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Informação 

Projeto de Resolução n.º 778/XIV/2ª (NINSC) 

“Recomenda ao Governo que rejeite a atual redação do 

Acordo EU-Mercosul e diligencie para a sua reformulação 

ou criação de um novo Acordo de comércio livre” 

 

Projeto de Resolução n.º 808/XIV/2.ª (BE) 

“Recomenda ao Governo que rejeite o atual Acordo 

Internacional de Livre Comércio UE – MERCOSUL” 

 

Projeto de Resolução n.º 826/XIV/2.ª (PEV) 

“Rejeição do Acordo Internacional de Livre Comércio 

entre a União Europeia e o Mercosul” 

 

Projeto de Resolução n.º 848/XIV/2.ª (PCP) 

“Pela rejeição do Acordo Internacional de Livre Comércio 

entre a União Europeia e o Mercosul” 

 

Projeto de Resolução n.º 849/XIV/2.ª (PAN) 

“Recomenda ao Governo Português que garanta o 

cumprimento de critérios ambientais nos acordos 

comerciais com o Mercosul” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão conjunta 

ocorrida nos termos do 

artigo 128.º do RAR, em 

reunião da Comissão de 19 

de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 

 



 
Comissão de Assuntos Europeus 

 

2 

 

1. A Senhora Deputada Não Inscrita, Deputada Cristina Rodrigues, e os Grupos 

Parlamentares do Bloco de Esquerda (BE), Os Verdes (PEV), Partido Comunista 

Português (PCP) e Pessoas Animais e Natureza (PAN) tomaram a iniciativa de 

apresentar os Projetos de Resolução n.ºs 778/XIV/2.ª (NINSC), 808/XIV/2.ª (BE), 

826/XIV/2.ª (PEV), 848/XIV/2.ª (PCP) e 849/XIV/2.ª (PAN) ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis. 

 

2. A iniciativa PJR n.º 778/XIV/2.ª (NINSC) deu entrada na Assembleia da República a 

4 de dezembro de 2020 e baixou a 10 de dezembro de 2020 à Comissão de 

Assuntos Europeus, contém uma designação que traduz o seu objeto, estando 

indicada a fundamentação, recomendando ao Governo, ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, que: 

 

a) Assuma uma posição clara de rejeição ao Acordo UE-Mercosul com a 

redacção actual, à semelhança do que já fizeram diversos dos seus 

congéneres europeus; 

b) Diligencie no sentido de se reformular profundamente o actual Acordo ou de 

se criar um novo tratado que tenha como base o desenvolvimento 

sustentável, na senda da abertura de mercados para uma prosperidade 

partilhada, assente na criação de riqueza e de emprego, sem esquecer a 

importância dos direitos humanos, da justiça social e económica, da 

segurança alimentar, do bem-estar animal e dos ecossistemas. 

 

3. A iniciativa PJR n.º 808/XIV/2.ª (BE) deu entrada na Assembleia da República a 17 

de dezembro de 2020 e baixou a 22 de dezembro de 2020 à Comissão de 

Assuntos Europeus, contém uma designação que traduz o seu objeto, estando 

indicada a fundamentação, recomendando ao Governo, ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, que rejeite o atual acordo internacional de 

livre comércio UE-Mercosul, nos seus termos presentes, avançando para a 

discussão e negociação transparente de um tratado que coloque a 

sustentabilidade ambiental, o respeito pelos direitos humanos e a proteção dos 

direitos laborais, produtivos e sociais dos povos em primeiro lugar. 
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4. A iniciativa PJR n.º 826/XIV/2.ª (PEV) deu entrada na Assembleia da República a 4 

de janeiro de 2021 e baixou a 5 de janeiro de 2021 à Comissão de Assuntos 

Europeus, contém uma designação que traduz o seu objeto, estando indicada a 

fundamentação, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais 

aplicáveis, que a Assembleia da República delibera recomendar ao Governo que: 

 

1. Rejeite o Acordo Internacional de Livre Comércio entre a União Europeia e o 

Mercosul, nos seus moldes atuais, tendo em conta os impactos negativos 

que representa em termos sociais, económicos e ambientais.  

2. Diligencie com vista à negociação de um acordo que seja justo, sustentável 

e participado e que respeite a ação climática, a proteção da natureza, a 

biodiversidade e os direitos humanos, assentes nos princípios da justiça 

social e ambiental.  

