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ÁSIA DO SUDESTE

A Ásia é o maior e mais povoado continente e tem uma enorme importância geoestratégica
para a UE. Na Ásia do Sudeste, a ASEAN e o ASEM são interlocutores importantes para a
UE, que desenvolve laços mais estreitos com os países da região. A UE é um ator económico
forte e um doador um importante auxílio para o desenvolvimento, assim como um importante
doador de ajuda, agindo para fomentar o desenvolvimento das instituições, a democracia, a
boa governação e os direitos humanos.

A presente ficha informativa descreve a região da Ásia do Sudeste. Consulte igualmente as
fichas informativas sobre a Ásia Meridional (ver ficha 6.6.7.). e a Ásia Oriental (ver ficha 6.6.8.).

BASE JURÍDICA

— Título V (ação externa da UE) do Tratado da União Europeia (TUE);

— Artigos 206.º e 207.º (comércio) e artigos 216.º a 219.º (acordos internacionais) do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

— Acordos de Parceria e Cooperação (APC) (relações bilaterais).

ÁSIA DO SUDESTE

A. Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)
A UE e a ASEAN iniciaram as reuniões em cimeira há 40 anos. A ASEAN foi criada em 1967
e é atualmente composta por dez países (Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia
— membros fundadores — e Brunei, Vietname, Laos, Camboja e Mianmar/Birmânia). A
associação é uma entidade jurídica internacional desde a entrada em vigor da Carta da ASEAN,
em 1 de janeiro de 2009. Esta organização observa uma rigorosa política de não-ingerência- nos
assuntos internos dos seus membros.
A cooperação UE-ASEAN rege-se pelo Plano de Ação para consolidar a Parceria Reforçada
ASEAN-UE (2013-2017), de 2012, e a UE tem um interesse estratégico em consolidar os laços
com a ASEAN.
A UE e os países membros da ASEAN estão a envidar esforços no sentido de concluir acordos
de parceria e cooperação (APC). A UE é o segundo maior parceiro comercial da ASEAN,
representando 13 % do comércio total da associação com o mundo. A ASEAN é o terceiro maior
parceiro da UE fora da Europa (a seguir aos EUA e à China). As negociações relativas a um
ACL inter-regional entre a UE e a ASEAN — o objetivo final da UE — foram reatadas em
março de 2017. O comércio bilateral UE-ASEAN ascendeu a 208 mil milhões de euros em 2016
e a UE manteve a posição de maior fonte de fluxos de IDE para a ASEAN, em 2015, ano em
que ascenderam a 23,3 mil milhões de euros.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.6.8.pdf
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B. Encontro Ásia-Europa (ASEM)
O Encontro Ásia-Europa (ASEM) é um fórum fundamental entre a UE e a Ásia, reunindo 53
parceiros que representam perto de 60 % do PIB mundial e mais de 60 % da população do
planeta. A 11.a Cimeira Ásia-Europa (ASEM 11) teve lugar em julho de 2016, em Ulaanbaatar,
na Mongólia, e a próxima cimeira do ASEM realizar-se-á em Bruxelas, em 2018. Além das
reuniões a nível governamental, o ASEM também reúne membros do Parlamento, do setor dos
negócios, da sociedade civil, do mundo académico e dos meios de comunicação social.
C. Indonésia
A Indonésia, membro do G20, a terceira maior democracia do mundo e o maior país
maioritariamente muçulmano, está a tornar-se num parceiro fundamental para a UE. A
cooperação baseia-se no Acordo de Parceria e Cooperação UE-Indonésia (APC), que entrou
em vigor em 2014. As negociações com vista a um Acordo de Parceria Económica (APE)
abrangente entre a UE e a Indonésia foram oficialmente iniciadas em julho de 2016. A ronda
de negociações inicial teve lugar em setembro de 2016 e, na sequência da segunda ronda, entre
24 e 27 de janeiro de 2017, foram publicadas nove das posições de negociação iniciais da UE,
em 7 de fevereiro de 2017.
A UE é o quarto maior parceiro comercial da Indonésia, representando as trocas comerciais 25
mil milhões de euros (2016). A primeira reunião do Comité Misto no âmbito do Acordo-Quadro
Global de Parceria e Cooperação teve lugar em 28 de novembro de 2016. O Plano de Ação da
Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal (FLEGT) contribuiu para
que a Indonésia desenvolva um dos mais avançados sistemas do mundo no tocante à de garantia
da legalidade da madeira. A primeira licença FLEGT foi emitida em 15 de novembro de 2016.
Nas suas resoluções, o Parlamento debruçou-se sobre os problemas de direitos humanos e os
ataques contra as minorias religiosas.
D. Mianmar/Birmânia
A UE tem sido um parceiro ativo da transição democrática de Mianmar/Birmânia. Em 2013,
inaugurou uma delegação no país. As conclusões do Conselho Europeu, de 20 de junho de 2016,
sobre a estratégia da UE relativamente a Mianmar/Birmânia, saudaram a transferência pacífica
de poder no país e a consolidação da democracia na sequência das eleições de novembro de
2015. O Parlamento Europeu participou na missão de observação eleitoral da UE para as eleições
