24.1.2012, p. 22) 

Decisão 2012/152/PESC do Conselho, de 15 de março de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 77 de 16.3.2012, p. 18) 

Decisão 2012/169/PESC do Conselho, de 23 de março de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 87 de 24.3.2012, p. 90) 

Decisão 2012/205/PESC do Conselho, de 23 de abril de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 110 de 24.4.2012, p. 35) 

Decisão 2012/457/PESC do Conselho, de 2 de agosto de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 208 de 3.8.2012, p. 18) 
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Decisão 2012/635/PESC do Conselho, de 15 de outubro de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 282 de 16.10.2012, p. 58) 

 

Decisão 2012/687/PESC do Conselho, de 6 de novembro de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 307 de 7.11.2012, p. 82) 

 

Decisão 2012/829/PESC do Conselho, de 21 de dezembro de 2012, que altera a Decisão 

2010/413/PESC que impõe medidas restritivas contra o Irão (JO L 356 de 22.12.2012, p. 71) 

 

Irão (Regime em matéria de direitos humanos) 

Decisão 2012/168/PESC do Conselho, de 23 de março de 2012, que altera a Decisão 

2011/235/PESC que impõe medidas restritivas contra determinadas pessoas e entidades tendo em 

conta a situação no Irão (JO L 87 de 24.3.2012, p. 85) 

 

Decisão 2012/810/PESC do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, que altera a Decisão 

2011/235/PESC que impõe medidas restritivas contra certas pessoas e entidades tendo em conta a 

situação no Irão (JO L 352 de 21.12.2012, p. 49) 

 

Iraque 

Decisão 2012/812/PESC do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, que altera a Posição Comum 

2003/495/PESC relativa ao Iraque (JO L 352 de 21.12.2012, p. 54) 

 

República da Moldávia 

Decisão 2012/170/PESC do Conselho, de 23 de março de 2012, que altera a Decisão 

2010/573/PESC que impõe medidas restritivas contra os dirigentes da região transnístria da 

República da Moldávia (JO L 87 de 24.3.2012, p. 92) 

 

Decisão 2012/527/PESC do Conselho, de 27 de setembro de 2012, que altera a Decisão 

2010/573/PESC que impõe medidas restritivas contra os dirigentes da região transnístria da 

República da Moldávia (JO L 263 de 28.9.2012, p. 44) 
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Mianmar/Birmânia  

Decisão 2012/98/PESC do Conselho, de 17 de fevereiro de 2012, que altera a Decisão 

2010/232/PESC que renova as medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar (JO L 47 

de 18.2.2012, p. 64) 

Decisão 2012/225/PESC do Conselho, de 26 de abril de 2012, que altera a Decisão 2010/232/PESC 

que renova as medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar (JO L 115 de 27.4.2012, p. 25) 

Somália 

Decisão 2012/388/PESC do Conselho, de 16 de julho de 2012, que altera a Decisão 2010/231/PESC 

que impõe medidas restritivas contra a Somália (JO L 187 de 17.7.2012, p. 38) 

 

Decisão 2012/633/PESC do Conselho, de 15 de outubro de 2012, que altera a Decisão 

2010/231/PESC que impõe medidas restritivas contra a Somália (JO L 282 de 16.10.2012, p. 47) 

 

Síria 

Decisão de Execução 2012/37/PESC do Conselho, de 23 de janeiro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 19 de 24.1.2012, p. 33) 

 

Decisão 2012/122/PESC do Conselho, de 27 de fevereiro de 2012, que altera a Decisão 

2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 54 de 28.2.2012, p. 14) 

 

Decisão de Execução 2012/172/PESC do Conselho, de 23 de março de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 87 de 24.3.2012, 

p. 103) 

 

Decisão 2012/206/PESC do Conselho, de 23 de abril de 2012, que altera a Decisão 2011/782/PESC 

que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 110 de 24.4.2012, p. 36) 

 

Decisão de Execução 2012/256/PESC do Conselho, de 14 de maio de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/782/PESC do Conselho que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 126 

de 15.5.2012, p. 9) 
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Decisão 2012/322/PESC do Conselho, de 20 de junho de 2012, que altera a Decisão 

2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 165 de 26.6.2012, p. 45) 

 

Decisão de Execução 2012/335/PESC do Conselho, de 25 de junho de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/782/PESC do Conselho que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 165 

de 26.6.2012, p. 80) 

 

Decisão 2012/420/PESC do Conselho, de 23 de julho de 2012, que altera a Decisão 2011/782/PESC 

que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 196 de 24.7.2012, p. 59) 

Decisão de Execução 2012/424/PESC do Conselho, de 23 de julho de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 196 de 24.7.2012, 

p. 81) 

Decisão de Execução 2012/478/PESC do Conselho, de 16 de agosto de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 219 de 17.8.2012, 

p. 21) 

Decisão 2012/634/PESC do Conselho, de 15 de outubro de 2012, que altera a Decisão 

2011/782/PESC que impõe medidas restritivas contra a Síria (JO L 282 de 16.10.2012, p. 50) 

 

