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SUDESTE ASIÁTICO

O Indo-Pacífico está a mudar rapidamente e, ao albergar mais de 50 % da
população mundial, está a tornar-se numa região geoestratégica fundamental.
Dois terços do comércio mundial em contentores atravessam o Indo-Pacífico, e
os seus corredores marítimos constituem rotas importantes de comércio e de
aprovisionamento energético. A estratégia da UE para a cooperação no Indo-
Pacífico foi adotada em setembro de 2021 para aumentar o envolvimento da UE
e construir parcerias para reforçar a ordem internacional assente em regras e dar
resposta aos desafios globais. A União está a adaptar os seus atuais instrumentos
para apoiar a autonomia estratégica da UE. A sua Bússola Estratégica para a
Segurança e a Defesa, formalmente aprovada pelo Conselho em março de 2022,
promove uma arquitetura de segurança regional aberta e assente em regras,
incluindo rotas marítimas seguras, o reforço de capacidades e uma presença naval
acrescida no Indo-Pacífico.
A UE está a estreitar os laços com os países do Sudeste Asiático e a promover a
integração regional com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).
A região tem preocupações geoestratégicas, como o diferendo no mar da China
Meridional e a questão de Taiwan, e preocupações ambientais, especialmente
na sub-região do Mekong. A UE é um interveniente económico forte no Sudeste
Asiático e um doador de ajuda ao desenvolvimento crucial, procurando fomentar
o desenvolvimento das instituições, a democracia, a boa governação e os direitos
humanos. A UE mobilizou um pacote de mais de 800 milhões de EUR para lutar
contra a pandemia de COVID-19 na região e atenuar o seu impacto socioeconómico.

A presente ficha temática descreve a região do Sudeste Asiático. Consulte igualmente
as fichas temáticas sobre a Ásia Meridional (ver ficha 5.6.7) e o Sudeste Asiático (ver
ficha 5.6.8).

BASE JURÍDICA

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

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

— Acordos de parceria e cooperação (relações bilaterais).

A. Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)
A primeira cimeira da ASEAN, realizada em Bali, em fevereiro de 1976, reuniu a
Indonésia, a Malásia, as Filipinas, Singapura e a Tailândia. Posteriormente, aderiram
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à associação o Brunei, o Vietname, o Laos, o Camboja e Mianmar/Birmânia. A ASEAN
observa uma política rigorosa de não-ingerência nos assuntos internos dos seus
membros.
A UE e a ASEAN são parceiros que partilham das mesmas ideias num contexto
geopolítico difícil e acreditam num multilateralismo baseado em regras. A ASEAN e a
UE criaram uma relação forte ao longo de 45 anos de cooperação, principalmente em
termos de relações comerciais e económicas, e são atualmente parceiros estratégicos.
A UE é o segundo maior parceiro comercial da ASEAN, representando 13 % do
comércio total da associação com o resto do mundo. A ASEAN é o terceiro maior
parceiro da UE fora da Europa (a seguir aos Estados Unidos e à China). O derradeiro
objetivo continua a ser a celebração de um acordo de comércio livre (ACL) entre as
regiões da UE e da ASEAN.
A mais recente reunião ministerial UE-ASEAN, em julho de 2021, resultou num acordo
para desenvolver a parceria estratégica acordada em dezembro de 2020. Os dois
blocos comprometem-se agora a realizar cimeiras regulares de líderes, a fim de
reforçar a sua cooperação económica e em matéria de segurança, bem como a
melhorar as relações em domínios como a conectividade e o desenvolvimento. A
UE e a ASEAN estão empenhadas em intensificar os esforços destinados a criar um
quadro prático para um ACL inter-regional. Ambas as partes estão a explorar uma
potencial parceria em matéria de conectividade, tendo em conta a Estratégia da UE
para Interligar a Europa e a Ásia e o Plano Diretor da ASEAN para a Conectividade
2025. As partes chegaram igualmente a acordo sobre o lançamento de um grupo de
trabalho conjunto para fazer face aos desafios relativos à concretização dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável no setor do óleo vegetal, nomeadamente no que diz
respeito ao óleo de palma. A 29.ª reunião do Comité Misto de Cooperação UE-ASEAN
realizou-se em fevereiro de 2022. Ambas as partes sublinharam o papel significativo
desempenhado pela ASEAN e pela UE nos assuntos regionais e mundiais, analisaram
o quarto ano de aplicação do Plano de Ação UE-ASEAN 2018-2022, com mais de
88 % das linhas de ação concretizadas ou atualmente a ser tratadas, e aguardam com
expectativa a conclusão atempada do próximo Plano de Ação (2023-2027).
As 17.ª Consultas dos Ministros da Economia da ASEAN-comissário do Comércio
da UE foram realizadas em 14 de setembro de 2021. As duas partes aprovaram
o programa ASEAN-UE em matéria de comércio e investimento para 2021-2022,
reafirmaram o seu compromisso em reforçar a cooperação económica e formularam
os parâmetros do futuro ACL UE-ASEAN.
Com a nova Parceria Estratégica UE-ASEAN, a UE pretende continuar a promover a
dimensão parlamentar das relações, nomeadamente através do apoio a intercâmbios
mais estruturais e da promoção de uma assembleia parlamentar conjunta entre o
Parlamento Europeu e a Assembleia Interparlamentar ASEAN, a fim de assegurar a
responsabilização democrática, e de um fórum para intercâmbios multilaterais para
abordar questões globais. Em 14 de junho de 2021, a Delegação ASEAN realizou uma
reunião para trocar pontos de vista com os países da ASEAN e o Serviço Europeu
para a Ação Externa sobre a Parceria Estratégica UE-ASEAN e a Estratégia Indo-
Pacífico da UE. Em 22 de junho de 2021, realizou-se o primeiro diálogo parlamentar
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inter-regional PE-AIPA para debater o futuro das relações comerciais UE-ASEAN e os
efeitos da pandemia de COVID-19.
A Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP), assinada em novembro de 2020,
entrou em vigor em janeiro de 2022. A RCEP, que envolve os 10 Estados da ASEAN
e cinco dos parceiros do bloco Ásia-Pacífico, é o maior ACL do mundo, abrangendo
mais de metade das exportações mundiais e quase um terço do produto interno
bruto (PIB) mundial. O ACL abrange a maioria dos setores económicos, prevendo-
se que cerca de 90 % das mercadorias sejam comercializadas com isenção de
direitos aduaneiros. A maioria destes bens já está sujeita a esta vantagem ao abrigo
dos acordos existentes entre os membros. As reduções pautais pendentes poderão
demorar até 20 anos a produzir efeitos. O Camboja, o Laos e Mianmar/Birmânia
têm períodos de transição mais longos. Os setores sensíveis, como a agricultura,
são, na sua maioria, excluídos das reduções pautais. Os membros da RCEP devem
beneficiar de regras de origem comuns, da eliminação de quotas de exportação, de
procedimentos aduaneiros simplificados e de um acesso transfronteiras às zonas
comerciais mais fácil. As matérias-primas, as máquinas, os veículos a motor e os
produtos de consumo serão provavelmente áreas de crescimento fundamentais.