gerais de 2015.
Em março de 2016, Htin Kyaw tornou-se o primeiro Presidente democraticamente eleito. No
entanto, o Governo ainda partilha o poder com o exército, que controla 25 % dos lugares
no parlamento. A UE incentiva o Governo de Mianmar/Birmânia a assegurar a conformidade
de toda a legislação existente com o direito internacional e as normas internacionais e a
implementar as recomendações do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas.
O Parlamento Europeu abordou, nas suas resoluções, as preocupações quanto à situação
dos direitos humanos, nomeadamente as violências étnicas, tendo abordado a questão, mais
recentemente, na sua resolução de dezembro de 2016 sobre a perseguição da minoria Rohingya.
Mianmar/Birmânia é um dos países prioritários do Parlamento em termos de apoio global à
democracia. A UE louvou o anúncio feito pelo Governo de Mianmar/Birmânia, em novembro
de 2016, que criou uma comissão de inquérito sobre os recentes atos de violência contra os
Rohingya no Estado de Rakhine.
A UE concedeu a Mianmar/Birmânia o acesso ao regime comercial «Tudo Menos Armas»
em 2013, quando a UE e Mianmar/Birmânia iniciaram negociações com vista a um acordo
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de proteção do investimento. A quinta ronda de negociações sobre o acordo de proteção do
investimento UE-Mianmar/Birmânia realizou-se em 26 e 27 de abril de 2017. O comércio total
entre a UE e Mianmar/Birmânia atingiu 1,6 mil milhões de euros em 2016. A UE é um dos
principais doadores de assistência a Mianmar/Birmânia. O valor total da assistência atribuída
no período 2014-2020 ascende a 688 mil milhões de euros, A ajuda incide no desenvolvimento
rural, na educação, na governação e no Estado de Direito, assim como na consolidação da
paz. Desde maio de 2015, a UE participou na «Iniciativa para a promoção dos direitos e
práticas laborais fundamentais em Mianmar», com os Estados Unidos, o Japão, a Dinamarca e
a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
E. Filipinas
Em maio de 2016, Rodrigo Duterte venceu as eleições presidenciais, com 39 % dos votos. A
nova administração tomou medidas controversas contra o tráfico de droga, existindo ordens para
«atirar para matar», o que provoca violações flagrantes dos direitos humanos. Duterte também
alterou a política externa das Filipinas, quebrando parcialmente a sua aliança com os EUA e
construindo uma nova aliança com a China e a Rússia.
A UE e as Filipinas assinaram um Acordo de Parceria e Cooperação (APC) em 2011, que não foi
ainda ratificado por todos os Estados-Membros. O Parlamento Europeu tem-se mostrado cada
vez mais preocupado com as violações dos direitos humanos nas Filipinas, adotando resoluções
sobre o assunto em setembro de 2016 e em março de 2017. As negociações relativas a um
acordo de comércio livre (ACL) com as Filipinas foram oficialmente iniciadas em dezembro
de 2015. A segunda ronda de negociações teve lugar entre 13 e 17 de fevereiro de 2017 e
avançou para negociações com base em textos em vários domínios (como o comércio de bens,
as regras de origem, medidas referentes a sistemas de proteção social, assim como o comércio e
o desenvolvimento sustentável). As Filipinas beneficiam atualmente de preferências comerciais
SPG+. A UE é um doador significativo para as Filipinas, oferecendo 325 milhões de euros para
o período 2014-2020, montante mais de duas vezes superior ao do período anterior. A ajuda
incide no Estado de Direito e no crescimento inclusivo.
F. Vietname
O Vietname é um dos principais parceiros da UE na Ásia do Sudeste. O Acordo-Quadro Global
de Parceria e Cooperação UE-Vietname (APC) entrou em vigor em 2016. A UE é o terceiro
maior parceiro comercial do Vietname e prevê-se que as relações se intensifiquem quando o
Acordo de Comércio Livre UE-Vietname (ACL) entrar em vigor em 2018, segundo as previsões.
A UE é também uma das maiores fontes de investimento direto estrangeiro no Vietname e é
o principal doador no âmbito da cooperação para o desenvolvimento. Foram atribuídos 400
milhões de euros para 2014-2020, incidindo em domínios como a boa governação, a energia e
as alterações climáticas.
O Vietname viveu rápidas transformações económicas e sociais ao longo das duas últimas
décadas, em paralelo com a integração na economia mundial. É um dos países da ASEAN com
mais rápido crescimento, sendo a taxa de crescimento média do PIB de 6 % entre 2010 e 2016.
A UE tem uma balança comercial negativa com o Vietname, avaliada em cerca de 23 mil milões
de euros. Em 2016, o comércio de mercadorias entre UE e Vietname representou mais de 42
mil milhões de euros, com importações do Vietname para a UE de 33 mil milhões de euros e
exportações da UE para o Vietname de 9 mil milhões de euros. O Parlamento Europeu adotou
uma resolução, em junho de 2016, sobre questões relacionadas com os direitos humanos no
Vietname.

