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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

COMISSAO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

Parecer 
COM (2018) 784 final 

Proposta de DECISAO DO CONSELHO relativa a cslebracao, em name da Uniao 
Europeia, do Acorda de Parceria e Cooperacao entre a Uniao Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a Hepublica de Singapura, por outro 
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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

COMISSAO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

I. GERAL 

1. Nos termos do artigo 7.0 da Lei n.? 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciacao e prommcia pela Assembleia da Republica no arnbito 

do processo de construcao da Uniao Europeia, com as alteracoes introduzidas pelas 
Lei n.? 21/2012, de 17 de maio, e pela Lein° 18/2018, de 2 de maio bem como da 

Metodologia de escrutfnio das iniciativas europeias aprovada em 1 de marco de 

2016, a Cornlssao de Assuntos Europeus recebeu a Proposta de DECISAO DO 

CONSELHO relativa a celebracao, em nome da Uniao Europeia, do Acorda de 

Parceria e Cooperacao entre a Uniao Europeia e as seus Estados-Membros, por um 

lado, e a Hepublica de Singapura, por outro - COM (2018) 784 final. 

2. A presente iniciativa foi sinalizada pelo Grupo de Trabalho - Escrutinio de lniciativas 

Europeias a Cornissao de Neg6cios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 

(CNECP), a qual analisou a referida iniciativa, e aprovou o Relat6rio que se anexa 

ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. 

3. 0 Conselho Europeu, em 25 de novembro de 2004, autorizou a Comlssao Europeia 

a neqoclar um Acordo de Parceria e Cooperacao com a Hepublica de Singapura, 

sendo certo que as neqociacoes foram conclufdas nave anos mais tarde, acabando 

por ser rubricado em 14 de outubro de 2013. 

4. E conveniente referir que Acordo de Parceira e Cooperacao entre a Uniao Europeia 

com Singapura (APC) e o quinto acordo com um pals da ASEAN, ap6s as acordos 

com a Indonesia, as Filipinas, o Vietname e a Malasla, representando uma nova 

etapa em termos do reforco do envolvimento polftico e econ6mico da UE no Sudeste 

Asiatico. Como se ve, trata-se de um salto qualitativo no relacionamento bilateral 

entre a UE e os seus Estados-Membros e Singapura, com o intuito de retorcar o 

dialoqo polftico e intensificar a cooperacao nurn vasto leque de domfnios. 
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5. Do ponto de vista substancial, o APC abrange as cleusutes polfticas_padri'io da VE 

sobre os direitos humenos, o Tribunal Penal Internacional (TPI), as armas de 

destruiceo mecice (ADM), as armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC) e a luta 

contra o terrorismo. lnclui tembem a coopereceo em domfnios coma o comercio, os 

investimentos, a polftica industrial, a seude, o ambiente, as ettemcoes cumettces, a 

energia, a fiscalidade, a educa<;i'io e a cultura, o traba/ho, o emprego e as questoes 

socieis, a ciencle 'e tecnologia e os transportes. Alern disso, o Acorda estabelece um 

nova quadro de cooperacao no dominio da justica, da liberdade e da sequranca, 

nomeadamente a coopsracao juridica e a cooperacao em materia de luta contra o 

branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a criminalidade 

organizada e a corrupcao. 

6. Note-se ainda que o APC inclui uma Carta de Acompanhamento que faz parte 

integrante do Acorda. Essa carta confirma que, no momenta da assinatura do 

Acorda, as Partes ni'io tern conhecimento, com base nas iniotmecoes objetivamente 

disponfveis, da existencie au da epliceceo de quaisquer dlsposicoes legislativas 

nacionais que possam conduzir a invoceciio do mecanismo de niio execu<;iio. 

7. Deve, par ultimo, realcar-se que o APC e comp/ementado par um acordo de 

comercio livre e par um acordo de prote<;i'io do investimento, que constituem acordos 

especfficos de aplica<;iio das disposicoee em meterie de comercio e investimento do 

APC, e que fazem parte integrante das rela<;oes bilaterais g/obais e do quadro 

institucional comum, tat coma previsto no artigo 9. 0, n. 0 2, do APC. 

