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ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE PARECER da Comissão de Negócios Estrangeiros e 
Comunidades Portuguesas da Assembleia da República SOBRE a Proposta de Resolução n.º 50/XIII/2.ª 
– “Aprova o Acordo de Parceria Estratégica entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os 
Estados-Membros, por outro, assinado em 30 de outubro de 2016” 
 
Autoria do Parecer: Plataforma Não ao Tratado Transatlântico 
 
Designações: para os efeitos deste parecer, a P.R.49/XIII será designada pela sigla inglesa “CETA”, a P.R. 
50/XIII será nomeada "APE" e a Plataforma Não ao Tratado Transatlântico será denominada por 
"Plataforma".    
 
A. Considerações gerais  
 
O contexto em que a elaboração deste Parecer se enquadra é particularmente complexo e manifestamente 
contraditório, na medida em que, a nosso ver, existem três aspectos concretos que mutuamente se excluem 
em múltiplos pontos, nomeadamente: 
1 – Este APE reveste-se de um carácter geral, constituindo um enquadramento diplomático para o CETA, o 
qual, esse sim, irá consubstanciar-se em legislação dele decorrente, tanto no Canadá como na União 
Europeia. O Parecer da Plataforma Não ao Tratado Transatlântico referente ao CETA é apresentado no âmbito 
da Proposta de Resolução n.º 49/XIII. 
O CETA, que constitui o elemento mais concreto enquadrado neste APE é, pelas razões expostas no Parecer 
referente à PR n.º 49/XIII, um documento de todo inaceitável do ponto de vista dos cidadãos e seus legítimos 
interesses, quer pela forma como decorreu o processo de negociação, quer pelo seu conteúdo, quer pelas 
gravosas consequências sobre a sociedade presente e futura. 
2 – A nossa crítica ao APE reside sobretudo na constatação de que não estão previstos quaisquer 
mecanismos com poder vinculativo que façam aplicar e respeitar os princípios nele estabelecidos, uma vez 
que a formulação usada no texto se fica sempre ao nível de meras declarações de intenção como “diálogo, 
apelo, empenhamento e troca de informações”, disposições importantes, mas manifestamente insuficientes 
para uma aplicação efectiva. 
3 – Mas há ainda um terceiro aspecto que cumpre denunciar com clareza e que assume um peso decisivo 
nesta problemática. Referimo-nos à prática reiterada de diversos países, a começar pelo próprio Canadá, que 
contraria de modo evidente e continuado alguns dos princípios inclusos neste APE e que iremos referir adiante 
em maior detalhe. 
 
No entender da Plataforma, estas três realidades conflituam-se abertamente a ponto de se excluírem em 
muitos aspectos. Queremos com isto denunciar que está inteiramente fora de questão a convivência mútua 
das três. Cabe assim equacionar qual ou quais irão prevalecer. 
 
Consideramos que a eventual aprovação do APE não terá efeitos práticos de maior, pois será anulado pelas 
duas outras realidades citadas atrás, ou seja, o CETA propriamente dito e a prática reiterada de diversos 
países. 
Daí resultará um verdadeiro imbróglio sobre o qual não nos iremos pronunciar. 
 
 
B. Análise específica do APE 
 
Título II - Direitos Humanos, Liberdades Fundamentais, Democracia e Estado de Direito 
 
Art.2.º - Defesa e promoção dos princípios democráticos, dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais (pág. 8)  
 
No Ponto 1. consta: "O respeito pelos princípios democráticos, pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais, consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos tratados internacionais e 
outros instrumentos juridicamente vinculativos em matéria de direitos humanos de que a União ou os Estados-
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Membros e o Canadá são partes, preside às respetivas políticas nacionais e internacionais e constitui um 
elemento essencial do presente Acordo." 
  
