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1. RESUMO 

 

A pesquisa é referente A importância do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) 

dentro da União Europeia nos aspectos econômico, jurídico e ambiental, que teve 

como objetivo a realização de um estudo exploratório em Portugal, tendo como foco 

inicial tratar do comércio internacional, abarcando desde a criação da OMC e sua 

importância frente ao comércio internacional, de forma a tornar possível a 

compreensão de como funcionava antes e depois da formalização do AFC e quais as 

relevâncias e importâncias deste, no aspecto econômico, jurídico e ambiental. De 

modo a trazer à luz os pontos positivos e negativos do AFC, assim como os 

questionamentos: Por que ele é tão importante para a economia do mundo? Como se 

adequa ao sistema jurídico europeu, mas principalmente de Portugal, e até mesmo 

quais os seus impactos para o meio ambiente? Essas são algumas questões que 

fizeram surgir esta pesquisa. Pois, o tema foi escolhido objetivando tratar de um 

assunto pouco explorado, mas de grande relevância no ramo do Comércio Exterior e 

Direito Econômico Internacional e Meio Ambiente. Para tanto, a metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por finalidade a realização de um estudo exploratório 

acerca da importância do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) dentro da União 

Europeia, com ênfase em Portugal, analisando os seus aspectos: jurídico, econômico 

e ambiental; de modo a verificar quais foram os pontos positivos e negativos trazidos 

pelo acordo, assim como quais foram os seus efeitos a partir do momento que entrou 

em vigor no dia 22 de fevereiro de 2017. 

Para tanto, antes de dar ensejo ao tema proposto, houve uma reanálise sobre 

a história da OMC e a sua importância frente ao comércio internacional e os seus 

efeitos perante Portugal, para que desse modo fosse possível discorrer sobre o 



Acordo de Bali, que teve como seu principal resultado o AFC, objeto principal desta 

pesquisa. 

O AFC foi o primeiro desde a criação da OMC em 1993, e estabeleceu medidas 

e regras importantes para impulsionar os países a investir cada vez mais no comércio 

internacional, bem como os seus nacionais e pessoas jurídicas, de forma a trazer 

benefícios a todos os países envolvidos. 

Como ainda está no início de sua entrada em vigor, alguns pontos trazidos por 

ele são significativos, mas somente haverá uma projeção mais ampla sobre os seus 

benefícios e os prejuízos que dele pode advir com o decorrer dos próximos anos. 

Todavia, não há como refutar que a criação do AFC veio a impulsionar o 

comércio internacional de forma exemplar, sendo muito bem detalhado e discriminado 

em diversos pontos de seu diploma. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Esse projeto teve por iniciativa analisar desde o surgimento da OMC, que foi o 

fator principal do surgimento do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), para que 

só então fosse possível analisar os efeitos que este causou tanto no comércio 

internacional, como os seus efeitos no Brasil se comparado com Portugal, tendo como 

objetivo descobrir os pontos positivos e negativos advindos do AFC. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, 

por meio do estudo de: livros, artigos publicados em revistas e sites que possuem o 

cunho de divulgar informações acerca do tema ora proposto, possuindo conhecimento 

sobre a veracidade e qualidade nas informações por eles publicadas. 

A iniciação científica começou a ser desenvolvida, inicialmente por meio da 

coleta de informações, para posteriormente começar a tomar forma e ser redigida, 



retornando desde como se deu início ao comércio internacional para que fosse 

possível explicar a importância do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), de forma 

que posteriormente nos aprofundássemos no tema, analisando com foco na Europa e 

ênfase em Portugal, sobre como o tema é tratado e os benefícios trazidos pelo AFC, 

que foi o primeiro acordo nesse sentido feito pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC) desde a sua criação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

O trabalho teve início em uma busca pela participação de Portugal, ou melhor 

dizendo, a Comunidade Europeia na atuação da OMC. Após isso, houve a busca por 

materiais referentes ao “Acordo de Bali”, que teve como uma de suas principais 

tratativas a realização do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC). E, depois de 

atingido esse objetivo, passamos a buscar o que o AFC desencadeou no que tange 

ao comércio internacional e suas relações comerciais para com os outros países e, 

que de fato, segundo as informações obtidas, Portugal, teve um grande impulso, uma 

vez que, segundo o governante à “Lusa”, o AFC era tão fundamental, a ponto de quase 

chegar a ser uma condição prévia, para que Portugal tivesse impulso suficiente para 

assumir uma mais importante e efetiva participação nos mercados globais. Acabando 

por, de algum modo, contradizer aqueles que consideraram que o AFC foi mais 

importante para os países em desenvolvimento, do que os desenvolvidos, pois neste 

caso, não há como generalizar. E, resta claro os benefícios que este gerou aos 

diversos países envolvidos, assim como, acabou por impulsionar muito agentes a 

explorar o comércio internacional, devido a tamanhas vantagens e benefícios que o 

referido acordo trouxe para os países nele envolvido. 

