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*Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

 

O acordo UE-Mercosul assenta no pressuposto de que o comércio não deve fazer-se em 

detrimento do ambiente ou das condições de trabalho; pelo contrário, deve promover o 

desenvolvimento sustentável. 

 
O acordo incluirá também um capítulo específico sobre o 

comércio e o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, 

as duas partes acordam em prosseguir a sua relação 

comercial de modo a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e a desenvolver os seus 

compromissos multilaterais nos domínios do trabalho e 

do ambiente. No acordo, a sociedade civil 

desempenhará um papel importante para garantir o 

respeito destes compromissos.    

 
 

Proteger o Ambiente 

 

O acordo presta especial atenção à 

garantia de que o comércio de recursos naturais, como 

os produtos florestais, as pescas e a vida selvagem 

assente em princípios sustentáveis. Visa impedir o 

comércio de produtos obtidos ilegalmente e promover 

o comércio de produtos que contribuem para a 

conservação da biodiversidade. 
 

A UE proíbe as vendas de madeira extraída 

ilegalmente. Os importadores devem tomar todas as 

precauções (ou exercer a «devida diligência») para 

assegurar que a madeira que importam, incluindo do 

Mercosul, não foi obtida de forma ilegal. Para além 

destas regras da UE em vigor, a UE e o Mercosul 

comprometem-se a combater a exploração 

madeireira ilegal e a promover o aprovisionamento 

de madeira proveniente de florestas geridas de forma 

sustentável. 

 

O acordo promoverá a aplicação efetiva de vários 

acordos multilaterais no domínio do ambiente 

assinados pela UE e pelos países do Mercosul, como o 

Acordo de Paris, a Convenção CITES sobre o comércio de 

espécies selvagens que impõe um sistema de 

autorização para a importação e a exportação das 

espécies a que se aplica. 

 

ELEVADOS PADRÕES DE SUSTENTABILIDADE 
E O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

A UE e o Mercosul acordam em não reduzir as normas 

laborais ou ambientais a fim de atrair o comércio e o 

investimento. 

O «princípio da precaução» garante que a UE e os países 

do Mercosul possam continuar a proteger a saúde e o 

ambiente, mesmo que tal afete o comércio, 

nomeadamente em situações em que a informação 

científica não seja conclusiva. 

 

Proteger o Clima 
 

A UE e o Mercosul comprometem-se a aplicar 

efetivamente o Acordo de Paris sobre o Clima e a cooperar 

nos aspetos climáticos do comércio entre si. O Acordo de 

Paris inclui, por exemplo: 

 o compromisso do Brasil de reduzir, até 2025, as 

suas emissões de gases com efeito de estufa em 

37 % em relação aos níveis de 2005 

  agir para travar a desflorestação ilegal, incluindo 
na Amazónia brasileira  

 um compromisso da UE de reduzir as suas 
emissões internas em, pelo menos, 40 % até 
2030 

  
Comércio de produtos agrícolas:  

que impacto ambiental? 
 

O possível impacto ambiental do comércio de produtos agrícolas, 
como a carne de bovino e a soja, deve ser visto no devido 
contexto: 
 

 os países do Mercosul já exportam 200 000 toneladas de 
carne de bovino para a UE por ano. A UE cobra direitos 

sobre estas importações.  

 Nos termos do acordo, a UE permitirá a entrada de 
99 000 toneladas de carne de bovino na UE, com um direito 
de 7,5 %. 

 Os montantes acordados não implicarão um aumento 
significativo da produção por parte do Mercosul. Só o Brasil 
produz já 11 milhões de toneladas de carne de bovino por 
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ano e a quota acordada será dividida entre os quatro países. 

 No que diz respeito à soja, o acordo não irá alterar as 

tarifas aplicadas às sementes de soja e às farinhas (que já 
são iguais a zero); a UE importa atualmente uma grande 
parte da soja dos Estados Unidos. 
 

 

Cadeias de abastecimento 

responsáveis 

 

A UE e o Mercosul comprometem-se a promover a 

aceitação voluntária pelas empresas de práticas 

empresariais responsáveis, tanto no que diz respeito 

aos aspetos sociais como ambientais. Proporcionarão 

igualmente um quadro político de apoio para a aplicação 

efetiva dos princípios e orientações internacionais neste 

domínio. As duas partes apoiarão a divulgação e a 

utilização dos instrumentos internacionais pertinentes, 

como a Declaração de Princípios Tripartida da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre as Empresas 

Multinacionais e a Política Social, o Pacto Global das 

Nações Unidas, os Princípios Orientadores das Nações 

Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e as Diretrizes 

da OCDE para as Empresas Multinacionais.  

 

Proteção dos Direitos dos 

Trabalhadores 

 

O acordo inclui o compromisso de não promover o 

comércio em detrimento dos direitos sociais ou laborais. 

Ambas as partes se comprometem a respeitar as regras 

da OIT em matéria de trabalho forçado e infantil, não 

discriminação no trabalho, liberdade de associação e 

direito de negociação coletiva. Além disso, as partes 

assumiram compromissos em matéria de saúde e 

segurança no trabalho e de inspeção do trabalho.  

 

Todos os países do Mercosul têm legislação que prevê a 

proteção dos direitos laborais. Os países do Mercosul 

ratificaram as normas laborais internacionais, incluindo 

todas as 8 convenções fundamentais da OIT (com uma 

única exceção no caso do Brasil, devido a restrições 

constitucionais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação 

 

A parte do acordo relativa ao comércio e ao 

desenvolvimento sustentável está sujeita a um 

procedimento específico de resolução de litígios. Se a UE 

ou o Mercosul considerar que a outra parte não está a 

cumprir as regras, pode solicitar a realização de consultas 

oficiais a nível governamental. Se a situação não for 

resolvida, poderá ser solicitado um painel independente de 

peritos para analisar o assunto e elaborar um relatório 

com recomendações. O relatório e as recomendações 

devem ser tornados públicos, para que possam ser 

acompanhados pelas partes interessadas, bem como pelas 

instituições pertinentes de cada uma das Partes. 

 

 

Proteção dos Direitos Humanos e 

das Comunidades Indígenas 
 

O Acordo de Associação proporcionará um quadro sólido 
para abordar questões dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito aos povos indígenas.  
 
A parte comercial do acordo inclui disposições que 
promovem o papel das comunidades indígenas nas 
cadeias de abastecimento sustentáveis de produtos 
florestais e a cooperação em projetos sociais que 
envolvem estas comunidades. 
 

 
 
 
 