B. Encontro Ásia-Europa (ASEM) e Reunião da Parceria Parlamentar Ásia-Europa
(ASEP)
O ASEM visa reforçar a cooperação económica, o diálogo político e a promoção
dos laços interpessoais entre a UE e a Ásia. Os parceiros salientaram recentemente
a necessidade de uma ação rápida e eficaz em matéria de alterações climáticas,
cooperação no domínio da segurança, comércio e direitos humanos.
Em novembro de 2021, o Camboja assumiu o papel de anfitrião da 13.ª Cimeira
ASEM (ASEM13) e da 11.ª Reunião Parlamentar da Parceria Ásia-Europa (ASEP11).
A ASEM13 visou reforçar o multilateralismo para partilhar o crescimento, centrando
a atenção na resposta aos desafios globais, como as alterações climáticas, o
desenvolvimento sustentável e o terrorismo, e para melhorar o sistema de comércio
multilateral. Em consonância com este tema global, a ASEP11 foi realizada como um
dos eventos à margem da ASEM13, com o tema de reforço da parceria parlamentar
para a paz e o desenvolvimento sustentável na era pós-COVID-19.
C. Indonésia
A Indonésia está a tornar-se um parceiro cada vez mais importante para a UE
enquanto membro do G20, a terceira maior democracia do mundo e o maior país
de maioria muçulmana. A cooperação UE-Indonésia tem por base o acordo de
parceria e cooperação de 2014. A reunião do Comité Misto UE-Indonésia de junho de
2021 representou um passo em frente na cooperação bilateral em curso no âmbito
do acordo de parceria e cooperação. Os dirigentes sublinharam a importância de
reforçar e implementar as agendas globais da comunidade internacional em matéria
de cooperação na região do Indo-Pacífico, salientando o seu empenho na luta contra
as alterações climáticas e no trabalho em prol de uma agenda ecológica comum.
A Indonésia e a UE realizaram o seu sexto Comité Misto em julho de 2022, em
Bali, para analisar as relações bilaterais. Acolheram com agrado o reconhecimento
mútuo dos respetivos certificados de vacinação contra a COVID-19 desde maio de
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2022. Anteriormente, o Sexto Diálogo sobre Política de Segurança decorrera em
novembro de 2021, e o Sexto Diálogo Político em março de 2022. A Indonésia
manifestou interesse em melhorar a mobilidade aquando da entrada na UE através
da liberalização dos vistos Schengen para as visitas com fins comerciais e turísticos
do país. A Indonésia e a UE reafirmaram o seu apoio à soberania, independência e
integridade territorial da Ucrânia, lamentando a agressão da Rússia. Ambas louvaram
a visita do presidente Joko Widodo a Kiev e Moscovo e apoiaram a iniciativa
para o transporte seguro de cereais e géneros alimentícios provenientes dos portos
ucranianos, acordada entre a Rússia, a Ucrânia, a Turquia e a ONU em julho de
2022. Renovaram o seu compromisso de reforçar o espírito do multilateralismo e
a observância do direito internacional, a fim de promover a paz e a estabilidade.
As partes concordaram em dar continuidade a uma parceria de reciprocidade de
benefícios no que diz respeito à cooperação em matéria de segurança, nomeadamente
a segurança marítima, as operações de manutenção da paz, a cibersegurança e a luta
contra o terrorismo.
A Indonésia incentivou novos intercâmbios de conhecimentos e consultas sobre a
cooperação em matéria de segurança e defesa através dos programas da UE de
Reforço da Cooperação em matéria de Segurança na Ásia e com a Ásia» (ESIWA)
e das Rotas Marítimas Críticas no Oceano Índico (CRIMARIO). Ambas as partes
acolheram favoravelmente o planeamento de um futuro exercício naval conjunto e
o facto de a Universidade de Defesa da Indonésia ter aderido à rede da Academia
Europeia de Segurança e Defesa como membro associado. O Comité Misto de
julho de 2022 tomou igualmente nota da reunião do Grupo de Trabalho sobre
Comércio e Investimento realizada em abril de 2022, que abordou o comércio bilateral
e o investimento, e confirmou o compromisso de acelerar os trabalhos sobre as
negociações em curso para um Acordo de Parceria Económica Global entre a
Indonésia e a UE.
Em junho de 2021, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou um
documento sobre o litígio relativo aos biocombustíveis e ao óleo de palma entre
a UE e a Indonésia. Em dezembro de 2019, a Indonésia intentou uma ação na
OMC contra a UE por determinadas medidas relativamente ao óleo de palma e aos
biocombustíveis à base de culturas de óleo de palma, alegando que as restrições da
UE aos biocombustíveis à base de óleo de palma eram injustas e discriminatórias e
pedindo consultas sobre o litígio à OMC. As consultas sobre as medidas realizaram-
se em 19 de fevereiro de 2020, mas, uma vez que não conseguiram resolver o
litígio, em março de 2020 a Indonésia solicitou ao Órgão de Resolução de Litígios
da OMC a criação de um painel para examinar a questão. A decisão da OMC
está pendente e espera-se que seja tomada até ao final de 2022. Não obstante, a
invasão russa da Ucrânia provocou a escassez mundial de óleo comestível, o que
poderá ajudar a Indonésia a recuperar a quota de mercado do óleo de palma na
UE. Independentemente do resultado da decisão da OMC, a UE está empenhada
em aumentar a sua reputação e assinar novos acordos, também em resultado da
crise energética causada pela guerra na Ucrânia, havendo especulação quanto à
possibilidade de um aumento das importações de óleo de palma da UE nos próximos
anos.
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A UE é o terceiro maior parceiro comercial da Indonésia, com um total de trocas
comerciais de mercadorias de 20,6 mil milhões de EUR em 2020 e com um excedente
de 6,2 mil milhões de EUR a favor da Indonésia. O volume de IDE da UE na Indonésia
ascendeu a 25,8 mil milhões de EUR.
A Indonésia realizou simultaneamente as suas eleições presidenciais, legislativas e
regionais em abril de 2020. Joko Widodo (Jokowi, Partido Democrático indonésio)
obteve um segundo mandato e a sua liderança e grande popularidade foram postas
à prova pela crise da COVID-19. A administração deu prioridade ao desenvolvimento
de infraestruturas, com a ajuda de investimento estrangeiro e privado. No entanto, a
definição de políticas centrou-se na recuperação da pandemia de COVID-19.
As próximas eleições presidenciais estão previstas para 2024. É muito provável que
o presidente Jokowi concorra a um terceiro mandato. Houve várias mudanças no
governo ao longo do último ano.
Quando o presidente Joko Widodo anunciou os seus planos para construir uma nova
capital, prometeu uma metrópole resplandecente, ecológica e de alta tecnologia. O
futuro do projeto de 30 mil milhões de EUR dependerá das eleições de fevereiro
de 2024. A construção de Nusantara deverá prosseguir até 2045, coincidindo com
o centenário da independência da Indonésia. Localizada em Bornéu, tem um custo
ambiental significativo numa região conhecida pela sua vasta floresta tropical e
pela sua fauna selvagem, incluindo orangotangos e macacos-narigudos. O governo
prometeu redistribuir a riqueza e promover o desenvolvimento noutras partes da
Indonésia.
Este ano, a Indonésia preside ao G20. Está a ser prestada muita atenção à cisão
entre os países quanto à questão de saber se a Rússia deve ou não ser membro do
G20. A Rússia foi convidada para a Cimeira de Bali em novembro de 2022, tal como a
Ucrânia. Todavia, o presidente Putin não participou e o presidente Zelenskyy participou
por ligação vídeo.
