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ÁSIA 

China 
Dezembro de 
2005 
 

Acordo de Cooperação Económica 
Negociações separadas com a China para uma atualização do 
Acordo de Cooperação Económica e Comercial de 1985 foram 
lançadas em 2007, mas estão paralisadas desde 2011 devido a 
divergências entre os mandatos e as expectativas das partes. 

Acordo de Cooperação e Proteção de Indicações Geográficas (IG) 
Manifestando um interesse mútuo, as autoridades chinesas e da 
UE decidiram, em 03/06/2017, publicar a lista, um do outro, de 
nomes de IGs selecionadas mutuamente acertada, de acordo com 
suas respetivas legislações nacionais. 

Em 30/12/2020, a UE e a China 
chegaram a um Acordo de princípio 
no que respeita às negociações 
sobre o Acordo Global sobre o 
Investimento. 

No início deste ano (2021) entrou 
em vigor do Acordo de IGs UE-China, 
e está previsto para o Outono um 
Comité Misto para discutir a 
respetiva implementação. 

Filipinas 
Baseadas nas 
DN ASEAN de 
2007 

As negociações para um ACL com as Filipinas foram formalmente 
lançadas em 12/2015. 

Negociações em curso. Próximo 
encontro ainda não agendado. 

Índia Abril de 2007 

As negociações para um ACL foram lançadas em 06/2007 e foram 
interrompidas no verão de 2013. As discussões foram retomadas 
em 01/2016 com o objetivo de avaliar se progressos suficientes 
podem ser feitos em questões pendentes antes de formalmente 
retomar as negociações. Na Cimeira UE-Índia de 06/10/2017, os 
líderes "manifestaram o seu empenho em reforçar a Parceria 
Económica entre a Índia e a UE e notaram os esforços contínuos de 
ambas as partes para voltarem a empenhar-se ativamente no 
relançamento das negociações". 

Em 08/05/2021, a UE e a Índia 
concordaram em retomar as 
negociações para um acordo 
comercial "equilibrado, ambicioso, 
abrangente e mutuamente 
benéfico", e em lançar negociações 
separadas sobre um acordo de 
proteção de investimentos e outro 
acordo sobre IGs. 
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Indonésia 
Baseadas nas 
DN ASEAN de 
2007 

Início das negociações para um ACL, em 07/2016. 
Até ao momento realizaram-se 10 
rondas negociais, tendo a última 
decorrido em 03/2021. 

Malásia 
Baseadas nas 
DN ASEAN de 
2007 

Em 09/2010, os Estados-Membros da UE aprovaram o lançamento 
de negociações sobre comércio e investimento com a Malásia. As 
negociações foram suspensas em 04/2012, a pedido da Malásia. 
Foram registados alguns avanços, no entanto, as questões mais 
difíceis continuam por resolver. 

Em 2016, foi iniciado por ambas as 
partes um exercício para avaliar a 
perspetiva de retoma das 
negociações, o que ainda não 
sucedeu. 

Myanmar 
Março de 
2014 

A UE enviou a sua proposta de texto para o Acordo de proteção de 
investimento em 12/2014.  

Sem data prevista para a 
continuação das negociações. 

Tailândia 
Baseadas nas 
DN ASEAN de 
2007 

As negociações de um ACL foram lançadas oficialmente em 
03/2013. Desde o golpe militar, em 05/2014, não foram agendadas 
novas rondas negociais com este país. 

Sem data prevista para a 
continuação das negociações. 

OCEANIA 

Austrália Maio 2018 
As negociações para um Acordo de Comércio iniciaram-se em 
06/2018, após adoção das diretivas de negociação. A primeira ronda 
negocial realizou-se em Bruxelas, entre 02 e 06/07/2018. 

Entre 1 e 11/06/2021 ocorreu a 11.ª 
ronda de negociações (por 
videoconferência). 

Nova Zelândia Maio 2018 

As negociações para um Acordo de Comércio iniciaram-se em 
06/2018, após adoção das diretivas de negociação. 
A primeira ronda negocial realizou-se em Bruxelas, entre 16 e 
20/07/2018. 

