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Resumo do Acordo de Colombo
O Acordo de Colombo é um Compromisso e uma
Chamada para Ação entre os membros das Federações
Nacionais da Confederação Global de Pulses (Global
Pulses Confederation GPC).
O Acordo de Colombo é um compromisso em torno de uma estratégia
de crescimento focada na melhoria da saúde das pessoas e do planeta.
Esta abordagem global foi desenvolvida e liderada pela GPC e
promoverá a facilitação da produção de pulses, que são leguminosas de
grãos secos, em um extenso leque de ecossistemas; um maior consumo
de pulses e a consequente melhoria da qualidade da dieta para todos;
o apoio ao desenvolvimento de políticas comerciais de governo claras e
estáveis; o aprimoramento dos contratos comerciais; e a conquista de
resultados justos para compradores e vendedores com o intuito de
aumentar a proteção aos interesses de produtores e consumidores.

Princípios e Posicionamentos do Acordo de Colombo:
Como membros das Federações Nacionais da GPC e signatários do
Acordo de Colombo, concordamos em trabalhar juntos, em colaboração,
a fim de atender às prioridades e posicionamentos do setor promocional
em quatro áreas principais:

1 Produção

Elevar a produção de pulses dos proprietários agrícolas em todos os países como
importante fonte adicional de alimento e renda.
Potencializar a produtividade dos pulses mediante o aumento do rendimento e
resiliência de culturas leguminosas, com base em pesquisas sobre o melhoramento dos pulses e na gestão agronômica das leguminosas de grãos secos dentro de
um sistema de cultivo.
Posicionamento
Membros da GPC e das Federações Nacionais se empenharão conjuntamente
para aumentar a produção de pulses e produtividade agronômica através da
preconização de um melhor ﬁnanciamento da pesquisa com recursos privados
e públicos.

2 Consumo

Apoiar o desenvolvimento da demanda de alimento humano e animal feito com
pulses de grãos inteiros, grãos partidos e ingredientes alimentares como farinhas
e frações.
Favorecer a participação dos pulses em dietas saudáveis e o consumo sustentável mediante um incremento do conhecimento e conscientização sobre o valor
nutricional e ambiental dos pulses na dieta – através de iniciativas como o Dia
Mundial dos Pulses mais especificamente.
Posicionamento
Com base em diversas iniciativas novas e outras em curso, incluindo o ‘Dia
Mundial dos Pulses’, os membros da GPC e das Federações Nacionais
trabalharão em conjunto para ampliar a demanda de pulses através do
fomento da conscientização constante em torno dos benefícios dos pulses
para a saúde, nutrição e funcionalidade.

3 Política comercial

Preconizar o desenvolvimento de políticas comerciais claras, justas e estáveis que
protejam os interesses de países importadores e exportadores.
Proteger a saúde das pessoas e do meio ambiente através do cumprimento de
políticas internacionais de proteção fitossanitária com embasamento científico.

Posicionamentos

a Os membros da GPC e das Federações Nacionais da GPC defenderão

políticas de proteção ﬁtossanitária que estiverem em conformidade com a
IPPC, forem tecnicamente fundamentadas e compatíveis ao risco ﬁtossanitário especíﬁco, constituírem as medidas menos restritivas disponíveis e se
traduzirem no menor obstáculo para comercialização de pulses.
b Os membros da GPC e das Federações Nacionais da GPC defenderão
junto aos Governos a apresentação de notiﬁcação prévia aos exportadores
no tocante a quaisquer alterações nos impostos ou quotas. A Carga em
trânsito (em viagem) estará sujeita ao valor do imposto aduaneiro ou quota
tarifária (TRQ em sua sigla em inglês) em vigor quando o contrato foi assinado ou, no mínimo, na data de emissão do Conhecimento de Embarque.
c Os Membros da GPC e das Federações Nacionais se empenharão conjuntamente para garantir que as políticas comerciais e de notiﬁcação, políticas
tarifárias e restrições quantitativas vigentes nos países membros da
OMC/GATT estejam em conformidade com suas obrigações internacionais. Os
Membros da GPC e das Federações Nacionais agirão em conjunto para incentivar países não-membros a acatar as convenções internacionais.
d Os Membros da GPC e das Federações Nacionais endossam os conceitos
de política comercial contidos no documento para discussão em anexo e
quaisquer outras abordagens que resultem em melhorias mensuráveis da
transparência e previsibilidade de alterações tarifárias e futuras ações comerciais adotadas por países importadores de pulses.

4 Desempenho comercial

Melhorar o desempenho do contrato e diminuir o risco comercial para compradores e vendedores de pulses mediante o fomento ao uso do Contrato da GPC
conhecido como Global Pulse Contract.
Promover a transparência no comércio de pulses a fim de aumentar a segurança
alimentar e minimizar a volatilidade dos preços no comércio de pulses.
Posicionamento
Os Membros da GPC e das Federações Nacionais trabalharão em conjunto
para aumentar a ordem e disciplina no mercado, com base na promoção do
uso do GPC Pulses Contract pelos membros do setor de pulses. Os Membros
da GPC e das Federações Nacionais trabalharão pela adoção de políticas
disciplinares para empresas ou pessoas que deixarem de respeitar as decisões
arbitrais tomadas de acordo com o estabelecido no GPC Pulses Contract.