Ora, este compromisso torna-se pouco consistente se tivermos em conta que, recentemente (1/6/2017), após 
uma visita de 10 dias ao Canadá, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas "Business and Human Rights" 
emitiu uma declaração exigindo o respeito pelos Direitos Humanos, na qual instou as autoridades do Canadá 
a redobrar esforços para prevenir e reduzir impactos danosos em matéria de Direitos Humanos decorrentes 
de actividades comerciais, no país e no exterior.  Assim sendo, o Canadá revela-se um país em que existem 
graves lacunas relativamente aos Direitos Humanos, sobretudo em relação aos povos indígenas e outros 
trabalhadores, sujeitos a abusos (como tráfico humano e escravatura moderna) no sector extractivo e 
industrial, nas cadeias de produção das  empresas canadianas, tanto no país como no estrangeiro. O vice-
presidente do Grupo de Trabalho, Surya Deva, afirmou que "o governo e as empresas devem integrar os 
direitos dos povos indígenas nas suas políticas e práticas que regem a exploração dos recursos naturais". A 
delegação enfatizou ainda a necessidade de proteger os defensores dos Direitos Humanos e os 
ambientalistas do assédio e da violência e a necessidade de o governo fortalecer o acesso à assistência para 
as vítimas de abusos em matéria de direitos humanos. 
Diversas associações canadianas de defesa dos Direitos Humanos confirmam amplamente essa declaração. 
 
Para mais informação 
ver:  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21680&LangID=E   
 
O Ponto 3. refere o "(...) empenho das Partes em promover a democracia (...)". 
 
Tal declaração, embora positiva, não encontra eco, bem pelo contrário, em inúmeras acções e disposições 
quer do CETA quer da UE e dos seus órgãos. Referimos sucintamente o processo de negociação do CETA, 
levado a cabo no maior secretismo e que não levou em conta nenhuma das principais preocupações dos 
cidadãos, a sua entrada em vigor provisória, antes de os parlamentos se pronunciarem (criando uma situação 
de facto consumado), e por fim o Art.º 30 do CETA que prolonga a vida do tratado por mais 20 anos, mesmo 
depois de eventualmente reprovado, no que respeita à protecção do investimento, precisamente a parte mais 
contestada do CETA. Não se pode, portanto ,afirmar com seriedade que estamos perante a promoção da 
democracia.  
 
No Ponto 4. (pág. 9) refere-se "a importância do Estado de Direito para a proteção dos direitos humanos e 
para o funcionamento eficaz das instituições de governação num Estado democrático. Tal implica a existência 
de um sistema judicial independente, a igualdade perante a lei, o direito a julgamento imparcial e o acesso 
das pessoas vias efetivas de recurso." 
 
Eis mais uma declaração vazia, uma vez que o CETA despreza os sistemas judiciais nacionais e 
independentes, pois se exime a eles através do ICS (Investment Court System), no qual a independência e 
imparcialidade dos árbitros está longe de ser assegurada e no qual não existe igualdade perante a lei, já que 
só os investidores podem processar os estados, enquanto estes não podem processar as empresas, façam 
estas o que fizerem, incluindo as maiores depredações ambientais, como tem acontecido na América Latina, 
EUA e Canadá, por exemplo. 
  
  
Título III - Paz e Segurança Internacionais e Multilateralismo Efectivo 
 
Art.º 3.º Armas de destruição maciça (ADM) (pág. 9 e seg.) 
Ponto 1. “As Partes consideram que a proliferação de ADM e seus vectores… constitui uma das mais graves 
ameaças à estabilidade e segurança internacionais”. 
Ponto 2. “…Cooperar para impedir a proliferação de ADM” … 
Ponto 3. a) “…Adoptando medidas com vista à assinatura e ratificação de todos os tratados internacionais 
relevantes de desarmamento e não-proliferação” … 
        c) “…Ampliar as perspectivas de adesão universal às convenções internacionais” (…) 
e 
Art.º 4.º Armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC) 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21680&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21680&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21680&LangID=E
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Ponto 1. "As Partes reconhecem que o fabrico, a transferência e a circulação ilícitos de armas ligeiras e de 
pequeno calibre (ALPC) (...) continuam a constituir uma grave ameaça para a paz e a segurança 
internacionais."  
Ponto 2. "(...) As Partes acordam em honrar os seus compromissos de combater o comércio ilícito de ALPC, 
e suas munições, no âmbito dos instrumentos internacionais aplicáveis (...)" 
 