Em outubro de 2019, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a proposta de
código penal na Indonésia, exprimindo apreensão em relação às disposições sobre
blasfémia e adultério e preocupação quanto ao facto de o novo código ser utilizado
contra as minorias e permitir a discriminação em razão do sexo, religião e orientação
sexual. O novo código proposto desencadeou manifestações no país. O Parlamento
congratulou-se com a decisão do presidente Joko Widodo de adiar a sua adoção na
sequência de protestos em grande escala em que participaram milhares de pessoas
por toda a Indonésia.
D. Mianmar/Birmânia
A UE tem sido um parceiro ativo da transição democrática de Mianmar/Birmânia,
estando na vanguarda do reatar de relações da comunidade internacional com o país,
desde que este iniciou o processo de restabelecimento da democracia e de abertura
ao mundo em 2015. Não existe um acordo-quadro formal, devido às décadas de
isolamento internacional e às sanções.
A Constituição de Mianmar/Birmânia, redigida pelo governo militar e adotada por
referendo em 2008, restringe as ações do governo civil e concede poderes excecionais
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às forças armadas, incluindo a atribuição de 25 % dos lugares no Parlamento e
o controlo dos principais ministérios responsáveis pela segurança e administração
territorial. Mianmar/a Birmânia vive ainda uma guerra civil que teve início em 1948. Foi
acordado um cessar-fogo em outubro de 2015, mas vários grupos étnicos rebeldes
não o assinaram. As reformas democráticas avançaram desde as eleições de 2015,
quando Aung San Suu Kyi assumiu os cargos de conselheira de Estado, ministra
dos negócios estrangeiros e ministra do gabinete da presidência. As últimas eleições
realizaram-se em 8 de novembro de 2020. A Liga Nacional para a Democracia (NLD),
de Aung San Suu Kyi, obteve um número suficiente de lugares no Parlamento para
formar governo.
Contudo, em fevereiro de 2021, as forças armadas tomaram o poder num golpe de
Estado e detiveram Aung San Suu Kyi, o presidente U Win Myint e outras figuras
de alto nível da NLD em resposta a alegações de fraude eleitoral. O chefe do
exército, o General Min Aung Hlaing, foi nomeado como líder da junta militar. Foram
apresentadas acusações contra Aung San Suu Kyi e outros altos dirigentes da NLD.
Os acontecimentos conduziram a protestos a favor da democracia, e confrontos com
o exército resultaram em mortos e feridos graves.
A UE, juntamente com outros intervenientes internacionais, emitiu inúmeras
declarações sobre Mianmar/Birmânia e impôs sanções à junta e a entidades detidas
por militares. Em fevereiro de 2021, o Conselho adotou conclusões a condenar o
golpe de Estado militar e a apelar ao desanuviamento da crise, ao fim do estado
de emergência, ao restabelecimento do governo legítimo e à libertação imediata das
pessoas detidas em relação com o golpe de Estado. Em março, abril e junho de 2021,
o Conselho impôs sanções às pessoas responsáveis pelo golpe de Estado militar e
alargou as sanções a empresas e entidades controladas pelas forças armadas.
Em abril de 2021, o vice-presidente da Comissão/alto representante da União para
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) emitiu uma declaração
sobre o consenso de cinco pontos alcançado durante a reunião dos dirigentes da
ASEAN, realizada na Indonésia, apoiando o enviado especial da ASEAN. Em outubro
de 2021, o VP/AR solicitou a Mianmar/Birmânia que colaborasse construtivamente
com a ASEAN. No entanto, Mianmar/Birmânia emitiu um comunicado de imprensa em
que rejeitou o pedido do enviado especial da ASEAN para se encontrar com Aung San
Suu Kyi. Em fevereiro de 2022, o Conselho aprovou um quarto pacote de sanções
contra membros e entidades de alto nível das Tatmadaw (forças armadas), incluindo
a Myanma Oil and Gas Enterprise.
O total das trocas comerciais entre os dois parceiros ascendeu a 3,1 mil milhões
de EUR em 2020. Enquanto país menos desenvolvido (PMD), Mianmar/Birmânia
beneficia da iniciativa comercial «Tudo Menos Armas» (TMA) no âmbito do Sistema de
Preferências Generalizadas (SPG). O país está atualmente sujeito a um procedimento
denominado «compromisso reforçado» que assegura a sua conformidade com os
requisitos básicos do Regulamento SPG. A UE afetou 688 milhões de EUR a Mianmar/
Birmânia para o período 2014-2020. Apesar do recente golpe de Estado, até ao
momento, a Comissão tem-se mostrado relutante em introduzir restrições comerciais
devido às consequências para a população de Mianmar/Birmânia e o impacto limitado
sobre os militares. O Programa Indicativo Plurianual 2021-2027 da UE baseia-se
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em prioridades específicas para Mianmar/Birmânia: governação, Estado de direito,
crescimento sustentável, assistência às pessoas deslocadas, Pacto Ecológico e
Agenda Digital.
O país registou um aumento alarmante do número de condenações à morte desde o
golpe militar de fevereiro de 2021, mas crê-se que não houve execuções até julho de
2022, quando a junta militar de Mianmar/da Birmânia comunicou a execução de quatro
homens acusados ao abrigo da lei contra o terrorismo de 2014 de Mianmar/Birmânia.
De acordo com os dados das Nações Unidas, a partir de maio de 2022, o número de
pessoas deslocadas internamente em Mianmar/Birmânia atingiu um milhão. De acordo
com os dados mais recentes, terão sido mortas mais de 1 900 pessoas pelos militares
desde o golpe de Estado.
Mianmar/Birmânia também está a lidar com uma escalada das tensões entre as
comunidades. Em agosto de 2020, foi retomada a quarta reunião da Conferência de
Paz da União ou «Panglong do século XXI». A conferência foi concebida para resolver
conflitos entre os militares e os grupos étnicos rebeldes, transformando um acordo de
cessar-fogo a nível nacional numa solução duradoura.
No Índice de Democracia de 2021, Mianmar/Birmânia ocupava o 166.º lugar entre 167
países. Existem problemas graves em matéria de direitos humanos, principalmente
a perseguição ao povo Rohingya no Estado de Rakhine. Desde agosto de 2017,
cerca de 800 000 refugiados Rohingya fugiram para o Bangladexe para escapar
às perseguições em Mianmar/Birmânia. Em agosto de 2019, milhares de refugiados
recusaram ser repatriados pelo Bangladexe, por Mianmar/Birmânia e pelas Nações
Unidas por motivos de segurança. Na sua resolução de setembro de 2019, o
Parlamento condenou as violações dos direitos humanos cometidas contra os
Rohingya. Em fevereiro de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução que condena
veementemente o golpe de Estado militar e os abusos dos direitos humanos,
solicitando à junta que restabeleça o governo civil e liberte imediatamente todas as
pessoas detidas.
Em outubro de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução que condena as violações
de direitos humanos, a discriminação em curso contra minorias étnicas e o recurso
à violência por parte da junta contra os seus cidadãos, bem como o ataque militar
contra instalações e profissionais médicos. O Parlamento também solicitou a Mianmar/
Birmânia que cooperasse com o enviado especial da ASEAN e solicitou ao Conselho
que continue a impor sanções específicas contra os responsáveis pelo golpe de Estado
militar de fevereiro de 2021.
