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Assunto: Envio de parecer da ZERO aos projetos de resolução PPR49-XIII_1 e PPR50- XIII_1 

 

Exmo. Sr. Presidente  

Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 

Dr. Sérgio Sousa Pinto 

 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável – agradece o pedido que lhe foi endereçado 

para apresentar parecer sobre a Proposta de Resolução n.º 49/XIII/2.ª - “Aprova o Acordo 

Económico e Comercial Global entre a União Europeia e os Estados - membros, por um lado, e o 

Canadá, por outro, assinado em 30 de outubro de 2016” e 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 

seus Estados - membros, por outro, assinado em Bruxelas, em 30 de outubro de 2016”.  

 

Neste contexto, enviamos em anexo os pareceres sobre as propostas de resolução referidas 

acima. 

 

Desde já demonstramos a nossa total disponibilidade para esclarecer qualquer dúvida que possa 

surgir. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 
Francisco Ferreira 

Presidente, ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 
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PARECER DA ZERO SOBRE O ACORDO ECONÓMICO E COMERCIAL GLOBAL 

(CETA) ENTRE O CANADÁ, POR UM LADO, E A UNIÃO EUROPEIA E OS SEUS 

ESTADOS-MEMBROS 
 

NOTA INTRODUTÓRIA  

Os acordos comerciais há muito marcam o relacionamento entre países, centrando-se habitualmente 
na procura da minimizar as barreiras alfandegárias e assim promover o comércio de produtos e 
serviços e fortalecer as relações de parceiria entre os países envolvidos. 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável não tem um posicionamento contrário à 
existência de comércio entre países, pois considera que essa é hoje uma prática instituída, 
incontornável e necessária. Contudo, considera que o comércio internacional deve estar ao serviço 
do bem-estar das pessoas e respeitar os limites impostos pelo Planeta de que todos dependemos 
para viver. Assim, o comércio é para nós um instrumento que deve ser enquadrado pelos limites 
planetários e com o objetivo claro de promover o bem-estar humano, e não ser considerado como 
um valor em si. Defendemos um comércio sustentável, justo e que promova a equidade. 

O Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia e os seus Estados 
Membros difere, de forma marcada, de acordos anteriores. Estes novos acordos têm como um dos 
seus objetivos ir muito para além da eliminação de barreiras anfandegárias e avançar para as 
barreiras regulatórias, ou seja, procuram promover a aproximação das legislações e os standards 
aplicados a diferentes áreas pelos intervenientes no acordo. 

Se as taxas alfandegárias colocam desafios importantes às negociações, quando se integram as 
estratégias regulatórias, há um enorme conjunto de riscos que surgem e que não podem nem devem 
ser ignorados. 

O documento encontra-se organizado em 3 partes. Na primeira são abordadas as questões 
transversais, passando depois para uma breve reflexão sobre os impactos diretos em diferentes 
áreas temáticas. A terceira parte é composta por uma breve reflexão sobre os benefícios 
anunciados do acordo e este documento termina com a apresentação de umas breves considerações 
finais. 

 

 

PARTE I. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

1.1. AS NEGOCIAÇÕES E A PARTICIPAÇÃO 

A negociação destes acordos tende a desenvolver-se em ambiente de grande secretismo e de 
desigual acesso à informação. São conhecidas as dificuldades, mesmo por parte dos representantes 
políticos, para terem acesso aos textos em negociação. Uma maior abertura apenas começou a 
tornar-se realidade devido à forte contestação da sociedade civil, bem como de vários grupos 
políticos. Ainda assim, todo este processo está envolto em continuos atropelos à transparência que 
contribuem diretamente para um contínuo aumento do ceticismo e da desmotivação dos cidadãos em 
relação à vida política e, em particular, à União Europeia enquanto desígnio. 
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É urgente instituir processos transparentes e inclusivos nas negociações de acordos de comércio 
internacional, com uma procura ativa de envolvimento de diferentes setores da sociedade civil, 
campo onde as negociações e posterior processo de aprovação do CETA falhou. Não é com a 
realização de alguns debates, bastante limitados em termos de tempo e possibilidade de discussão, 
já numa fase posterior à aprovação do acordo a nível Europeu, que se garante a participação da 
sociedade civil no seu conjunto. Os acordos comerciais como o CETA têm inúmeras implicações para 
o dia a dia de toda a sociedade portuguesa e europeia, pelo que não é aceitável que se promova 
apenas o envolvimento dos setores mais diretamente visados nas negociações. Esta visão de inclusão 
e de participação alargada esteve ausente do debate do CETA em Portugal e não nos parece que 
a nível político esta lacuna estruturante esteja reconhecida enquanto tal e se estejam a alterar 
procedimentos para o futuro, postura que é para nós incompreensível.  

 

1.2. ABRANGÊNCIA DAS CRÍTICAS 

A oposição a este novo tipo de acordos comerciais é claramente muito mais marcada do que em 
acordos anteriores e vai muito para além das organizações anti-globalização. A oposição a 
acordos como o CETA surge de diferentes quadrantes da sociedade civil envolvendo ONG de 
diferentes áreas (ambiente, consumo, direitos humanos, etc.), sindicatos de diversos setores, ordens 
profissionais – na área da medicina, da justiça, do direito – municípios e regiões, organizações 
setoriais (por exemplo na área da agricultura, das PMEs, etc.). Neste contexto, é importante não 
“catalogar” a oposição, mas antes valorizá-la pela diversidade que representa e analisar com 
atenção os argumentos apresentados. 