Decisão 2012/739/PESC do Conselho, de 29 de novembro de 2012, que impõe medidas restritivas 

contra a Síria e revoga a Decisão 2011/782/PESC (JO L 330 de 30.11.2012, p. 21) 

 

Posição Comum 2001/931/PESC 

Decisão 2012/150/PESC do Conselho, de 13 de março de 2012, que altera a Decisão 

2011/872/PESC que atualiza a lista de pessoas, grupos e entidades a que se aplicam os artigos 2.º, 

3.º e 4.º da Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate 

ao terrorismo (JO L 74 de 14.3.2012, p. 9) 
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Decisão 2012/333/PESC do Conselho, de 25 de junho de 2012, que atualiza a lista de pessoas, 

grupos e entidades a que se aplicam os artigos 2.º, 3.º e 4.º da Posição Comum 2001/931/PESC 

relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo e revoga a Decisão 

2011/872/PESC (JO L 165 de 26.6.2012, p. 72) 

 

Decisão 2012/686/PESC do Conselho, de 6 de novembro de 2012, que altera a Decisão 

2012/333/PESC que atualiza a lista de pessoas, grupos e entidades a que se aplicam os artigos 2.º, 

3.º e 4.º da Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate 

ao terrorismo (JO L 307 de 7.11.2012, p. 80) 

 

Decisão 2012/765/PESC do Conselho, de 10 de dezembro de 2012, que atualiza a lista de pessoas, 

grupos e entidades a que se aplicam os artigos 2.º, 3.º e 4.º da Posição Comum 2001/931/PESC, 

relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo, e que revoga a Decisão 

2012/333/PESC (JO L 337 de 11.12.2012, p. 50) 

 

Tunísia 

Decisão 2012/50/PESC do Conselho, de 27 de janeiro de 2012, que altera a Decisão 2011/72/PESC 

que institui medidas restritivas contra certas pessoas e entidades, tendo em conta a situação na 

Tunísia (JO L 27 de 31.1.2012, p. 11) 

 

Decisão 2012/724/PESC do Conselho, de 26 de novembro de 2012, que altera a Decisão 

2011/72/PESC que institui medidas restritivas contra certas pessoas e entidades, tendo em conta a 

situação na Tunísia (JO L 327 de 27.11.2012, p. 45) 

 

Zimbabué 

Decisão 2012/97/PESC do Conselho, de 17 de fevereiro de 2012, que altera a Decisão 

2011/101/PESC relativa a medidas restritivas contra o Zimbabué (JO L 47 de 18.2.2012, p. 50)  

Decisão de Execução 2012/124/PESC do Conselho, de 27 de fevereiro de 2012, que dá execução à 

Decisão 2011/101/PESC respeitante à adoção de medidas restritivas contra o Zimbabué (JO L 54 

de 28.2.2012, p. 20)  
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ANEXO III 

ANEXO III: Declarações emitidas em 2012 

 

Em 2012 foram emitidas no total 597 declarações, nomeadamente: 

 Declarações da AR em nome da UE: refletem a posição oficial da UE e são emitidas sob a 

autoridade da AR mediante consulta prévia aos Estados-Membros. Quando não existe uma 

posição oficial, essas declarações são acordadas pelos Estados-Membros no âmbito do 

Conselho. Os países terceiros podem aderir a essas declarações sempre que a tal sejam 

convidados.  

 Declarações da AR: utilizadas sobretudo para reagir a eventos que exijam uma reação 

rápida da UE e emitidas sob a autoridade da AR sem consulta formal aos Estados-Membros.  

 Declarações emitidas pelo porta-voz da AR: frequentemente utilizadas para efeitos de 

reação rápida da UE sempre que o envolvimento pessoal da AR não seja necessariamente 

exigido. 

 Declarações locais da UE: utilizadas no contexto de uma questão local/regional específica.  

 

Distribuição por categoria 

Categoria Número (percentagem entre parênteses) 

Declarações da AR 62 (10%) 

Declarações da AR  253 (42%) 

Declarações emitidas pelo 

porta-voz  

200 (34%) 

Declarações locais 82 (14%) 

Total 597 

 

Distribuição geográfica 

Região Percentagens 

África 18% 

Ásia 15% 

Europa Oriental/ Balcãs Ocidentais 19% 

América Latina 5% 

Norte de África 16% 

Médio Oriente/Golfo 19% 

Multilaterais/América do Norte  8% 
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Distribuição temática 

Categoria Número (percentagem entre parênteses) 

Direitos humanos 151 (25%) 

Eleições / Reforma 96 (16%) 

Conflito / Processos de estabilização 151 (26%) 

Incidentes de segurança 53 (9%) 

Mensagens de felicitações / de 

condolências 

24 (4%)  

Não proliferação 7 (1%)  

Outros 111 (19%) 

Total 597 

 

 

Declarações comuns 

Foram emitidas no total 25 declarações da AR em conjunto com outros Comissários: 

Comissário Stefan Füle 21 

Comissário Andris Piebalgs 1 

Comissária Viviane Reding  

Comissária Kristalina Georgieva  1 

Comissário Karel de Gucht 1 

Comissário Olli Rehn 1 

Total 25 

 

 


