
 
Acordos comerciais: com quais países a UE
negoceia?
 
A UE negoceia acordos comerciais, com países em todo o mundo, que o Parlamento
deve aprovar para entrarem em vigor. Veja as negociações em curso.
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Os acordos comerciais são um elemento essencial da política comercial da União Europeia
(UE). A 11 de novembro, o Parlamento votou a favor de um acordo entre a UE e a China para
proteger a denominação de 200 indicações geográficas alimentares europeias e chinesas da
contrafação.
 
 
No início deste ano, os eurodeputados aprovaram os acordos de comércio livre e de proteção
dos investimentos com o Vietname, que entrou em vigor este verão.

Mapa sobre o estado atual das negociações de acordos de comércio livre da UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20190528STO53303/tirar-partido-do-potencial-da-globalizacao-a-politica-comercial-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201109IPR91128/china-and-the-eu-agree-to-protect-each-other-s-food-and-drink-specialitiess
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200206IPR72012/parlamento-europeu-aprova-acordo-de-comercio-livre-entre-a-ue-e-o-vietname
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200206IPR72012/parlamento-europeu-aprova-acordo-de-comercio-livre-entre-a-ue-e-o-vietname


A importância dos acordos de comércio
 
 
 
Os acordos comerciais são um elemento essencial da política comercial da União Europeia
(UE). Os acordos de comércio são um motor fundamental para o crescimento económico da
UE. Em 2018, a UE era o segundo maior exportador representando 15,5% do comércio
mundial, depois da China (15,8%) mas à frente dos Estados Unidos (10.6%). A UE também era
o segundo maior importador mundial de bens (13,7%), depois dos Estados Unidos (15,8%) e
antes da China (13,0%) no ano de 2018, de acordo com o Eurostat.
 
 
Novos acordos de comércio criam novas oportunidades de negócios para as empresas
europeias, promovendo a criação de emprego, mais escolha e preços mais baixos para os
consumidores.
 
 
No entanto, receia-se também que os acordos de comércio possam provocar a perda de postos
de trabalho em alguns setores ou o enfraquecimento dos padrões de qualidade.
 
 
A manutenção de altos padrões de qualidade é fundamental para os eurodeputados. Para além
disso, a UE introduz cláusulas relacionadas com os direitos humanos e o direito laboral nos
acordos de comércio.
 
Tipos de acordos 
A UE tem diferentes tipos de acordos comerciais, da redução ou o fim das barreiras
alfandegárias, a criação de uma união alfandegária através da eliminação de direitos
aduaneiros ou a criação de pauta aduaneira comum para as importações estrangeiras.
 
 
Os acordos também se podem focar no investimento e na resolução de possíveis litígios
comerciais (por exemplo, quando uma empresa sente que a decisão de um governo afeta o
seu investimento num determinado país). Os entraves não pautais, como os critérios dos
produtos também são essenciais (a UE proibiu determinadas hormonas na criação de gado,
por exemplo).
 
 
Os acordos também podem ajudar a proteger os produtos alimentares tradicionais da Europa
ao fazer com que os países reconheçam as indicações geográficas. Isso significa que ninguém
pode reivindicar certas denominações para o seu produto, a não ser que ele seja produzido na
região e na tradição aos quais se encontra associado. Na lista desses produtos, figuram várias
especialidades portuguesas, como os vinhos do Alentejo, do Dão, do Douro, o vinho Verde, o
vinho do Porto e a Pera Rocha do Oeste. Entre outras especialidades europeias, encontram-se
igualmente o Feta, Münchener Bier, Polska Wódka e Queso Manchego.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/globalizacao/20190528STO53303/tirar-partido-do-potencial-da-globalizacao-a-politica-comercial-da-ue
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/pt
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf


Europa
 
A UE e o Reino Unido chegaram a um acordo de comércio e cooperação que estabelece
condições para o comércio, tais como quotas zero e direitos aduaneiros, regras de
concorrência leal, entre outras.
 