Estes desejos e princípios poderiam ser encarados como bastante positivos se não fossem integralmente 
desmentidos pela prática de muitos dos estados signatários do APE e da própria UE. Entre numerosos 
exemplos demonstrativos escolhemos os seguintes: 
- Sob a égide da ONU, realizou-se a 22/5/2017 a Conferência Internacional para negociar um instrumento 
legal e vinculativo destinado a proibir as armas nucleares, levando à sua total eliminação.  
Sublinhamos que em nenhum ponto do APE se fala de eliminação ou proibição de ADM. Para que a ninguém 
fiquem dúvidas sobre o posicionamento da UE, dos EM e do Canadá, denunciamos que os únicos países 
europeus signatários dessa Conferência foram a Irlanda, a Áustria e Malta. Claro que o Canadá também não 
faz parte. Por casual coincidência, ou talvez não, esses três países signatários não são membros da NATO, 
o que dá uma ideia clara sobre o posicionamento desta organização dita de defesa. Cremos que este facto 
constitui a clara demonstração sobre as reais intenções dos estados das Partes do APE, o seu conceito de 
segurança e paz e constitui uma óbvia contradição com o estipulado no APE. 
 
Mais informações da Conferência em ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
- http://uk.icanw.org/  
 
Art.º 8.º Cooperação nas instâncias e organizações multilaterais, regionais e internacionais (pág. 15)  
Refere-se ao reforço da cooperação com a NATO. 
Recordamos que, no âmbito desta organização foram recentemente colocadas em vários países europeus, 
sobretudo Alemanha e Itália, muitas dezenas de novas bombas atómicas???. Ora, tal acto não é passível de 
se enquadrar em qualquer acção pacífica de desanuviamento ou de não-proliferação, como refere o Acordo. 
 
 
Título VI - Desenvolvimento Económico Sustentável 
 
Art.º 9.º Diálogo e liderança nas questões económicas (pág. 16) 
Na introdução consta: "Reconhecendo que uma globalização sustentável e uma maior prosperidade só serão 
possíveis com uma economia mundial aberta, assente nos princípios do mercado, numa regulação eficaz e 
em instituições mundiais fortes, as Partes esforçar-se-ão por: (...)“. 
  
Ora o modelo de globalização actualmente seguido, que valoriza sobremaneira os princípios do mercado, tem 
produzido um desenvolvimento socialmente mais desigual e desastroso para o planeta. 
 
Consideramos pois existir uma imperiosa necessidade de tornar a regulação não só mais eficaz como referido 
no APE, mas, acima de tudo, mais justa e inclusiva. 
 
Alínea c) "Incentivar, conforme apropriado, um diálogo e uma cooperação oportunos e efetivos sobre 
questões económicas mundiais de interesse comum, no âmbito das organizações e instâncias multilaterais 
em que participam, designadamente a OCDE, o G7, o G20, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC)."  
      
Consideramos não existirem quaisquer bases factuais para afirmar que as instituições indicadas alguma vez 
tenham trabalhado seriamente para promover o Desenvolvimento Sustentável. Bem pelo contrário, é 
amplamente reconhecida a sua promoção reiterada dos interesses corporativos à escala global, em absoluto 
detrimento dos interesses dos povos e do ambiente. 
  

http://uk.icanw.org/
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Art.º 10.º Promoção do comércio livre e do investimento (pág. 17)  
Ponto 2. “…Reforçar a OMC como o quadro mais eficaz para estabelecer um sistema de comércio mundial 
sólido, inclusivo (...)” 
 
As negociações no seio da OMC têm vindo a ser conduzidas para favorecer claramente os países ricos à 
custa das nações em desenvolvimento. Quando estas se ergueram para se proteger, as negociações caíram 
num impasse, chegando a ponto de os compromissos estabelecidos em reuniões anteriores serem claramente 
descartados pelo ocidente. Não parece que este seja o caminho para um Desenvolvimento Sustentável, mas 
precisamente o seu oposto. Acordos como o CETA mais não fazem do que confirmar a actual tendência para 
contornar a OMC. 
 
Art.º 11.º Cooperação na área da fiscalidade (pág. 17) : “… Boa governação fiscal, isto é, a transparência… 
e prevenção das práticas fiscais nocivas”…  
(ver também Art.º 21.º Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo - pág. 27). 
 
De novo estamos perante mais uma afirmação vazia, considerando que o Canadá (juntamente com alguns 
países europeus) é hoje considerado um dos principais paraísos fiscais do mundo e como tal propagandeado 
por diversas firmas de advogados especialistas na criação de empresas-fantasma e transferências offshore. 
Aliás, o termo paraíso fiscal nunca é mencionado no APE. Cumpre perguntar porquê? 
 