Em março de 2022, o Parlamento aprovou uma resolução sobre Mianmar/Birmânia,
um ano depois do golpe de Estado, que reitera a sua posição sobre o país. A
UE disponibilizou um montante adicional de 1 milhão de EUR ao Mecanismo de
Investigação Independente das Nações Unidas para Mianmar/Birmânia, um grupo
criado pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em 2018 para recolher
provas sobre violações dos direitos humanos.
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E. Filipinas
O acordo de parceria e cooperação (APC) entre a UE e as Filipinas foi assinado em
2011 e entrou em vigor em março de 2018. O primeiro Comité Misto reuniu-se em
Bruxelas, em 28 de janeiro de 2020, e criou subcomités especializados, permitindo
assim às Filipinas e à UE aproveitar todo o potencial de cooperação, a fim de elevar as
relações bilaterais para um nível superior e reforçar os laços. Além disso, em agosto
de 2021, as Filipinas assumiram o papel de coordenador da ASEAN para as relações
de diálogo com a UE até 2024.
O segundo comité misto realizou-se em abril de 2022 para analisar a cooperação
bilateral em curso no âmbito do APC. Quanto à evolução da situação em termos de
segurança regional, como o conflito no mar da China Meridional, a UE e as Filipinas
concordaram na necessidade de encontrar soluções pacíficas e inclusivas para os
conflitos, respeitando simultaneamente os princípios do direito internacional e a Carta
das Nações Unidas. Ambas as delegações debateram a aprovação das resoluções
pertinentes na sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre
a Ucrânia e no Conselho dos Direitos Humanos, que condenaram a agressão russa
contra a Ucrânia.
A UE é um doador significativo das Filipinas, tendo disponibilizado 325 milhões de EUR
para o período 2014-2020. O Estado de direito e o crescimento inclusivo são domínios
prioritários. O Programa Indicativo Plurianual 2021-2027 da UE dará continuidade à
cooperação global da UE. As trocas comerciais bilaterais de mercadorias entre a UE e
as Filipinas ascenderam a 12,3 mil milhões de EUR em 2020, fazendo da UE o quarto
maior parceiro comercial do país, representando 8,4 % do total das trocas comerciais
do país em 2020. As negociações sobre um ACL UE-Filipinas foram encetadas em
dezembro de 2015 e a primeira ronda decorreu em maio de 2016. As negociações
abrangeram um grande número de temas, incluindo direitos aduaneiros, barreiras
não pautais ao comércio e comércio de serviços e investimento, bem como aspetos
comerciais dos contratos públicos, da propriedade intelectual, da concorrência e do
desenvolvimento sustentável.
Em maio de 2016, Rodrigo Duterte ganhou as eleições presidenciais e adotou medidas
controversas contra o tráfico de droga, decretando ordens de «atirar a matar» que
resultaram em violações dos direitos humanos. O presidente Duterte alterou o rumo
da política externa das Filipinas, desenvolvendo uma nova aliança com a Rússia e a
China, apesar da controvérsia em torno do mar da China Meridional e de as Filipinas
serem um dos Estados da ASEAN demandantes nesse diferendo. A UE apoiou o
Processo de Paz de Mindanau e saudou a realização pacífica do referendo no início
de 2019.
A UE está cada vez mais preocupada com as violações de direitos humanos, em
especial com as execuções extrajudiciais relacionadas com a «guerra contra a droga»
e com a lei antiterrorista aprovada em julho de 2020. Uma vez que as Filipinas
beneficiam do regime de preferências comerciais SPG+ da UE desde dezembro de
2014, a UE recordou ao país o seu compromisso de ratificar e aplicar as 27 convenções
internacionais em matéria de direitos humanos e laborais, tal como indicado no Acordo
SPG+.
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Numa resolução de setembro de 2020, o Parlamento solicitou à UE e aos Estados-
Membros que iniciassem imediatamente um procedimento cujo efeito potencial fosse
a suspensão temporária das preferências SPG+. Até ao momento, não foi dado
seguimento a este pedido.
Em maio de 2022, realizaram-se eleições presidenciais. O novo presidente das
Filipinas é Ferdinand «Bongbong» Marcos, e a sua vice-presidente, Sara Duterte,
é filha do líder cessante. No seu discurso inaugural, em 30 de junho de 2022, o
presidente Ferdinand Marcos prometeu dar prioridade aos objetivos políticos a curto
prazo em matéria de agricultura, infraestruturas e investimento. Ao mesmo tempo, é
provável que se intensifique a concorrência entre o Japão e a China no apoio aos
planos ambiciosos para a construção de novos caminhos de ferro. Ao contrário de
Duterte, Marcos pretende prosseguir uma diplomacia mais equilibrada entre Pequim e
Washington. O presidente Ferdinand Marcos deverá participar na Cimeira UE-ASEAN
em Bruxelas, em dezembro de 2022.
Em fevereiro de 2022, o Parlamento aprovou uma resolução em que condena
veementemente os milhares de execuções extrajudiciais e outras violações graves dos
direitos humanos relacionadas com a guerra do presidente Rodrigo Duterte contra a
droga. Os deputados condenaram igualmente todos os atos de intimidação e violência
contra aqueles que procuram denunciar esses abusos no país. Os Parlamentares
da ASEAN para os Direitos Humanos instaram igualmente à libertação imediata e
incondicional da senadora filipina Leila de Lima, uma das críticas mais convictas do
antigo presidente Duterte.
F. Vietname
As relações entre a UE e o Vietname são baseadas no acordo de parceria e
cooperação adotado em 2016. No total, foram atribuídos 400 milhões de EUR para
o período 2014-2020, incidindo em domínios como a boa governação, a energia e
as alterações climáticas, especialmente no delta do Mekong. O Programa Indicativo
Plurianual 2021-2027 da UE para o Vietname debruça-se sobre questões cruciais e
domínios fundamentais para o país.
A UE e o Vietname assinaram um ACL e um acordo de proteção de investimentos (IPA)
em junho de 2019. Posteriormente, o Parlamento aprovou os dois acordos em fevereiro
de 2020 e o ACL entrou em vigor em agosto de 2020. O ACL implica a supressão
imediata de 65 % dos direitos aduaneiros sobre as exportações da UE para o Vietname
e de 71 % dos direitos sobre as importações provenientes do Vietname. A Comissão
do Comércio Internacional do Parlamento Europeu acompanha a aplicação do ACL.
O IPA entrará em vigor quando for ratificado por todos os Estados-Membros da UE.
As trocas comerciais de mercadorias entre a UE e o Vietname ascenderam a 43,2 mil
milhões de EUR em 2020 e o IDE da UE no Vietname atingiu 6,1 mil milhões de EUR
em 2019.
Em outubro de 2019, a UE e o Vietname assinaram um acordo-quadro de participação
para estabelecer uma base jurídica para a participação do Vietname em operações de
gestão de crises da UE.