5. A iniciativa PJR n.º 848/XIV/2.ª (PCP) deu entrada na Assembleia da República a 8 

de janeiro de 2021 e baixou a 8 de janeiro de 2021 à Comissão de Assuntos 

Europeus, contém uma designação que traduz o seu objeto, estando indicada a 

fundamentação, A Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º 

da Constituição da República, resolve:  

 

1. Pronunciar-se pela rejeição do Acordo Internacional de Livre Comércio entre 

a União Europeia e o Mercosul, nos seus termos atuais, preconizando uma 

nova abordagem no plano comercial e na cooperação económica, que 

consagre relações mutuamente vantajosas, que perspetivem o direito à 

soberania alimentar, a salvaguarda da produção nacional, a defesa dos 

direitos sociais e o respeito pelo ambiente e a biodiversidade. 

2. Recomendar ao Governo que, junto da União Europeia, defenda a abertura 

de novo processo negocial, com a elaboração de um novo mandato de 

negociação e com uma discussão aberta e democrática, que permita 

salvaguardar a defesa de amplos setores da produção nacional. 

 

6. A iniciativa PJR n.º 849/XIV/2.ª (PAN) deu entrada na Assembleia da República a 8 

de janeiro de 2021 e baixou a 12 de janeiro de 2021 à Comissão de Assuntos 
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Europeus, contém uma designação que traduz o seu objeto, estando indicada a 

fundamentação, propõem que a Assembleia da República recomende ao Governo 

que:  

 

1 - Garanta, desde já, a aplicação de critérios ambientais exigentes, 

designadamente, o fim de acções de desmatamento e desflorestação, 

no âmbito do actual acordo comercial entre a UE e o Mercosul. 

2- Garanta a não ratificação do novo acordo entre a UE e o Mercosul, nos 

termos propostos em junho de 2019, designadamente, com a 

possibilidade da manutenção de acções de desmatamento e 

desflorestação nos países do Mercosul. 

3- Actue, diplomaticamente, para a assinatura de um acordo global ao 

nível das Nações Unidas (UN) para a implementação de um sistema de 

governação que garanta a preservação da Amazónia, incluindo a 

remuneração dos serviços daquele ecossistema e esforços conjuntos 

para a prevenção e combate aos incêndios. 

 

7. A discussão conjunta na Comissão de Assuntos Europeus, nos termos do artigo 

128.º do RAR, teve lugar na reunião desta Comissão realizada a 19 de janeiro de 

2021, nos seguintes termos: 

 

➢ A Senhora Deputada Cristina Rodrigues (NINSC) procedeu à apresentação da 

iniciativa referindo que o tratado de livre comércio entre a UE e o Mercosul foi 

assinado, após 20 anos de negociações, estando ainda dependente de 

aprovação pelos Estados-Membros, tendo alguns manifestado a sua 

discordância em relação à redação atual do Acordo e tendo sido feita uma 

advertência por parte do Parlamento Europeu. Destacou os graves impactos 

ambientais, nomeadamente a situação da Amazónia, a desflorestação e a 

destruição da biodiversidade, o aumento da emissão de gases com efeitos de 

estufa e o vetor da segurança alimentar, o que pode originar uma concorrência 

desleal entre agricultores dos dois blocos e comprometer a transparência dos 
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mecanismos de proteção do investimento. Frisou, por fim, que este processo 

pode ser uma oportunidade para que Portugal, no âmbito da Presidência do 

Conselho da UE, defenda a democracia e uma economia criadora de riqueza e 

de emprego, sem colocar em causa o ambiente e os direitos humanos através 

da reformulação do Acordo nos termos propostos pela presente iniciativa. 

➢ A Senhora Deputada Fabíola Cardoso (GP do BE) procedeu à apresentação da 

sua iniciativa referindo que pretende-se que o Governo rejeite o atual Acordo 

EU-Mercosul, cujo objetivo é a criação de práticas de livre comércio entre os 

dois blocos, com a importação de vários produtos agrícolas, como a carne e a 

soja, dos países do Mercosul, e facilitando a exportação de bens industriais 

nomeadamente do setor automóvel da UE. Sublinhou que, à semelhança de 

outros acordos internacionais, visa liberalizar o comércio internacional e a 

eliminação de pautas aduaneiras, em detrimento dos interesses dos povos e 

da democracia, pondo em causa o ambiente a nível mundial. Fazendo menção 

à discordância de alguns Estados-Membros quanto ao teor do Acordo, 

destacou o perigo ambiental que representa, com o aumento das emissões de  

gases com efeito de estufa, contrariando o Acordo de paris, a desflorestação e 

destruição da Amazónia, o aumento da área agrícola e riscos de segurança 

alimentar para o consumidor europeu, havendo impactos no mercado de 

trabalho com a ausência de padrões de rendimento e de segurança e de 

proteção social, a que acresce sistemas de justiça paralela. Concluiu, referindo 

a baixa transparência democrática de todo o processo, propondo assim que o 

Governo Português rejeite o Acordo nos seus termos presentes e que negocie 

um novo tratado que respeite a sustentabilidade ambiental, os direitos 

humanos e a proteção dos direitos laborais, produtivos e sociais dos povos. 