Art.º 12.º Desenvolvimento Sustentável (pág. 18 e seg).  
 
De um modo geral, este artigo que se refere ao "Desenvolvimento sustentável“ não corresponde, quanto ao 
seu alcance, às imperiosas  necessidades de mudança derivadas das Alterações Climáticas que já se fazem 
sentir com toda a sua gravidade. 
 
No Ponto 2. consta: "As Partes continuarão a promover a utilização responsável e eficiente dos 
recursos“(...)“. 
   
Ora  o Canadá e os países membros da UE estão longe de actualmente promoverem já a utilização 
responsável dos recursos, em especial no que toca à utilização de fontes de energia fósseis e do fracking. O 
Canadá é, juntamente com a Venezuela, o maior  produtor de combustíveis  resultantes de areias 
betuminosas. O petróleo assim produzido tem custos  ambientais 23% mais prejudiciais do que os 
combustíveis fósseis convencionais. Na região de Alberta, no oeste do Canadá, áreas imensas de floresta 
boreal são dizimadas e transformadas em desoladas paisagens lunares, com montanhas de enxofre e 
enormes lagos artificiais  cheios de líquido tóxico. A extracção de um litro de betume da areia em que se 
encontra amalgamado requer a utilização de cinco litros de água – água que, posteriormente, já contaminada 
com metais pesados e associada a um  lodo poluído com hidrocarbonetos potencialmente cancerígenos, 
é  armazenada em  lagoas de tratamento de águas. O Instituto canadense  “Pembina  Institute” estima que 11 
milhões de litros desta água residual  tóxica se  infiltram diariamente nos lençóis de água subterrâneos e nos 
rios circundantes. O impacto desta actividade na emissão de carbono –  pela destruição da floresta e pelos 
processos de extracção do betume – e  o impacto ambiental – destruindo habitats e reduzindo a 
biodiversidade  (numa floresta que abriga cerca de 5 mil milhões de aves migratórias e   algumas das maiores 
populações remanescentes de alces, ursos, lobos e caribus) são efeitos secundários brutais que de modo 
nenhum promovem "a utilização responsável e eficiente dos recursos“ .  
 
https://www.nao-ao-ttip.pt/as-areias-betuminosas-do-ceta-luis-fazendeiro/  
 
Ainda no Ponto 2. consta “…promover a utilização responsável e eficiente dos recursos e alertar para os 
custos económicos e sociais dos danos ambientais”… 
 
Ora, face aos danos ambientais, não é de modo nenhum suficiente que o APE se limite a alertar e a "reiterar 
o empenho", sem sequer condenar e, menos ainda, a construir mecanismos juridicamente vinculativos de 
responsabilização e remediação como seria imperioso. 
 
O Ponto 4. refere como objectivo “(…) a redução da pobreza (...)” 

https://www.nao-ao-ttip.pt/as-areias-betuminosas-do-ceta-luis-fazendeiro/
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Observamos que a insistência no livre-comércio tem gerado crescentes vagas de pobreza e desigualdade em 
todo o lado. Como exemplo marcante podemos citar o caso do México cuja taxa de pobreza é hoje bem mais 
elevada do que antes de aderir ao NAFTA. 
 
Ponto 6. (pág. 19) “…melhorar e diversificar as fontes de aprovisionamento energético (...)" 
 
Note-se que o conceito de energias renováveis e a imperativa priorização de incentivos  ao seu 
desenvolvimento não são referidos em nenhum ponto deste APE. Isto é tanto mais grave porque, no CETA, 
são concedidos vastos  privilégios às grandes companhias e não é desincentivado o  desenvolvimento dos 
combustíveis fósseis (cf. diluição da Directiva  sobre Qualidade dos Combustíveis1 (1),  ameaçando 
gravemente as metas do acordo de Paris, que nem sequer é mencionado no texto do CETA, contribuindo para 
agravar as alterações  climáticas. 
Especificamente, através do mecanismo de protecção ao investimento previsto no CETA (ICS), empresas 
petrolíferas como a Exxon ou a Chevron poderão interpor uma acção contra os regulamentos para protecção 
do clima, e, assim, continuar a vender, também na  Europa, o mais sujo petróleo do mundo proveniente das 
areias betuminosas.  
 