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A situação global dos direitos humanos no Vietname tem vindo a deteriorar-se, uma
tendência agravada pela pandemia de COVID-19. O mesmo se aplica à liberdade
de expressão no país, com a intensificação da repressão sobre os dissidentes e
o aumento do número de detenções por atividades «contra o Estado». Em 2020,
dezenas de pessoas foram alvo de ações penais por ativismo, jornalistas foram detidos
e as penas de prisão ao abrigo das leis de segurança nacional foram aumentadas. O
Vietname é um Estado comunista de partido único, sem liberdade política. Em maio de
2021, durante a pandemia de COVID-19, o país realizou eleições legislativas para a
15.ª Assembleia Nacional e os Conselhos Populares a nível local. O Partido Comunista
vietnamita (PCV) ganhou as eleições, mantendo o pleno controlo sobre os meios de
comunicação social e o processo eleitoral, sem que nenhuma agência independente
supervisionasse as eleições. O processo eleitoral totalmente controlado pelo Estado
eliminou 64 dos 75 candidatos autonomeados e assistiu à detenção de dois candidatos
independentes.
O Vietname é um dos exemplos de maior sucesso de um país que passou de um
sistema comunista falhado para uma economia aberta e orientada para o mercado.
É um dos países da região da ASEAN com crescimento mais rápido, tendo registado
uma taxa média de crescimento do PIB de quase 7 % entre 2010 e 2020.
Em janeiro de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o Vietname, apelando
à libertação imediata e incondicional de todos os defensores dos direitos humanos e
jornalistas e condenando o abuso de disposições jurídicas repressivas que restringem
os direitos e as liberdades fundamentais. Solicitou igualmente ao governo que
permitisse o funcionamento dos meios de comunicação social independentes e apelou
à criação de um mecanismo independente de acompanhamento dos direitos humanos.
Em 2021, o Vietname ocupava o 175.º lugar entre 180 países no Índice Mundial da
Liberdade de Imprensa.
Em funções há mais de uma década, o líder do Partido Comunista vietnamita, Nguyễn
Phú Trọng, desenvolveu uma política rigorosa de luta contra a corrupção. Em junho de
2022, o ministro da Saúde do país, Nguyễn Thanh Long, e o presidente do município de
Hanói, Chu Ngọc Anh, foram demitidos e detidos por alegações de fraude relacionada
com kits de teste para a COVID-19 no valor de 169 milhões de EUR. Foram igualmente
detidos outros altos funcionários. A posição do Vietname melhorou mais de 30 lugares
no Índice de Perceção da Corrupção de 2021 da Transparency International, ocupando
o 87.º lugar entre 180 países.
G. Tailândia
A parceria UE-Tailândia baseia-se no acordo-quadro de 1980 e a cooperação UE-
Tailândia baseia-se no Acordo de Cooperação UE-ASEAN de 1980. As partes
concluíram as negociações relativas a um acordo de parceria e cooperação (APC) em
março de 2013, mas este foi suspenso na sequência do golpe militar de 2014.
Em 2 de setembro de 2022, a UE e a Tailândia finalizaram o texto do APC UE-
Tailândia, encerrando o processo de negociação. O APC reforçará o diálogo político
e a cooperação num grande número de domínios políticos, incluindo o ambiente, a
energia, as alterações climáticas, os transportes, a ciência e a tecnologia, o comércio,
o emprego e os assuntos sociais, os direitos humanos, a educação, a agricultura, a
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não proliferação, a luta contra o terrorismo, a luta contra a corrupção e a criminalidade
organizada, bem como a migração e a cultura.
Estão também a ser tomadas medidas para o reatamento das negociações sobre
um ACL entre a UE e a Tailândia ambicioso e abrangente. As negociações foram
retomadas em agosto de 2021, após o colapso das negociações em 2014 na
sequência do golpe militar. A UE é um dos maiores mercados de exportações da
Tailândia, e este país é um dos principais parceiros comerciais da UE na região da
ASEAN. Em 2020, as trocas comerciais bilaterais ascenderam a 29 mil milhões de
EUR. O ministro do Comércio da Tailândia e os seus homólogos da UE retomaram as
negociações comerciais em junho de 2021.
Os militares têm reprimido a oposição desde 2014 impondo a lei marcial, e há registos
de violações dos direitos humanos. O rei Maha Vajiralongkorn foi coroado em maio de
2019. O partido pró-militar ganhou as eleições gerais em março de 2019, num contexto
marcado por alegações de manipulação. Prayuth Chan-ocha, que já foi primeiro-
ministro entre 2014 e 2019, no âmbito do Conselho Nacional para a Paz e a Ordem
Pública (CNPOP), foi nomeado primeiro-ministro em junho de 2019. Apesar de o
governo da junta ter terminado oficialmente em julho de 2019, os militares continuam
a ter influência sobre o governo.
O Tribunal Constitucional tailandês tinha anteriormente decidido suspender o primeiro-
ministro Prayuth Chan-ocha das suas funções, uma vez que tinha alegadamente
ultrapassado os limites do seu mandato, oito anos após ter chegado ao poder num
golpe de Estado em 2014. Contudo, a decisão final do Tribunal Constitucional, de 30
de setembro de 2022, declarou que o primeiro-ministro Prayuth Chan-ocha não tinha
esgotado o limite de oito anos de mandato.
Os protestos dos tailandeses contra o governo militar incluem pedidos de reforma
da monarquia tailandesa. Em fevereiro de 2020, a primeira vaga de protestos foi
desencadeada pela decisão do Tribunal Constitucional de desmantelar o partido Phak
Anakhot Mai (Partido do Novo Futuro), um partido da oposição popular entre os jovens
e com o terceiro maior número de assentos na Câmara dos Representantes após as
eleições de março de 2019. O Governo tailandês declarou estado de emergência em
outubro de 2020, reservando-se o direito de impor recolher obrigatório e a lei marcial.
Em setembro de 2021, o Governo tailandês prorrogou o estado de emergência,
pela décima quarta vez consecutiva, até ao final de novembro de 2021. Apesar do
número elevado de infeções por COVID-19, o primeiro-ministro tailandês anunciou,
em 11 de outubro de 2021, planos para reabrir o país, a partir de novembro de 2021,
aos visitantes vacinados de alguns países. Embora o prolongamento do estado de
emergência e o número crescente de processos judiciais por lesa-majestade contra
manifestantes tenham abrandado os protestos, o movimento liderado por estudantes
continua a mobilizar-se periodicamente.
Em janeiro de 2020, a Tailândia lançou oficialmente, em Kuala Lumpur, um processo
de paz com grupos rebeldes nas províncias meridionais de maioria muçulmana. As
negociações foram mediadas pela Malásia. Apesar da declaração de cessar-fogo de
abril de 2020, ainda ocorreram alguns atentados à bomba em 2021 e 2022.
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Em setembro de 2021, o Parlamento tailandês deu a sua aprovação inicial a um projeto
de lei sobre a proteção e a repressão da tortura e dos desaparecimentos forçados,
tendo adiado a introdução da lei durante 14 anos após a assinatura pela Tailândia,
em 2007, da Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis,
Desumanos e Degradantes. O Parlamento aprovou várias resoluções sobre direitos
humanos, trabalhadores migrantes e direitos laborais na Tailândia.