8. Para uma melhor cornpreensao do esta em causa no domfnio do cornerclo livre, 

note-se que Singapura constituiu o maior parceiro comercial da Uniao Europeia no 

Sudeste Asiatico, sendo o principal pais destinatarios dos investimentos europeus 

na Asia. Em 2017, o volume combinado dos investimentos bilaterais atingiu os 344 

mil milh6es de euros em 2017. Vale igualmente a pena notar que o comercio bilateral 

total de mercadorias e services apresentou, no mesmo periodo, um valor superior 

100 mil milh5es de euros. Tai e retorcado por um outro aspeto positivo: sao mais de 
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1 O 000 as empresas sedeadas naquele pais, que o utilizam como plataforma para 
servir toda a regiao do Pacffico. 

9. Posto isto, e tendo em conta que o objetivo ou componente predominante da 

proposta em analise ea cooperacao com um pafs terceiro, e o artigo 212.0 que serve 

de fundamento jurfdico aquela decisao, em coniuqacao com o artigo 218.0, n." 6, 

alfnea a), do TFUE, segundo o qual se preve a adocao de uma declsao que autoriza 

a assinatura de um acordo. 

10. Nos termos do n.? 3 do artigo 212.0, as acoes de cooperacao econ6mica, financeira 
e tecnica com pafses terceiros que nao sejam pafses em desenvolvimento levadas 

a cabo pela Uniao "nao prejudica a cotnpetencie dos Estados-Membros para 

negociar nas instancias internacionais e ce/ebrar acordos internacionais" . 
• 

PARTE II- PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento o Relat6rio da comissao competente, a 

Cornissao de Assuntos Europeus e de parecer que: 

1. A presents iniciativa nao viola os prlnclpios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, na medida em que o objetivo, devido as dimens6es ou aos efeitos 

da ai;;ao considerada, pode ser melhor alcancado ao nfvel da Uniao, e o proposto 

nao excede o necessario para tal. 

2. No que concerns as quest6es suscitadas no ponto 7 na Parte I - Geral, 
nomeadamente o acordo em materla de protecao dos investimentos, dada a sua 

natureza de cornpetencia partilhada, que implica a sua suleicao aos processes 
nacionais de ratiticacao, a Comissao de Assuntos Europeus continuara a 

acompanhar de perto a evolucao futura para ranticacao do acordo. 
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Palacio de S. Bento, 5 de junho de 2019, 

O Deputado Auter do Parecer 

(Pedro Mota Soares) 

A Presidente da Comlssao 

(Regina Bastos) 
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PARTE Ill· ANEXO 

• Relat6rio da Comlssao de Neg6cios Estrangeiros e Comunidades. Portuguesas 
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Oomlsaao de Negocios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 

Relat6rio 
COM (2018) 784 

Autora: Deputada 
Odele Joao 

Proposta de Decisao do Conselho relativa a celsbracao, em name da Uniao 
Europeia, do Acorda de Parceria e Cooperacao entre a Uniao Europeia e os 
seus Estados-Membros, por um lado, e a Hepubfica de Singapura por outro 
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AssEMBLElA DA 7\ErOsuCA 

Comissiio de Neg6cios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 

PARTE I - CONSIDERANDOS 

1. Nota lntrodut6ria 

Nos termos do artigo 7.0 da Lei n." 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 

n." 21/2012, de 17 de maio, e pela Lei n." 18/2018, de 2 maio, que regula o 

acompanhamento, apreciacao e pronuncia pela Assembleia da Hepublica no 

ambito do processo de construcao da Uniao Europeia, bem coma da Metodologia 

de escrutfnio das iniciativas europeias, aprovada em 1 de rnarco de 2016, a 

Comissao de Assuntos Europeus enviou a Cornissao de Neg6cios Estrangeiros 

e C�munidades Portuguesas a "Proposta de Decisao do Conselho relativa a· 
celebracao, em name da unlao Europeia, do Acorda de Parceria e Cooperacao 

entre a Uniao Europeia e as seus Estados-Membros, par um lado, e a Hepublica 

de Singapura par outro" COM (2018} 784, atento o seu objeto, para efeitos de 

analise e elaboracao do presente relat6rio. 

2. Contexto e objetivos 

Em novembro de 2004, a Cornissao Europeia iniciou as neqociacoes com seis 
palses da ASEAN1 com o objetivo de estabelecer Acordos de Parceria e de 

Cooperacao, incluindo com Singapura. 

