
Tratamento Especial e Diferenciado 
(S&DT) no TFA 
Oficina nacional – 2, 3 e 4 de Fevereiro de 2015, Praia, Cabo 
Verde 
“Aplicação do acordo de facilitação do comércio (TFA) da OMC” 



Perspetivas da Decisão Ministerial Bali 

... 

Negociações sobre a facilitação 
do comércio concluídas 

Texto do TFA acordado 

Comissão preparatória 
estabelecida para: 

• Depuração legal do TFA 
• Aprovação do Protocolo de 

Alteração 
• Abertura do Protocolo de 

Aceitação 



Processo de ratificação 

 
 
Comité preparatório de facilitação do comércio para elaborar o 
protocolo de alteração 
 
O Conselho geral deve adotar o Protocolo 
 
Os membros devem começar o processo de ratificação do 
tratado interno e notificar a aceitação do protocolo à OMC 
 
O Protocolo será aberto à aceitação até a 31 de julho de 2015 
 
O Acordo entrará em vigor uma vez que 2/3 dos membros da 
OMC  o tenham ratificado 



Tratamento Especial e Diferenciado nos 
acordos da OMC 
Os países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos 
tendo um tratamento favorável em comparação com os países 
desenvolvidos têm sido uma ‘parte integrante’ da OMC, tais como: 

•  Menor redução tarifária 
o  Taxa do direito 
o  Cobertura de produtos 

•  Período de implementação mais importante 
•  Implementação atrasada ou adiada 
•  Menos obrigações 
•  Disposições especiais 



Os negociadores dos países em 
desenvolvimento negociaram o TFA 
com sucesso... 

O resultado final (disposições do TFA) 
corresponde ao ponto de partida (pacote 
de Julho) 
 
Disposições únicas para um Tratamento 
Especial e Diferenciado 
•  O âmbito das obrigações deve ser decidido 

pelos próprios países 
•  O momento também depende da escolha 

dos países em desenvolvimento 
•  As obrigações estão relacionadas com a 

capacidade de execução 



Deve ir mais além dos períodos de transição 
tradicionais para implementar os 
compromissos 
 
A extensão e o prazo para assumir um 
compromisso devem estar relacionados com 
as capacidades de implementação dos 
países em desenvolvimento e dos países 
menos desenvolvidos 
 
Os países em desenvolvimento e os países 
menos desenvolvidos não são obrigados a 
realizar investimentos em projetos de 
infraestrutura acima dos seus meios 
 
Os PMD apenas devem assumir 
compromissos na medida compatível com o 
desenvolvimento individual, as 
necessidades financeiras e comerciais ou as 
capacidades institucionais de cada um 

Tratamento Especial e Diferenciado no TFA vs. Pacote 
de Julho de 2004 

O que era necessário  
no pacote de Julho? 

O prazo de cada categoria deve ser  
decidido por cada país 
 
 
Autodesignação de disposições na 
categoria A, B e C - Implementação da 
Categoria C relacionada com a aquisição 
de capacidades  
 
Nenhum requisito de desenvolvimento de 
infraestruturas referido no TFA 
 
 
 
Totalmente contabilizados no TFA 
 

O que foi obtido no TFA? 



Tratamento Especial e Diferenciado nos 
acordos da OMC e o TFA 
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Tratamento Especial e Diferenciado 
nos acordos da OMC  

Tratamento Especial e 
Diferenciado no TFA 

Menor redução tarifária 
•  Taxa do direito 
•  Cobertura de produtos 

Período de implementação mais 
importante 

Implementação atrasada ou adiada 

Menos obrigações 

Disposições especiais 

Autodesignação de disposições na 
categoria A, B e C 
 
O prazo de cada categoria será decidido 
por cada país 
 
Implementação dos compromissos da 
Categoria C relacionada com a aquisição 
de capacidades de implementação  
•  Através da prestação de medidas de 

Assistência Técnica (TA) e de Criação 
de Capacidade (CB) incluindo a 
assistência financeira 

Os países em desenvolvimento e PMD tendo um tratamento favorável em 
comparação com os países desenvolvidos têm sido uma ‘parte integrante’ 

da OMC 
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Prazo e âmbito dos compromissos 

Categorias Prazo Condicionalid
ade 

Categoria A Data de entrada 
em vigor do TFA Ø 

Categoria B (x) anos após a 
entrada em vigor Ø 

Categoria C TACB (x) anos após a 
entrada em vigor 

3 diferentes categorias de 
compromissos: A, B e C  

 

1 

2 

3 

Período de 
transição 

Disposição de TACB 

Implementação  

Processo de implement. 
das disposições da Cat. 