H. Camboja
As relações da UE com o Camboja datam do Acordo de Cooperação de 1977. A
UE é o maior doador do país, tendo afetado 410 milhões de EUR para o período
2014-2020 para melhorar a governação e o Estado de direito, bem como para o
Tribunal dos Khmers Vermelhos. O Programa Indicativo Plurianual 2021-2027 da UE
para o Camboja prevê uma ajuda de 510 milhões de USD ao Camboja no intuito de
ajudar o país a impulsionar o seu desenvolvimento económico. Em 2020, o total de
trocas comerciais de mercadorias entre os dois parceiros ascendeu a 4,3 mil milhões
de EUR. A UE é o terceiro maior parceiro comercial do Camboja, a seguir à China e
aos EUA, representando 10,6 % do total das trocas comerciais do país.
Anos de guerra civil deixaram o Camboja numa das piores situações de pobreza do
Sudeste Asiático. Após os Acordos de Paz de Paris de 1991, o Camboja adotou,
em 1993, uma Constituição que estabeleceu as fundações de um Estado liberal,
multipartidário e democrático. Em fevereiro de 2018, o Conselho adotou conclusões
sobre o Camboja, tendo em conta a evolução política e a contínua deterioração da
democracia.
O primeiro-ministro Hun Sen e o seu partido no poder, o Partido Popular do Camboja
(CPP), ganharam as eleições gerais de julho de 2018, mas a oposição alegou que
o processo eleitoral não tinha sido livre nem justo. O líder do Partido de Salvação
Nacional do Camboja (CNRP) da oposição, Kem Sokha, foi detido em setembro
de 2017 e o antigo líder do CNRP, Sam Rainsy, está em exílio voluntário desde
2015. O CNRP foi dissolvido em novembro de 2017. Em março de 2021, um tribunal
municipal de Phnom Penh condenou Sam Rainsy a 25 anos de prisão por uma alegada
conspiração para derrubar o governo do primeiro-ministro Hun Sen. Também lhe
retirou o direito de votar e de se candidatar a eleições. Oito outros políticos que fizeram
parte do CNRP receberam, à revelia, penas de prisão longas.
Em fevereiro de 2020, a Comissão decidiu retirar parte das preferências pautais
concedidas ao Camboja ao abrigo do regime comercial TMA devido às violações
graves e sistemáticas dos princípios de direitos humanos consagrados no Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O regulamento aplicável entrou em
vigor em agosto de 2020. A economia do Camboja depende da ajuda internacional
e das exportações do setor do vestuário, e é muito vulnerável ao custo da mão de
obra. A retirada das preferências pautais e a sua substituição pelos direitos aduaneiros
normais da UE afetam principalmente o vestuário e os produtos de calçado. Essa
retirada representa cerca de um quinto, ou seja, cerca de mil milhões de EUR, das
exportações anuais do Camboja para a UE.
Em setembro de 2017, o Parlamento aprovou uma resolução em que solicitava ao
Governo cambojano que pusesse termo à perseguição por motivos políticos de Kem
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Sokha. Em setembro de 2018, aprovou uma segunda resolução que apelava ao
levantamento de todas as acusações contra Kem Sokha.
Em março de 2021, o Parlamento aprovou uma resolução que condenava a escalada
das violações de direitos humanos no Camboja e a repressão levada a cabo a pretexto
de proteção contra a COVID-19. Exortou as forças de segurança a absterem-se de
utilizar força desnecessária ou excessiva contra manifestantes pacíficos e a porem
termo a todas as formas de assédio, nomeadamente o assédio judicial.
Em fevereiro de 2022, o governo adiou a entrada em vigor de um «portal Internet
nacional» controverso, que encaminharia todo o tráfego da Internet no país através de
uma firewall ao estilo chinês. O governo alegou que os adiamentos se deveram aos
atrasos relacionados com a pandemia e negou que tivessem sido influenciados pelas
duras críticas por parte dos defensores da liberdade de expressão.
Um tribunal cambojano condenou 20 políticos e ativistas da oposição num julgamento
descrito pela Human Rights Watch como «uma caça às bruxas». Entre os condenados
na sentença de março de 2022 contam-se os líderes da oposição exilados Sam
Rainsy, Eng Chai Eang, Mu Sochua e outros. O Parlamento Europeu instou à anulação
incondicional das acusações. Em maio de 2022, o Parlamento aprovou uma resolução
sobre a permanente repressão da oposição política no Camboja.
I. Singapura
A UE e Singapura cooperam muito estreitamente nos domínios empresarial, científico
e tecnológico. Em fevereiro de 2019, a UE e Singapura ratificaram três acordos de
«nova geração»: o Acordo de Parceria e Cooperação UE-Singapura (EUSPCA), o
Acordo de Comércio Livre UE-Singapura (ACLUES) e o IPA UE-Singapura (EUSAPI).
O ACL com Singapura entrou em vigor em novembro de 2019. Estes acordos têm
como objetivo reforçar os laços políticos, económicos e comerciais e vão reduzir
significativamente os direitos aduaneiros. As barreiras técnicas e não pautais às trocas
comerciais de mercadorias estão a ser eliminadas num grande número de setores.
Em 2021, o comércio de mercadorias entre a UE e Singapura atingiu 42,9 mil milhões
de EUR, o que representa um aumento de 4,5 % em relação a 2020. As exportações da
UE para Singapura ascenderam a 27,3 mil milhões de EUR, enquanto as importações
provenientes de Singapura totalizaram 15,6 mil milhões de EUR. Em 2021, Singapura
foi, a nível mundial, o 20.º maior parceiro comercial da UE no comércio de mercadorias.
O comércio de serviços entre a UE e Singapura ascendeu a 50,3 mil milhões de
EUR em 2020, o que faz de Singapura o quinto maior parceiro da UE neste domínio.
O comércio total entre a UE e Singapura, incluindo mercadorias e serviços, atingiu
91 mil milhões de EUR em 2020, colocando Singapura na posição de maior parceiro
comercial da UE na ASEAN e 11.º maior parceiro comercial da UE a nível mundial.
Singapura continua a ser um destino importante para o IDE proveniente da UE. No
final de 2020, o stock de IDE da UE detido em Singapura atingiu 255,6 mil milhões de
EUR, o que representa um aumento de 15,4 % em relação a 2019. A nível mundial,
Singapura era o sétimo maior destino de stock de IDE da UE e o maior destino de
investimento na ASEAN. Em contrapartida, o stock de IDE detido por Singapura na
UE ascendeu a 150 mil milhões de EUR em 2020, o que representa um aumento
significativo de 26,6 % em relação a 2019. No início de dezembro de 2021, a UE e
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Singapura dialogaram sobre o reforço do comércio digital bilateral, nomeadamente
o aprofundamento de uma parceria digital abrangente entre a UE e Singapura e o
fomento da cooperação em matéria de inteligência artificial e governação de dados.
Singapura teve eleições gerais em julho de 2020. Lee Hsien Loong e o seu Partido da
Ação Popular (PAP) conseguiram 83 dos 93 lugares no Parlamento, ao passo que o
maior partido da oposição, o Partido dos Trabalhadores, obteve o seu melhor resultado
de sempre, obtendo 10 lugares. O PAP nunca perdeu uma eleição e governa a cidade-
estado desde 1959. Há muito que o primeiro-ministro Lee Hsien Loong afirmara que
abdicaria do poder antes de chegar aos 70 anos, em 2022. Em abril de 2021, o vice-
primeiro-ministro, Heng Swee Keat, que foi designado sucessor de Lee Hsien Loong,
anunciou a sua decisão de renunciar ao cargo. Lawrence Wong tornou-se o novo
dirigente do PAP no poder e, consequentemente, o vice-primeiro-ministro, e deverá
suceder ao primeiro-ministro Lee Hsien Loong nas próximas eleições gerais previstas
para 2025.