 
 
 
América do Norte 
O acordo de livre comércio com o Canadá, conhecido como o Acordo Económico e Comércio
Global (CETA, na sigla em inglês), entrou provisoriamente em vigor a 21 de setembro de 2017,
mas a título oficial só ocorrerá assim que todos os países da UE tiverem ratificado o acordo.
 
 
No que diz respeito aos Estados Unidos, o Conselho da UE aprovou mandatos de negociação
para um acordo sobre a eliminação de tarifas sobre bens industriais e o reconhecimento mútuo
da avaliação da conformidade. Os próximos passos neste campo ainda estão por decidir. Em
junho de 2021, a UE e os EUA lançaram o Conselho de Comércio e Tecnologia UE-EUA. A
ideia é trabalhar em conjunto nas principais questões mundiais em matéria de comércio,
economia e tecnologia, bem como aprofundar as relações comerciais e económicas bilaterais.
 

Ásia 
O Acordo de Parceria Económica UE-Japão entrou em vigor a 1 de fevereiro de 2019. Um
acordo com o Vietname entrou em vigor em 2020.
 
 
Não há negociações de livre comércio em curso com a China, mas existem outras
negociações, como é o caso das conversações relativas a um amplo acordo de investimento
UE-China. Em setembro de 2020, a UE e a China chegaram a um acordo para proteger
mutuamente as indicações geográficas alimentares de 100 produtos europeus e 100 produtos

Proteção de indicações europeias
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/parlamento-aprova-formalmente-o-acordo-de-comercio-e-cooperacao-ue-reino-unido
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_2990
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20181205IPR20930/parlamento-europeu-aprova-acordo-comercial-entre-a-ue-e-o-japao
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200206IPR72012/parlamento-europeu-aprova-acordo-de-comercio-livre-entre-a-ue-e-o-vietname
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201109IPR91128/ue-e-china-concordam-em-proteger-indicacoes-geograficas-alimentares
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201109IPR91128/ue-e-china-concordam-em-proteger-indicacoes-geograficas-alimentares


chineses nos mercados respetivos. A 11 de novembro de 2020, o Parlamento deu luz verde ao
acordo, que será estendido a outros 175 produtos europeus e chineses ao longo dos próximos
quatro anos.
 
Oceânia 
Em junho de 2022, a UE e a Nova Zelândia concluíram um acordo de comércio livre, o qual
deverá ainda ser aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho antes de poder entrar em vigor.
 
 
As negociações para um amplo acordo comercial com a Austrália foram lançadas a 18 de junho
de 2018. 
 
 
 
 
 
América Latina 
Um acordo de princípio com os países do Mercosul foi alcançado em junho de 2019. No
entanto, está sujeito à aprovação do Conselho e do Parlamento Europeu.
 
 
As negociações com o México sobre a modernização do Acordo Global UE-México tiveram
início em junho de 2016. Foi alcançado um acordo político a 21 de abril de 2018. Contudo,
ainda tem de ser aprovado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu antes de poder entrar
em vigor.
 
Mediterrâneo e Médio Oriente 
Existem vários tipos de acordos, incluindo os de associação para impulsionar em particular o
comércio de mercadorias. Existem também conversações sobre a expansão destes acordos
noutras áreas como agricultura e padrões industriais com países individuais.
 
O papel do Parlamento 
Com o Tratado de Lisboa em 2009, os acordos comerciais passam a ter de receber a luz verde
do Parlamento para poderem entrar em vigor. Os eurodeputados também devem receber
informação sobre o progresso das negociações com regularidade.
 
O Parlamento já mostrou que não hesitará em vetar o acordo comercial se houver
preocupações sérias. Em 2012, por exemplo, os eurodeputados rejeitaram o Acordo Comercial
Anticontrafação (ACTA).
 
 Veja a nossa infografia sobre a posição da UE no comércio mundial.
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https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/globalizacao/20180703STO07132/acordos-comerciais-a-posicao-da-ue-no-mundo


O texto original deste artigo foi publicado em outubro de 2016 e a última atualização data de
julho de 2022.
 
Para saber mais
Página da Comissão Europeia: Negociações e Acordos
Página da comissão parlamentar do Comércio Internacional (INTA)
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https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_pt
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/inta/home.html