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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G. Tailândia
A parceria UE-Tailândia baseia-se num acordo-quadro assinado em 1980. A UE e a Tailândia
concluíram as negociações para um Acordo de Parceria e Cooperação (APC) em março de
2013, mas o processo de assinatura do acordo foi interrompido na sequência do golpe militar de
2014. As negociações relativas a um acordo de comércio livre (ACL) foram iniciadas em 2013
mas foram, também elas, suspensas. A UE apelou repetidamente à restauração de um governo
democrático. A UE é o terceiro maior mercado de exportações da Tailândia e este país é um
dos principais parceiros comercias da UE na ASEAN. A UE é também um doador significativo
para a sociedade civil. O Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a sociedade civil
na Tailândia, em outubro de 2016, e uma resolução sobre a situação dos direitos humanos, em
outubro de 2015. A Tailândia recebeu um «cartão amarelo» a respeito do regulamento da UE
para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) e
estão atualmente em curso consultas sobre esta questão.
H. Camboja
As relações UE-Camboja baseiam-se no Acordo-Quadro de Cooperação de 1999 e um comité
conjunto reúne-se duas vezes por ano. O Camboja beneficia de um regime de comércio «Tudo
menos armas» e a UE é o maior mercado de exportação dos produtos cambojanos. A UE é um
importante doador no âmbito da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda humanitária,
atribuindo um financiamento de 410 milhões de euros ao abrigo do Programa Indicativo
Plurianual para o período 2014-2020, incidindo na gestão da agricultura e dos recursos, na
educação e nas competências e na boa governação. Os membros da Subcomissão dos Direitos do
Homem do Parlamento Europeu visitaram o Camboja em março de 2016. O Parlamento adotou
várias resoluções sobre a situação política e dos direitos civis no país. A UE colocou o Camboja
na lista negra a respeito do regulamento da UE para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal,
não declarada e não regulamentada (INN), desde 2014.
I. Singapura
A UE e Singapura rubricaram um Acordo de Parceria e Cooperação (APC) e um Acordo de
Comércio Livre UE-Singapura (ACLUES) em 2013. Ambos os acordos aguardam ratificação. A
UE é o terceiro maior parceiro comercial de Singapura e a principal fonte de investimento direto
estrangeiro. O Tribunal de Justiça da União Europeia esclareceu, no seu parecer de 16 de maio
de 2017[1], que, apesar de a UE ter competência exclusiva para a maior parte do ACLUES na
sua forma atual, a UE não pode, por si só, concluir o referido acordo, uma vez que algumas das
disposições (nomeadamente as relativas ao investimento estrangeiro direto e ao mecanismo de
resolução de litígios entre os investidores e os Estados) se inserem no âmbito das competências
partilhadas entre a UE e os Estados-Membros.
Ambas as partes partilham um elevado nível de cooperação nos domínios dos negócios, da
ciência e da tecnologia. A UE apela à abolição da pena de morte e apoia os esforços da sociedade
civil através do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH).
J. Brunei
A UE reforça ativamente as suas relações com Brunei, mas não existe ainda acordo-quadro. As
relações são geridas, principalmente, através da ASEAN. Está em negociações um Acordo de
Parceria e Cooperação (APC). A UE é o quinto maior parceiro comercial do Brunei e o comércio

[1]Tribunal de Justiça da União Europeia, Parecer n.º 2/15 de 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_pt
https://eeas.europa.eu/node/10070_pt
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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entre a UE e o Brunei diz principalmente respeito a máquinas, veículos automóveis e produtos
químicos.
K. Laos
A UE e Laos dispõem de um Acordo de Cooperação de 1997 e um comité conjunto reúne-se de
dois em dois anos. A UE é um dos principais doadores do Laos em matéria de desenvolvimento.
O Programa Indicativo Plurianual para o Laos para o período 2014-2020 atribui 207 milhões de
euros e incide na nutrição, na educação e na governação. A UE apoia os esforços da sociedade
civil no Laos. O Laos beneficia de um regime de comércio «Tudo menos armas» e o comércio
tem crescido rapidamente nos últimos anos.
L. Malásia
A UE e a Malásia concluíram as negociações relativas a um Acordo de Parceria e Cooperação
(APC) em 2015 e estão atualmente a negociar um acordo de comércio livre, mas as negociações
foram suspensas a pedido da Malásia. Está a ser ultimada uma análise para avaliar as
perspetivas de reinício das negociações. A UE é o terceiro maior parceiro comercial da Malásia.
A cooperação para o desenvolvimento da UE incide no desenvolvimento sustentável e no
ambiente, na investigação e no desenvolvimento tecnológico, na migração e no asilo, nos
direitos humanos e na abolição da pena de morte.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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