As prioridades do primeiro-ministro Lee Hsien Loong têm sido o combate à pandemia
de COVID-19, os seus desafios económicos e a recuperação do país. Em outubro
de 2021, o governo anunciou a abertura do país, a partir desse mês, relativamente
a estadias sem quarentena para pessoas totalmente vacinadas provenientes de oito
países, incluindo alguns países da UE.
Também em outubro de 2021, o Parlamento de Singapura aprovou uma Lei
sobre ingerência estrangeira (contramedidas), destinada a combater a ingerência
estrangeira na política interna. Ao mesmo tempo que apoia o trabalho da sociedade
civil, o Parlamento Europeu tem apelado à abolição da pena de morte.
Em junho de 2022, o ministro das Finanças e o vice-primeiro-ministro, Lawrence
Wong, anunciaram um pacote de apoio no valor de 1,1 mil milhões de dólares para
atenuar as pressões sobre o custo de vida. Wong declarou que a mudança tinha
sido especialmente concebida para ajudar os grupos de baixos rendimentos, uma vez
que Singapura sofre de uma inflação elevada. Os principais fatores subjacentes ao
aumento dos preços incluem a perturbação das cadeias de abastecimento mundiais,
os preços elevados dos produtos de base e a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Singapura tornou mais restritiva a sua política monetária três vezes desde outubro de
2021.
J. Brunei
O sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, dirige o Estado, mas é o príncipe Billah Bolkiah
quem assume essa responsabilidade. A liberalização política é inexistente. O código
penal foi reformado em 2014 para incluir uma abordagem baseada na xária. Em
abril de 2019, foi adotado um código penal para impor novas formas de punição que
incluem a morte por lapidação por relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e
adultério, bem como a amputação de membros por furto. Na sequência de protestos
internacionais, o Brunei prorrogou uma moratória sobre a pena de morte.
A UE está a reforçar ativamente as suas relações com o Brunei, mas ainda não
existe um acordo-quadro. Está a ser negociado um Acordo de Parceria e Cooperação
(APC) entre a UE e o Brunei, que abrangerá uma série de domínios políticos e
económicos. Em 2020, o total das trocas comerciais de mercadorias entre o Brunei e
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a UE ascendeu a 153 milhões de EUR, com um excedente de 142 milhões de EUR a
favor da UE. As trocas comerciais entre a UE e o Brunei incidem principalmente em
máquinas, veículos a motor e produtos químicos.
As relações entre a UE e o Brunei são tratadas principalmente através da ASEAN, cuja
presidência o Brunei assumiu em 2021 com o tema «Preocupamo-nos, preparamo-
nos, prosperamos». Em agosto de 2021, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros
do Brunei, Erywan Yusof, foi nomeado enviado especial da ASEAN para Mianmar/
Birmânia para dialogar, enquanto mediador, com a Junta de Mianmar/Birmânia.
Em abril de 2019, o Parlamento aprovou uma resolução em que condena
veementemente a entrada em vigor do Código Penal da xária. Reiterou a sua
condenação da pena de morte e sublinhou que as disposições do Código Penal da
xária violam as obrigações do Brunei ao abrigo do direito internacional em matéria de
direitos humanos.
As tensões entre a China e os demandantes do Sudeste Asiático nos diferendos
territoriais do mar da China Meridional têm vindo a aumentar em 2022. Embora o
Brunei tenha estado em silêncio até à data, fez a sua primeira declaração unilateral
sobre o mar da China Meridional em julho de 2022 enquanto país com reivindicações
concorrentes. No entanto, a política do Brunei leva-o a evitar uma abordagem
conflituosa com a China em relação ao diferendo no mar da China Meridional,
receando que os laços económicos bilaterais sejam prejudicados.
O sultão do Brunei anunciou uma rápida remodelação do governo em junho de 2022.
O sultão mantém o cargo de primeiro-ministro, juntamente com as pastas da defesa,
dos negócios estrangeiros e das finanças e economia. Pela primeira vez, uma mulher
foi nomeada ministra (da Educação).
K. Laos
As relações UE-Laos têm por base o Acordo de Cooperação de 1997. A UE
disponibilizou mais de 500 milhões de EUR para o período 2016-2020, apoiando o
Oitavo Plano de Desenvolvimento Socioeconómico Nacional do Laos, que procurava
atingir um elevado crescimento económico tendo como objetivo global sair da lista dos
países menos desenvolvidos até 2020. Em março de 2021, a UE, em parceria com
a Organização Mundial da Saúde, disponibilizou 2,8 milhões de EUR para o sistema
de saúde do Laos, a fim de reforçar a sua capacidade de preparação e de resposta
à COVID-19 e a outras pandemias.
Em outubro de 2021, o país lançou a sua primeira plataforma digital nacional de ensino
e aprendizagem, graças ao apoio da UE, da UNICEF e da Parceria Global para a
Educação, a fim de facilitar o ensino à distância para estudantes e professores durante
a pandemia de COVID-19. O Programa Indicativo Plurianual 2021-2027 da UE para o
Laos prevê uma dotação indicativa total de 83 milhões de EUR para a primeira fase
de 2021-2024.
A UE é o quarto maior parceiro comercial do Laos (a seguir à Tailândia, à China
e ao Vietname), representando 3,6 % do total das trocas comerciais do país. As
trocas comerciais entre a UE e o Laos ascenderam a 436 milhões de EUR em 2020.
Apesar das reformas económicas, o país continua a ser pobre e a depender da
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ajuda internacional. Enquanto país menos desenvolvido, beneficia do regime comercial
«Tudo Menos Armas» (TMA) da UE.
O Laos é um Estado com um único partido. O Partido Revolucionário Popular do Laos
(LPRP), no poder desde o fim da guerra civil em 1975, governa o país com uma mão
de ferro, sem permitir qualquer oposição. O Laos realizou eleições legislativas em
fevereiro de 2021 para a sua nona Assembleia Nacional, composta por 164 lugares,
dos quais 158 foram para o LPRP no poder e seis para candidatos independentes.
Em março de 2021, durante a abertura da Assembleia Nacional, o Laos elegeu o seu
presidente, Thongloun Sisoulith, secretário-geral do partido LPRP que se encontra no
poder, que exercia as funções de primeiro-ministro desde abril de 2016.
O Laos está a aprofundar as suas relações com a China e a ASEAN, a fim de atrair
mais investimento. As reformas económicas resultaram num crescimento económico
sustentado de mais de 7 % desde 2014. A pandemia de COVID-19 trouxe novos
desafios a esta agenda, afetando gravemente o crescimento económico, que diminuiu
para uma faixa entre -0,6 e -2,4 % em 2020.
A UE atribui especial importância à situação dos direitos humanos, nomeadamente
às dificuldades das pessoas deslocadas pela construção de grandes barragens no rio
Mekong. Representando quase um terço do PIB anual do Laos, foi inaugurada, no
início de dezembro de 2021, uma nova linha ferroviária de 414 km que liga a China à
capital Vienciana, no âmbito da iniciativa «Uma Cintura, uma Rota» de Pequim.