As neqociacoes para um Acorda de Parceria e Cooperacao com Singapura 

tiveram infcio em 2005 e terminaram em 2013, tendo o Acorda sido assinado par 

ambas as partes a 19 de outubro de 2018 em Bruxelas. 

1 Estados membros da ASEAN: Brunei, Camboja, Indonesia, Laos, Malasia, Birrnania, 
Filipinas, Singapura, Tailandia, Vietname: https://asean.orq/asean/asean-member-states/ 
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O Acorda de Parceria e Cooperacao (APC) entre a UE e Singapura e o quinto 

acordo negociado pela Uniao com um pafs da ASEAN, depois dos Acordos com 

a Indonesia, as Filipinas, o Vietname e a Malasia. Este Acorda lra substituir o 

atual quadro legal das relacoss bilaterais entre a Unlao e os pafses da ASEAN 

regido pelo Acorda de Cooperacao de 1980. 

O APC com Singapura constitui um passo em frente em direcao a um maior 

envolvimento politico e econ6mico da Uniao Europeia no Sudeste Asiatico, Este 

APC vem estabelecer uma base para o reforco e a eficacia das relacoes 

bilaterais entre a Uniao Europeia e os seus Estados-Membros e Singapura, 

atraves do desenvolvimento do dialogo politico e da coopsracao num alargado 

leque de areas. 

O Acorda abrange as clausulas europeias relativas aos direitos humanos, ao 

Tribunal Penal Internacional, as Armas de Destruicao Macica, as Armas Ligeiras 

e de Pequeno Calibre e ao combate ao terrorismo. 0 Acorda tarnbern preve a 

suspensao da sua aplicacao no caso de serem violados elementos essenciais 

do Acorda, ou seja, a clausula relativa aos direitos humanos e a nao-proliteracao. 

O APC inclui ainda a cooperacao em areas tais como quest6es relacionais com 

cornerclo e investimento, polftica industrial, saude, ambiente, altsracoes 

cllmaticas, energia, fiscalidade, educacao e cultura, trabalho, emprego e 

assuntos sociais, ciencia e tecnologia e transportes. 

Alem destas, sao tarnbem abrangidas as areas da justica, liberdades e 

sequranca, prevendo a cooperacao jurfdica no que respeita ao branqueamento 

de capitais, financiamento do terrorismo, crime organizado e corrupcao, 

O APC ira, assim, rstorcar as relacoes entre a Uniao Europeia e Singapura, 

sobretudo no que respeita ao compromisso mutuo em defesa do multilateralismo 

e de uma ordem global baseada em regras. Este acordo ira permitir a ambas as 

partes responderam de forma coerente e cooperante aos dasafios globais que a 

UE e Singapura enfrentam. 
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O Acordo estabelece um Comite Misto que assequrara o adequado 

funcionamento e a irnplernentacao do Acordo. 

O APC e complementado por um acordo de comercio livre e um acordo sobre a 

protecao do investimento. 

3. Base jurldlca, subsidiariedade e proporcionalidade 

A proposta aqui em analise, a Decisao do Conselho relativa a celebracao do APC 

Uniao Europeia-Singapura, tern por base jurfdica o artigo 212.0 do TFUE (relativo 

a ccoperacao econ6mica, financeira e tecnica com pafses terceiros), bem como 

o artigo 218.0 (relativo a base jurfdica processual). 

Em fevereiro de 2019, o Parlamento Europeu aprovou o APC, juntamente com o 

acordo de cornercio livre e o acordo sobre protecao do investimento. 

O APC, ta! como outros acordos internacionais celebrados pela UE, contsm 

rnaterias da cornpetencia nao excluslvada Uniao, Nessa medida, este Acordo 

devera ser submetido pelo Governo a Assembleia da Hepublica para aprovacao 

e ratificacao. 

PARTE II - OPINIAO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

Os acordos de parceria e cooperacao, de cornercio Jivre e de protecao do 

investimento entre a UE e Singapura, aprovados pelo Parlamento Europeu, 

inscrevem-se numa nova gera9ao de tratados comerciais. 

Conforme decisao do Tribunal de Justica da UE, e reconhecida a Cornissao 

Europeia cornpetencia exclusiva em materia de neqociacoes comerciais, mas ha 

dominios em que essas competencias sao partilhadas com os Estados 

Membros. Estamos, pois, perante um processo que, ao exigir maior particlpacao 

5 



••••••••••••••••••••••••• iiiiiiiiiillllliiiiiiiiii 
AssEMBLEIA DA 7i:.EPOBLICA 

Oomiasao de Neg6cios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 

dos Estados-Membros, aumenta os poderes dos Parlamentos Nacionais e 

aprofunda a democracia. 