No Ponto 7. (pág. 19) consta: "As Partes atribuem grande importância à proteção e conservação do  meio 
ambiente e reconhecem a necessidade de normas exigentes de proteção ambiental, a fim de preservar o meio 
ambiente para as gerações futuras.“  
 
Sobre protecção ambiental, basta ver o que tem acontecido em vastas regiões do Canadá e dos EUA, por 
exemplo, completamente devastadas pela proliferação do fracking e outras actividades industriais intensivas. 
 
 
 Ponto 10. (pág.20)“As Partes reafirmam também o empenho em respeitar, promover e aplicar as normas do 
trabalho… nomeadamente as referidas na Declaração da OIT “… 
 
Aqui lembramos a prática reiterada do Canadá que, independentemente de não ter ratificado algumas das 
Convenções da OIT, impede na prática o direito à greve, através das lamentáveis “leis do regresso ao 
trabalho”, impede a liberdade sindical, a contratação colectiva e outros direitos laborais. Mais um caso em que 
a realidade objectiva se choca com as disposições vazias do APE. 
 
Art.º 14.º Bem-estar dos cidadãos 
O Ponto 2. refere que "As Partes reconhecem a importância da proteção dos consumidores e incentivarão o 
intercâmbio de informações e boas práticas nesta matéria“.  
 
Um aspecto fundamental da protecção dos consumidores europeus é o princípio da precaução que neste 
APE, tal como no CETA, é totalmente ignorado. Consideramos inaceitável que, perante a discrepância entre 
os princípios vigentes no Canadá (comprovação científica do malefício) e na Europa (princípio da precaução 
quando há dúvida quanto a possíveis riscos), o presente APE não assegure o princípio europeu que, de facto, 
protege os consumidores.  
 

                                                           
1 Um exemplo apontado pela organização Greepeace contra o CETA é a importação, para a UE, de petróleo proveniente 

de areias betuminosas. A Directiva 2009/30/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de Abril de 2009 
determina que as emissões de gases com efeito de estufa resultantes de combustíveis deverão ser reduzidas em pelo 
menos, 6 % até 31 de Dezembro de 2020. 
Porém produtores de petróleo proveniente de areias betuminosas consideram essa determinação uma “barreira ao 
comércio“ e o Canadá exerceu, já durante a negociação do CETA, forte pressão sobre a UE, com o resultado de que no 
decreto regulamentar da Directiva, emitido pela Comissão Europeia, os importadores de combustíveis deixam de ser 
obrigados a indicar qual a origem desses produtos. 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&from=DE 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0030&from=DE
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O facto de no Canadá não existir legislação que obrigue à rotulagem de produtos com ingredientes 
geneticamente modificados é outro aspecto, por omissão neste APE, que constitui uma ameaça aos padrões 
europeus de defesa dos consumidores na Europa, os quais se têm largamente pronunciado contrários a 
produtos alimentares com OGMs. 
  
https://www.unric.org/pt/actualidade/31099-sectores-produtivos-custam-trilioes-em-danos-ambientais-revela-
estudo-apoiado-pela-onu 
 
 
 
C. Conclusão 
O que acabamos de apresentar é mais do que suficiente para provar que o APE se limita a vagos apelos ao 
diálogo, mas em nenhum ponto avança com medidas vinculativas nem com mecanismos efectivos de 
aplicação. Em questões-chave nem sequer alude às medidas indispensáveis para as sociedades caminharem 
no sentido do bem-estar de todos. Entre os elementos que deveriam estar claramente expressos no Acordo 
e primam pela ausência, podemos indicar os seguintes: 
- Promoção das energias verdes 
- Proibição total das armas nucleares (ADM) 
- Fim dos paraísos fiscais 
- Prevalência das instâncias e princípios democráticos sobre quaisquer outros 
- Fim dos tribunais especiais arbitrais para conflitos de investimento 
 
 
D. Recomendação 
Pelas razões acima apontadas, a Plataforma Não ao Tratado Transatlântico recomenda e apela às Senhoras 
Deputadas e aos Senhores Deputados que não aprovem as Propostas de Resolução  n.º 50/XIII e n.º 49/XIII. 
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