Nas Conferências da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, a UE
exortou o Laos a resolver o problema da exploração sexual de crianças. Em julho
de 2022, a UE manifestou preocupação com a falta de progresso no combate às
violações de longa data dos direitos humanos no Laos e instou as autoridades a
cumprirem as obrigações do país em matéria de direitos humanos no âmbito da
Federação Internacional dos Direitos Humanos (FIDH) e da sua organização membro
Lao Movement. As duas organizações publicaram um documento informativo com um
resumo da evolução no domínio dos direitos humanos no Laos. O mais recente diálogo
sobre direitos humanos entre a UE e o Laos realizou-se em julho de 2022.
L. Malásia
A UE e a Malásia concluíram as negociações relativas a um acordo de parceria e
cooperação (APC) em dezembro de 2015. As negociações sobre um ACL entre a UE
e a Malásia foram suspensas a pedido da Malásia, em abril de 2012, após sete rondas.
Em março de 2017, o Conselho solicitou à Comissão e ao alto representante que
revissem o acordo proposto e o alterassem para um acordo «misto». A UE e a Malásia
debateram a introdução de novas disposições e chegaram a acordo, em princípio,
de modo que a assinatura do acordo está prevista para breve. Estão em negociação
dois acordos, um ACL e um acordo de parceria voluntário relativo à aplicação da
legislação, à governação e ao comércio no setor florestal. Em maio de 2022, a
Comissão publicou o relatório final da avaliação de impacto sobre a sustentabilidade,
apoiando as negociações do ACL.
A UE é um importante parceiro comercial e um grande investidor na Malásia, cuja
economia emergente oferece à UE oportunidades de comércio atrativas. O comércio
entre a UE e a Malásia está a expandir-se, tendo aumentado mais de 50 % desde
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2010. Em 2020, a Malásia era o 20.º maior parceiro comercial da UE, enquanto a UE
era o quinto maior parceiro comercial da Malásia. A Malásia é o terceiro maior mercado
da ASEAN da UE, a seguir a Singapura e ao Vietname.
A UE representava 8,1 % do comércio total da Malásia em 2021. As importações da UE
provenientes da Malásia aumentaram gradualmente, situando-se em 29,2 mil milhões
de EUR em 2021, enquanto as exportações da UE para a Malásia ascenderam a
11,8 mil milhões de EUR. O excedente comercial global da Malásia com a UE tem vindo
a aumentar de forma constante ao longo dos anos, atingindo 17,4 mil milhões de EUR
em 2021. Como resultado das políticas de liberalização da Malásia e das perspetivas
de um ACL, o IDE da UE na Malásia aumentou para 27,8 mil milhões de EUR em
2020. O comércio bilateral entre a UE e a Malásia é dominado por produtos industriais,
que representam mais de 90 % do comércio. Em março de 2019, a Comissão
anunciou que a utilização de óleo de palma nos combustíveis para transportes deveria
ser progressivamente eliminada, com base na Diretiva Energias Renováveis, que
estabelece um objetivo de bioenergia sustentável de 32 %. A Indonésia e a Malásia
opuseram-se a essa medida e apresentaram queixa junto da Organização Mundial do
Comércio (OMC). Em janeiro de 2021, a Malásia, que é o segundo maior produtor
mundial de óleo de palma, seguiu o exemplo da Indonésia, apresentando uma queixa
junto da OMC contra as regras da UE em matéria de biocombustíveis. Em janeiro de
2021, o Governo malaio anunciou que ia intentar ações judiciais contra dois Estados-
Membros, França e Lituânia, por restringirem os biocombustíveis produzidos a partir
de óleo de palma. Apesar de a UE ter rejeitado o pedido da Malásia de criação de
um painel para a resolução de litígios relativos aos biocombustíveis, em abril de 2021,
a OMC acabou por aprovar o pedido da Malásia, em maio de 2021, de criação de
um painel para analisar a legislação da UE. Em outubro de 2021, o Conselho adotou
conclusões sobre a lista revista da UE de jurisdições não cooperantes para efeitos
fiscais. Pela primeira vez, a Malásia foi aditada à lista cinzenta do anexo II. Embora
o óleo de palma seja considerado uma questão importante nas negociações do ACL
UE-Malásia, o óleo de palma representa, de facto, menos de 5 % das importações da
UE provenientes da Malásia, e as estatísticas de 2019 do Conselho do Óleo de Palma
da Malásia também indicaram que a restrição da UE ao óleo de palma afetará apenas
0,04 % da produção anual da Malásia. Não obstante, a invasão russa da Ucrânia
provocou a escassez mundial de óleo comestível, o que poderá ajudar a Malásia a
recuperar a quota de mercado do óleo de palma na UE. Tal como o ministro malaio
dos Produtos de Base e Indústrias de Plantação salientou em maio de 2022, prevê-se
que a procura mundial de óleo comestível da UE aumente num futuro próximo devido
à escassez de oferta de óleo de girassol e de soja.
A Coligação Nacional Barisan da Malásia, que inclui a Organização Nacional dos
Malaios Unidos (ONMU), foi derrotada pela primeira vez nas eleições gerais de maio
de 2018. O primeiro-ministro Mahathir Mohamad, líder da Aliança da Esperança,
substituiu Najib Razak, que foi condenado a 12 anos de prisão e aguarda recurso. Em
novembro de 2019, a Coligação Nacional Barisan da Malásia da oposição venceu uma
eleição intercalar e o governo do primeiro-ministro Mahathir Mohamad colapsou. Com
o apoio da Organização Nacional de Malaios Unidos, em março de 2020, o rei Abdullah
empossou Muhyiddin Yassin, presidente do Partido Indígenas Unidos, como primeiro-
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ministro, liderando uma nova Coligação Nacional Perikatan. Contudo, em outubro
de 2020, o líder da oposição, Anwar Ibrahim, reuniu-se com o rei Sultan Abdullah
Sultan Ahmad Shah numa tentativa de provar que dispõe de uma maioria parlamentar
convincente, e solicitou a demissão do primeiro-ministro Muhyiddin Yassin.
O rei rejeitou a proposta de Anwar Ibrahim, mas, num contexto de profunda crise
política, o primeiro-ministro Muhyiddin Yassin decidiu demitir-se, em agosto de 2021,
depois de perder a maioria no parlamento. O rei interveio para organizar a sucessão do
primeiro-ministro e, mais uma vez, exerceu o seu poder constitucional. Em agosto de
2021, nomeou Ismail Sabri Malaysia como nono primeiro-ministro e o terceiro primeiro-
ministro da atual legislatura de cinco anos. As próximas eleições legislativas da Malásia
serão realizadas em 2023.
Mas nas resoluções, o Parlamento condenou a pena de morte, a falta de respeito
pelos direitos LGBTI e a repressão das manifestações públicas de descontentamento,
bem como a ausência de liberdade de expressão pacífica, nomeadamente de debate
público.
Em junho de 2022, o Governo malaio anunciou a abolição da pena de morte
obrigatória. Trata-se de um grande passo e de uma decisão exemplar na região. A
UE incentivou as autoridades do país a tomarem medidas concretas para transpor
rapidamente o acordo para a legislação.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
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