 

6. RESULTADOS 

 

Após a coleta de informações e material, começamos a desenvolver a pesquisa 

iniciando pelo surgimento do comércio internacional e o motivo que fez surgir a 

necessidade de acordos de facilitação de comércio; explicando em seguida o papel 



da OMC (Organização Mundial do Comércio) dentro deste assunto, para 

posteriormente focarmos no objetivo central desta pesquisa que é o Acordo de 

Facilitação de Comércio, e dar a devida ênfase a este em um estudo exploratório 

sobre como vem sendo adotado e abordado em Portugal o Acordo de Facilitação de 

Comércio, realizado em Bali, no ano de 2013, na IX Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio, permeando os benefícios e garantias por ela 

estabelecidos e que entrou em vigor em 22 de fevereiro de 2017. 

Pontos sobre os benefícios e malefícios tanto comerciais quanto trabalhistas e 

ambientais foram colocados em questão ao analisar tudo o que foi possível encontrar 

referente ao Acordo de Facilitação de Comércio e o que este desencadeou, acabando 

por ser observado de forma mais aprofundada e específica, sobre o que ele gerou no 

que se refere a Portugal. E, é notável que o AFC veio para impulsionar Portugal e ser 

uma peça fundamental para o referido país, uma vez que este está aumentando as 

exportações, principalmente para fora da Europa, acabando por ser “quase uma 

condição prévia para Portugal dar o salto para ter uma posição muito mais importante 

nos mercados globais”, segundo o governante. 

Ademais, o AFC reduziu os custos de transação em torno de 10% (dez por 

cento), que em poucos meses apresentou um resultado significativo, além de ter 

contribuído para a redução do desemprego e incentivo na exploração do comércio 

internacional, fazendo com que os pontos negativos pelos quais tanto buscamos para 

contrabalancear esta pesquisa, fossem esquecidos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como principal objetivo trazer maior entendimento 

sobre: a importância do comércio internacional, da OMC e do seu Acordo de 

Facilitação de Comércio; bem como sobre a forma que ele vem sendo adotado na 

Europa, mas principalmente em Portugal; como tem funcionado e quais são os 

benefícios que este tem trazido para o país. 

De forma que, ao explorar esse tema tão pouco estudado sob a ótica de 

Portugal, acabamos por notar que, mesmo um país desenvolvido como o que é 

referido neste trabalho, sofreu um impacto significativo advindo do acordo, mas de 

forma benéfica, uma vez que ele estabeleceu desde a ausência de bitributação a 



facilitação nas relações de comércio, agilização do comércio internacional, tendo 

como preocupação a agricultura e o seu desenvolvimento rural, a segurança alimentar 

e a redução da pobreza. 

Não foram encontrados, até o presente momento, pontos negativos que vão de 

encontro com os benefícios estabelecidos no Acordo de Facilitação de Comércio. 

Pois, além de impulsionar muitos países no que tange ao comércio internacional, 

estes, quando buscam um meio de realizar exportações ou importações de produtos, 

utilizam como meio de transporte a via marítima, sendo esta a menos poluente, além 

de, como anteriormente mencionado, ter como uma de suas preocupações o 

desenvolvimento rural, a produção de empregos e a redução da pobreza dos países 

nela envolvidos. 

De modo que, a conclusão a que chegamos é a de que além de benéfico, o 

Acordo de Facilitação de Comércio veio a impulsionar desde países, a pessoas 

jurídicas e físicas a tomarem a iniciativa de explorar o comércio internacional, 

aquecendo a economia, gerando empregos e fazendo com que os países nela 

envolvidos continuem a buscar relações comerciais entre seus pares, mas de forma 

adequada, sem excessiva exploração, respeitando limites e garantias nele 

estabelecidos, para que, em um comparativo, tanto Brasil quanto Portugal possam 

evoluir, permitindo que Portugal desbrave cada vez mais novas relações com países 

que não pertençam tão somente a União Europeia. 
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