Este acordo de parceria e coopsracao abre uma nova oportunidade de dialogo 
pohtico e econ6mico, num vasto conjunto de dornfnios, com uma regiao 

estrateqica do Sudeste asiatico, 

Quanta ao acordo de protecao dos investimentos, para alem de revogar treze 

acordos bilaterais completamente obsoletos, contribui para a reducao dos 

sistemas de arbitragem privados, garantindo maior integridade nos processos. 

No acordo comercial e de realcar a importancia das relacoes de longa data com 

Singapura e que agora assumem novos patamares de desenvolvimento 

sustentavel, principalmente, atraves do compromisso de ratificacao das 

convencoes dos direitos laborais ou do acordo de Paris para as alteracoes 
climaticas, 

Este acordo nao so facilita a inteqracao de mercados como protege as 

indlcacoes geograficas como os vinhos e queijos portugueses, onde se incluem 

os vinhos do Porto, Douro, Dao, Bairrada, Vinho Verde, Alentejo, Madeira e o 

Queijo de S. Jorge. 

Singapura e o nosso 21° parceiro comercial fora da UE. Em Portugal existem 

400 empresas exportadoras para Singapura, sendo que 85% dessas sao PMEs. 

Os produtos exportados sao, da regiao do Porto, cortica, rnobiliario e produtos 

eletr6nicos, enquanto a regiao de Lisboa exporta bebidas, azeite, acess6rios 

metalicos. Com este acordo o pars tern agora melhores condicoes para exportar. 

O reconhecimento mutuo de qualificacoes profissionais, nomeadamente, para 
arquitetos, advogados e engenheiros simplifica a mobilidade de pessoas, 

simplifica a mobilidade de trabalhadores. 
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Ao transpor atraves deste acordo para regi6es de outros continentes clausulas 

polfticas inscritas nos princfpios fundadores da UE, como os direitos sociais, 

ambientais, qualidade alimentar entre muitos outros, estamos nao so a contribuir 

para a abertura da UE ao mundo como a aprofundar a requlacao do fen6meno 

da qlobalizacao. 

� PARTE Ill - CONCLUSOES 

1. Ao abrigo do disposto no n.? 2 do artigo 7.0 da Lei n.? 43/2006 de 25 de 

agosto, alterada pela Lei n.? 21/2012, de 17 de maio, e pela Lei n." 18/2018, 

de 2 maio, relativa ao "Acompanhamento, apreciacao e prorumcia pela 

Assembleia da Hepublica no ambito do processo de construcao da Uniao 

Europeia", a Cornissao de Assuntos Europeus enviou a Comlssao de 

Neg6cios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a "Proposta de Declsao 

do Conselho relativa a cslebracao, em nome da Uniao Europeia, do Acordo 

de Parceria e Cooperacao entre a Onlao Europeia e os seus Estados 

Membros, por um lado, ea Republica de Singapura por outro" (COM (2018) 

784). 

2. A Comissao de Neg6cios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas sublinha 

o interesse em acompanhar a implernentacao do acordo de parceria em 

causa, o processo de ratiticacao nos Estados-Membros, incluindo na 

Assembleia da Hepublica, e dos principais resultados da aplicacao do acordo, 

tendo em conta o elevado nurnero de Acordos Comerciais e de Parceria 

Estrateqica que estao em curso de neqoclacao pela Cornissao Europeia com 

uma serie de pafses e regi6es e que serao, alguns, de particular relevancia 

para Portugal. 
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3. Ap6s analise da proposta legislativa, conclui-se que o princfpio de 

subsidiariedade e respeitado, uma vez que o objetivo estrateqico s6 podeser 

conseguido atraves de uma acao europeia. 

4. A Comissao da, assim, per conclufdo o escrutfnio da presente iniciativa, 

devendo o presente Relat6rio ser remetido, para cs devidos efeitos, a 
Cornissao de Assuntos Europeus. 

Palacio de S. Bento, 15 de abril de 2019. 

A Deputada Autora do Relat6rio O Presidente da Oornissao 

(Sergio Sousa Pinto) 
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