➢ A Senhora Deputada Mariana Silva (GP do PEV) começou por referir que, à 

semelhança de outros acordos internacionais celebrados pela UE com outros 

países, como o CETA (Acordo Global de Economia e Comércio), o TTIP 

(Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento) e o TISA 

(Acordo de Comércio de Serviços), estamos perante mais um acordo comercial 

que visa a liberalização do mercado, beneficiando os interesses das grandes 

multinacionais e das potências europeias, prejudicando, por outro lado, 

trabalhadores, agricultores, pequenas e médias empresas, o ambiente, a 
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saúde pública e a democracia. Destacou ainda que pode levar ao agravamento 

da crise climática, a redução dos padrões de saúde e o aligeirar das medidas 

sanitárias, a ameaça à produção agrícola e contraria os objetivos estabelecidos 

no Acordo de Paris e na Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. Mencionou, ainda, que a ratificação do Acordo nos seus termos atuais 

representa um retrocesso civilizacional, defendendo uma maior participação e 

transparência no respetivo procedimento, referindo as reservas apresentadas 

por alguns Estados-Membros e a emenda proposta pelo Parlamento Europeu, 

concluindo que estamos perante uma oportunidade para concretizar a 

mudança positiva que precisamos e que se procure um Acordo justo. 

➢ O Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Europeus tomou a palavra 

para expressar a sua discordância com os argumentos apresentados quanto à 

falta de transparência e de democraticidade do processo cuja negociação 

decorreu durante cerca de 20 anos e que foi objeto de um escrutínio alargado, 

como o próprio teve oportunidade de testemunhar enquanto deputado europeu 

durante uma década. 

➢ O Senhor Deputado Bruno Dias (GP do PCP) manifestou concordância com a 

generalidade das intervenções feitas anteriormente, referindo que o processo 

de construção do presente acordo de livre comércio foi conturbado e objeto de 

um conjunto de criticas a nível europeu, também aplicáveis ao CETA (Acordo 

Global de Economia e Comércio) e ao TTIP (Acordo de Parceria Transatlântica 

de Comércio e Investimento), destacando que o documento não é plenamente 

conhecido, havendo uma indefinição por parte da Comissão Europeia quanto à 

sua natureza e respetivo processo de aprovação e envolvimento do 

Parlamento Europeu. Sublinhou a discordância manifestada por alguns 

Estados-Membros, referindo a ênfase que o GP do PCP expressa quanto ao 

impacto negativo do Acordo para a produção agrícola nacional, em particular 

para os pequenos e médios produtores, no setor da carne e dos produtos 

lácteos, contribuindo para a concorrência desleal, não podendo aceitar-se a 

usurpação de recursos de importância extrema como os ecossistemas, o 

ambiente, os padrões de saúde e de segurança alimentar, defendendo a 

rejeição do acordo atual, com a elaboração de um novo mandato de 
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negociação que permita salvaguardar relações mutuamente vantajosas e a 

defesa de amplos setores da produção nacional.  

➢ A Senhora Deputada Inês de Sousa Real (GP do PAN) apresentou a sua 

iniciativa referindo que estamos perante duas realidades, por um lado, o 

Acordo comercial entre a UE – Mercosul já existente, e, por outro lado, um 

texto de principio acordado em 2009 e que se encontra em fase de ratificação, 

frisando que representam a redução significativa de taxas alfandegarias 

relativamente a certos bens, como a carne de bovino, porco, frango, açúcar, 

etanol e sementes de oleaginosas, com impacto na concorrência, no 

compromisso de diminuição da redução da emissão de gases com efeito de 

estufa e no processo de desflorestação da Amazónia, ecossistema único e 

essencial para o planeta, com efeitos a nível global e em particular no Brasil, 

ameaçando a biodiversidade e os direitos humanos dos povos indígenas. 

Sublinhou que na hora de escolher entre a defesa natural da planeta e os 

interesses comerciais, a humanidade tem falhado, apelando para que se 

aproveite esta oportunidade para a promoção de politicas económicas que 

valorizem a natureza, devendo a União Europeia, enquanto porta voz dos 

cidadãos europeus, celebrar acordos que garantam a sustentabilidade da 

natureza, o respeitos pelos direitos humanos e a salvaguarda do bem estar 

animal.  