C 
 



Notificação e implementação dos 
compromissos da categoria A 
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Países em 
desenvolvimento 

PMD 

•  Notificar o Comité até um 
ano após a entrada em 
vigor 

•  E, assim, será integrado 
ao Acordo 

•  Implementar a partir da 
entrada em vigor 

•  Os compromissos da 
categoria A serão, então, 
integrados ao Acordo 

•  Notificações... até 31 de 
julho de 2014 



Notificação e implementação da Categoria 
B 
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Países em 
desenvolvi

mento 

PMD 

Entrada 
em  

vigor do 
TFA 

1 ano 2 anos 3 anos 

Notificar o Comité 
das disposições e 

das datas de 
implementação 

indicativas 

Notificar o Comité 
das disposições e 

das datas de 
implementação 

indicativas 

Comunicar as datas 
de implementação 

definitivas - o 
Membro pode pedir 
uma prorrogação do 
prazo de notificação 

Confirmar as 
denominações de 

disposições e 
comunicar as datas 
de implementação 

definitivas - o 
Membro pode pedir 
uma prorrogação 

... ... 

... ... 



Notificação e implementação da Categoria 
C 
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Países em 
desenvolvi

mento 

Entrada 
em  

vigor do 
TFA 

1 ano 
2 anos 

5,5 anos 2,5 anos 
4,5 anos 

Notificar o 
Comité das 
disposições 

e das 
datas 

indicativas 

O Membro 
e o doador 
comunicam 

sobre as 
modalidade
s de TACB 

Comunicar 
sobre os 

progresso
s de TACB 
e as datas 
definitivas 

PMD 

Informar 
sobre as 

modalidade
s de TACB 
e as datas 
indicativas 

Notificar 
ao Comité 

as 
disposições 

da 
categoria C 

Comunicar 
informaçõe
s sobre a 

TACB 
necessária

sà 
implementa

ção 

Comunicar 
sobre os 

progresso
s de TACB 
e as datas 
definitivas  

... ... ... 

... ... 



Calendário para países em desenvolvimento 

Até 31 de julho de 2014: Notificar disposições da categoria A 

Até 31 de julho de 2015: Aceitação de depósito do Protocolo à OMC (implícita) 

A partir da entrada em vigor 
•  Implementar disposições da categoria A  
•  Notificar disposições da Categoria B e C, e as datas indicativas  
•  Informar o Comité sobre modalidades necessárias para a aplicação das 

disposições da Categoria C 

Dentro de um ano após a entrada em vigor 
•  Notificar as datas definitivas para a implementação das disposições da 

categoria B.  
•  Informar o Comité sobre modalidades em vigor para a aplicação das 

disposições da Categoria C 

Dentro de dois anos e meio após a entrada em vigor  
•  Notificar as datas definitivas para a implementação das disposições da 

categoria C. 
•  Fornecer informações ao Comité sobre progressos realizados na 

prestação de assistência e de apoio 



Mecanismo de Alerta Precoce 
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Se um Membro atravessa dificuldades de execução 
relativas às datas definitivas que estabeleceu, deve 
notificar o Comité: 
•  Países em Desenvolvimento: o mais tardar 120 dias 

antes da data de expiração 
•  PMD: o mais tardar 90 dias antes da data de 

expiração 
 
Notificar novas datas e apresentar motivos do atraso 
 
Prorrogação automática caso seja o primeiro pedido e: 
•  Prorrogação solicitada menos de 1,5 ano (P. em 

desenvolvimento)  
•  Prorrogação solicitada menos de 3 anos (PMD) 

Prorrogações subsequentes apresentadas ao comité, 
que examinará o pedido  
 



Outros mecanismos de TFA  
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Alternação entre as Cat. B e C Resolução de litígios – Período de Graça 

Os membros dos países desenvolvidos 
e dos PMD poderiam alternar entre as 
categorias 
•  Através de uma notificação ao Comité 
 
A alternação entre as categorias B e C 
conteria informações sobre 
•  Assistência técnica 
•  Reforço de capacidades e 
•  Necessidades financeiras 
 
Extensão do prazo, se necessário, por 
meio de mecanismo de alerta precoce 

Para medidas de cat. A 
•  P. desenvolvidos: 2 anos após a entrada 

em vigor  
•  PMD: 6 anos após a entrada em vigor 
•    
Para medidas de cat. B e C 
•  8 anos após a implementação da provisão 

para os PMD apenas 

Oportunidade para consulta durante o 
período de carência  
•  Para discutir de questões relacionadas com 

a implementação 

Restrição para invocar a resolução de 
litígios para os PMD 



Comité de facilitação do comércio 
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Discutir problemas relativos à 
implementação 
 
Rever o progresso na prestação de 
medidas de TACB 
 
Partilhar experiências e informações 
 
Rever as notificações dos doadores 

Pelo menos uma sessão dedicada por ano para: 



Relação com o GATT e outros acordos 
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Os artigos V, VIII e X do GATT de 1994 permanecem em vigor 
•  Na medida em que não foram alterados 
 
O TFA não pode reduzir as obrigações contidas no GATT de 1994 
•  Incluindo os artigos V, VIII e X 

Em caso de conflito com o GATT de 1994, prevalecerão as 
disposições do TFA 
•  Nota interpretativa geral do anexo 1A 
 
O TFA não pode reduzir os direitos e as obrigações decorrentes 
dos acordos SPS e TBT 



Natureza das obrigações do TFA 
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A linguagem do texto irá determinar a natureza das obrigações 
•  Deverá, pode, encorajado a, sujeitará e de acordo com... 