Entre 28/06 e 08/07/2021 ocorreu a 
11.ª ronda de negociações (por 
videoconferência). 
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AMÉRICAS 

 

Estados Unidos da 
América 

Junho 2013 

Apesar dos EUA serem o maior parceiro comercial da UE, não 
existe um ACL dedicado entre a UE e os EUA. 

As negociações da Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP) foram lançadas em 06/2013, mas terminaram 
(sem qualquer conclusão) no final de 2016. Foram formalmente 
encerradas em 2019, após terem sido consideradas obsoletas. 

Em 04/2019, os EM da UE deram “luz verde” à abertura de 
negociações comerciais com os EUA, com vista a um acordo 
limitado a bens industriais. 

 

Em 31/10/2021 os Presidentes da 
COM e dos EUA concordaram em 
iniciar as discussões sobre um 
Acordo Global sobre Aço e Alumínio 
Sustentáveis. Isto marca um novo 
marco na relação transatlântica e 
nos esforços UE-EUA para alcançar a 
descarbonização das indústrias 
(globais) do aço e do alumínio na 
luta contra as alterações climáticas. 

Concordaram também em fazer uma 
pausa nas disputas bilaterais da 
Organização Mundial do Comércio 
sobre o aço e o alumínio. Isto baseia-
se nos recentes sucessos no reinício 
das relações comerciais 
transatlânticas, tais como o 
lançamento do Conselho de 
Comércio e Tecnologia UE-EUA e a 
suspensão de direitos aduaneiros 
nos litígios Boeing-Airbus. 



ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO COM A UNIÃO EUROPEIA 
 

País/Grupo regional 
Diretivas de 
Negociação 

(DN) 
Ponto de situação Próximos desenvolvimentos 

 

Nota: Este quadro integra os novos acordos atualmente em negociação entre a UE e países terceiros. A informação relativa aos acordos atualmente em renegociação/modernização (designadamente, com o Chile, México, 
Marrocos, Tunísia, Azerbaijão, Quirguistão, Uzbequistão e APE com a África Oriental e Austral), cujas versões prévias se mantém em aplicação entre as Partes, constam do quadro “Acordos de Comércio em vigor com a União 
Europeia”. 

 
Informação DG TRADE, 15/11/2021  4/4 

 

                                                           
1 Bahrain, Koweit, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,  
2 Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela (a Venezuela está atualmente suspensa do Mercosul, não participando nas negociações). 

ORGANIZAÇÕES REGIONAIS 

ASEAN – Associação 
das Nações do 
Sudeste Asiático (ver 
países abaixo) 

Abril de 2007 

As negociações com o agrupamento regional de 10 Estados-
Membros da ASEAN tiveram início em 07/2007 e foram suspensas, 
por mútuo acordo, em 03/2009. Em 12/2009, os Estados-Membros 
da UE decidiram prosseguir as negociações num formato bilateral 
com cada um dos países da ASEAN. Negociações com Singapura e a 
Malásia foram lançadas em 2010, com o Vietname em 06/2012 e 
com a Tailândia em 03/2013. As negociações com as Filipinas e a 
Indonésia foram lançadas em 2016. 

Em 03/2017 foram lançados os 
trabalhos para definição dos 
parâmetros de um futuro acordo 
região-região ASEAN-UE. Desde 
então, têm ocorrido reuniões de um 
grupo de trabalho conjunto sobre o 
ACL. Continuação das negociações 
presentemente em curso visando a 
celebração de um futuro acordo 
sobre Indicações Geográficas. 

Conselho Consultivo 
do Golfo (GCC)1 

 
Acordo de Comércio Livre 

As negociações iniciaram-se em 
1990 e encontram-se suspensas 
desde 2008. 

MERCOSUL2 
Diretivas de 
Negociação de 
1999 

Suspensas em 2014, as negociações foram retomadas em 2016 
após uma troca de ofertas de acesso ao mercado ter ocorrido em 
05/2016.  

As negociações foram concluídas em 06/2019, com a assinatura de 
um Acordo de Princípio. 

Permanecem questões políticas e a 
UE pretende a adoção de 
compromissos significativos em 
matéria de desflorestação e o 
cumprimento do Acordo de Paris, 
sem que tal signifique a reabertura 
das negociações, antes da sua 
ratificação. 