➢ A Senhora Deputada Isabel Meirelles (GP do PSD) referiu que o presente 

acordo se encontra em negociação há 20 anos e que, apesar de se admitir 

certas afinações quanto aos pontos identificados pelo Parlamento Europeu, em 

geral, o Acordo garante um equilíbrio global positivo, cumprindo os critérios do 

Acordo de Paris e de ação climática, os compromissos de florestação, 

nomeadamente na Amazónia, e padrões de segurança alimentar, frisando que 

algumas dúvidas suscitadas podem ser esclarecidas através, designadamente, 

de instrumentos adicionais como declarações políticas claras e vinculativas 

para os respetivos países. Sublinhou ainda que se trata do maior acordo 

comercial da história da UE, sendo incontornável para as empresas nacionais 

com a abertura de novas oportunidades de negócios, concluindo, portanto, que 

se trata de um acordo genericamente bom com equilíbrio global positivo, sendo 
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Portugal, enquanto impulsionador e no âmbito da Presidência Portuguesa do 

Conselho, responsável pela sua conclusão. 

➢ A Senhora Deputada Fabíola Cardoso (GP do BE) referiu que as informações 

apresentadas pelos proponentes das várias iniciativas são suficientemente 

claras, verdadeiras e que não levantam dúvidas, tal como confirmado pelas 

declarações feitas pelo Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 

na audição ocorrida no dia anterior nesta Comissão quanto a esta matéria, 

considerando que os graves problemas referidos não são passíveis de 

resolução mediante declarações políticas, já que é incompatível com as 

medidas propostas pela UE no sentido de uma reindustrialização, diminuição 

de cadeias de produção, alteração de padrões de consumo e do Pacto 

ecológico europeu   

➢ O Senhor Presidente da Comissão tomou a palavra para referir que não fez a 

mesma leitura das declarações feitas pelo Senhor Ministro de Estado e dos 

Negócios Estrangeiros, referindo que o enfoque ambiental deve ser 

reapreciado, mas sem pôr em causa o respetivo acordo, estando de momento 

em curso meras afinações linguísticas do mesmo. 

➢ A Senhora Deputada Fabíola Cardoso (GP do BE) esclareceu que não 

questiona os aspetos formais do Acordo, referindo que o Parlamento Europeu 

já manifestou que não ratificará o Acordo nos seus termos atuais exatamente 

pelos aspetos que coloca. 

➢ A Senhora Deputada Edite Estrela (GP do PS) começou a sua intervenção 

referindo que assistiu às diversas vicissitudes do acordo, tendo sido um 

processo amplamente participado e transparente, com a representação de 

diversas entidades, nomeadamente as comunidades indígenas. Relembrou 

que Portugal sempre foi favorável a um Acordo com os países do Mercosul, 

devida à importância económica, enquanto mercado estratégico, e politica, com 

o reforço da cooperação existente, dando nota de que o Senhor Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, na audição ocorrida no dia anterior nesta 

Comissão, considerou que o Acordo é globalmente equilibrado, posição 

igualmente defendida pelo GP do PS que, não ignorando as objeções feitas, 

nomeadamente no que diz respeito à matéria ambiental, aos critérios do 
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Acordo de Paris e às rigorosas exigências europeias de segurança alimentar, 

entende pode ser reforçado por instrumentos adicionais de forma a  dirimir as 

mesmas. Concluiu, referindo que a ausência de concretização do acordo pode 

colocar em causa a credibilidade externa europeia, e que o GP do PS apoia a 

respetiva assinatura do acordo, sendo favorável à inclusão de um instrumento 

adicional, nomeadamente em matéria ambiental. 

➢ A Senhora Deputada Inês de Sousa Real (GP do PAN), no seguimento das 

intervenções feitas, pediu a palavra para referir que em 2020 foi dada nota de 

um aumento da taxa de desmatamento da floresta amazónica, sendo evidente 

que estamos atualmente a viver uma crise climática, pelo que reduzir 

exigências ambientais é estar em contraciclo, com consequências gravosas 

para todos, sublinhando que a UE não deve promover a violação dos direitos 

humanos, da proteção ambiental e da vida animal, devendo antes, enquanto 

baluarte no respeito pelos valores fundamentais, promover a natureza e 

defender os ecossistemas, nomeadamente a Amazónia, sem prejuízo de se 

prever a remuneração dos serviços deste. 

 

5. Realizada a discussão conjunta dos Projetos de Resolução n.º s 778/XIV/2.ª 

(NINSC), 808/XIV/2.ª (BE), 826/XIV/2.ª (PEV), 848/XIV/2.ª (PCP) e 849/XIV/2.ª (PAN), 

remete-se esta Informação a S. Exa. o Presidente da Assembleia da República, nos 

termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Palácio de São Bento, em 19 de janeiro de 2021. 

 

O PRESIDENTE  

 

(Luís Capoulas Santos) 