A categorização da medida na Cat. A, B ou C não mudaria a 
natureza das obrigações 

A Categorização só irá determinar em que momento uma medida 
determinada será implementada 
 
No âmbito das disposições da cat. C, a categorização também irá 
ajudar na solicitação de assistência técnica e criação de 
capacidade 
•  Incluindo assistência financeira 



Natureza da obrigação (1/5) 

Deverá... 
Obrigatório e deve ser implementado conforme a 
descrição da disposição, de acordo com a 
categorização e as datas notificadas 
•  Art.1.1 – Cada Membro DEVERÁ publicar 

prontamente... 

O Membro é livre de implementar o item ou não 
•  Art.7.7 – Um membro PODE oferecer tais facilidades… 

Medida de 'melhores esforços', o Membro é encorajado 
a implementar a medida. O nível de esforços para a 
implementação é mais diluído com a condição na 
medida aplicável / conforme apropriado 
•  Art.1.2 – Os Membros são encorajados a disponibilizar 

mais informações relacionadas com o comércio 

Pode... 

Encorajado 
 a (na medida 
aplicável / 
conforme 
apropriado) 

Expressão legal 
do TFA Como devem ser interpretados? 



Natureza da obrigação (2/5) 

Deverá, sem prejuízo 
e de acordo com / 
como previsto / de 
forma consistente 

com as suas próprias 
leis e 

regulamentações...  
 

Implementação somente se consistente com as leis nacionais  
•  ou seja, leis existentes ou futuras; nível de leis não definido (ou 

seja, leis aduaneiras, leis de importação e exportação ou leis 
nacionais gerais, tais como a Constituição) 

•  Art.2.1 - Cada membro deverá... de acordo com a sua 
legislação e o seu sistema legal nacional, fornecer 
oportunidades e um prazo adequado para os comerciantes  

A implementação não é obrigatória, a obrigação é de fazer 
esforços para implementar a medida 

Juridicamente vinculativo no que diz respeito às ações 
(ou seja, tentar)  
Sem poder juridicamente vinculativo em relação ao que 
deve ser o resultado da ação 

•  Art.3 - Cada Membro deverá esforçar-se a disponibilizar ao 
público todas as informações sobre as resoluções 
antecipadas 

Deverá esforça-se 
 por...  

Como devem ser interpretados? 
Expressão legal 

do TFA 



Natureza da obrigação (3/5) 

Deverá na 
medida do 
possível e 

conforme o 
caso  

Deverá sempre 
que praticável  

Deverá, se 
necessário 

Como devem ser interpretados? 

Obrigação, mas o nível de obrigação foi "diluído" com a 
integração de uma condição  
 
Em caso de litígio, o país terá o ónus da prova para 
demonstrar a adequação e a viabilidade da extensão e 
da forma de aplicação 
 
‘apropriado’…  
•  Induz um certo nível de flexibilidade para o método 

apropriado de execução ou para "adaptar" os modos de 
execução – não-implementação proibida 

 
•  Art.7.1 - Cada membro deverá, se necessário, permitir a 

apresentação antecipada de documentos em formato 
eletrónico... 

Continuação… 

Expressão legal 
do TFA 



Natureza da obrigação (4/5) 

Deverá na medida 
do possível e 

conforme o caso  
Deverá sempre 
que praticável  

Deverá, se 
necessário 

(continuação) 
 
 
 

Locução Como devem ser interpretados? 
‘praticável'…  
•  O Membro deve tomar medidas relativamente ao ato 

estipulado na disposição, 
•  Em caso de litígio para provar que não foi praticável 
•  Art.7.2 - Cada Membro deverá, na medida do possível, 

adotar ou manter procedimentos que permitem o 
pagamento dos direitos por meio eletrónico 

“na medida do possível”... 
•  O Membro implementa uma medida em parte, quer em 

termos de âmbito ou de cobertura geográfica.  
•  Em caso de não-execução, o Membro prova que era 

impossível implementar a medida, com base em 
determinadas circunstâncias 

•  Art.7.4 - Cada Membro deverá, na medida do possível, 
adotar ou manter um sistema de gestão de risco para o 
controle aduaneiro 



Natureza da obrigação (5/5) 

Locução Como devem ser interpretados? 

Obrigação mas a implementação está relacionada com 
os recursos disponíveis 
•  A natureza dos recursos pode ser financeira, humana, 

tecnológica ou outra 
•  Em caso de litígio, o país terá de demonstrar que os 

recursos não estão disponíveis 

•  Art.1.3 Cada membro deverá, conforme aos seus 
recursos disponíveis, estabelecer ou manter um ou mais 
pontos de informação para responder a perguntas 
razoáveis  

 

Deverá, conforme 
aos seus recursos 

disponíveis... 



Obrigado pela sua atenção 
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