Para mais, é importante sublinhar que as posições críticas tendem a surgir em contextos de ampla 
análise e reflexão sobre os textos propostos, análises essas que tendem a ser muito pormenorizadas 
e atentas. 

 

1.3. CETA ENQUANTO NOVA ABORDAGEM AO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Pelo seu caracter inovador (ainda que não necessáriamente positivo), a adoção de acordos como o 
CETA deve ser amplamente escrutinada por todos aqueles que têm como função tomar uma posição 
oficial sobre o assunto, e deve ser amplamente debatida no seio da sociedade civil, uma vez que 
não é legítimo partir do pressuposto que os portugueses são maioritariamente a favor de um 
acordo como o CETA, mesmo que sejam maioritariamente a favor do comércio entre países. Aliás, as 
posições demonstradas pela sociedade civil europeia e nacional vão no sentido da contestação do 
CETA, não do seu apoio, nomeadamente em áreas como os mecanismos de apoio ao investimento 
(ISDS ou ICS). Ao introduzir novas formas de cooperação, nomeadamente ao nível da 
regulamentação, estes acordos abrem novas portas de complexidade, que deveriam ter sido 
amplamente escrutinadas antes de se avançar, o que, do nosso ponto de vista, não aconteceu em 
tempo útil, isto é, antes da aprovação do texto final.  
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1.4. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

Não obstante a relevância do princípio da precaução para a cultura de regulamentação da UE, ele 
não é referenciado no texto consolidado do CETA1. É importante frisar que o Princípio da 
Precaução é parte integrante dos princípios basilares da União Europeia no que concerne à política 
ambiental. Conforme consta do Tratado de Maastricht (versão consolidada de 2012) no seu artigo 
191, número 2 (p. 132):  

“A política da União no domínio do ambiente terá por objetivo atingir um nível de proteção elevado, 
tendo em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes regiões da União. Basear-se-á nos 
princípios da precaução e da ação preventiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos danos 
causados ao ambiente e do poluidor-pagador”2. 

Neste contexto, e tendo presente as múltiplas implicações que este acordo comercial tem sobre a 
política ambiental, é incompreensível e mesmo inaceitável que não exista uma menção clara a 
inequívoca a este princípio fundamental e estruturante da cultura regulamentar da UE. O mesmo já 
não acontece em relação a termos como “risk based”, a abordagem de regulamentação 
privilegiada do outro lado do Atlântico.  

 

1.5. COOPERAÇÃO REGULATÓRIA E BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS 

O CETA é, no essencial, um acordo regulamentar. Destina-se a minimizar diferenças de 
regulamentação entre o Canadá e a UE e essa é uma diferença fundamental, face a outros acordos 
comerciais anteriores, onde o enfoque foi sempre nas questões alfandegárias/tarifárias. Dada a 
sua natureza diferente, é fundamental avaliar os verdadeiros impactos da sua eventual aplicação.  

Um aspeto a ponderar são as diferenças em termos de cultura regulatória. A cultura de 
regulamentação na União Europeia, em particular na área do ambiente, da agricultura e da 
segurança alimentar é inequivocamente diferente da cultura do Canadá nestas mesmas matérias. 
Desde logo a UE assenta a sua intervenção na aplicação do princípio da precaução, prevenindo a 
ocorrência de situações de risco, o que não acontece no Canadá, onde o elemento central é a 
gestão do risco. 

São inúmeros os exemplos que ilustram estas diferenças, desde a legislação aplicável aos 
organismos geneticamente modificados (em termos do seu cultivo e da sua integração na 
alimentação humana), à legislação na área dos químicos, dos pesticidas, dos cosméticos ou mesmo 
da nanotecnologia (nomeadamente em termos de obrigatoriedade de informação aos 
consumidores). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ainda que não seja referido enquanto princípio, o número 2 do artigo 24.8 do CETA refere algo que se aproxima da 

definição do princípio da precaução: “The Parties acknowledge that where there are threats of serious or irreversible 

damage, the lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to 

prevent environmental degradation.”. No sentido oposto, por exemplo em relação aos produtos biotecnológicos, a 

alínea b) do número 2 do artigo 25.2 refere a abordagem típica do outro lado do oceano, com o privilegiar da 

abordagem da gestão do risco e não da prevenção desse mesmo risco. Esta abordagem é várias vezes referida ao 

longo do texto do CETA, ao passo que este é omisso em relação ao princípio da precaução. 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN   
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Todas estas áreas deveriam estar automaticamente excluídas destes acordos, tal como foi 
reconhecido pelo Parlamento Europeu em relação à negociaçãos do TTIP com os EUA, que na sua 
recomendação de julho de 2015, explicitou as áreas que considera não deverem ser incluídas nas 
negociações: 

“(…) to recognise that, where the EU and the US have very different rules, there will be no agreement, 
such as on public healthcare services, GMOs, the use of hormones in the bovine sector, REACH and its 
implementation, and the cloning of animals for farming purposes, and therefore not to negotiate on 
these issues”3 

Contudo, o que verificamos é que o texto finalizado do CETA não se coíbe de integrar estes temas 
e, mesmo, de dar mais espaço à abordagem regulatório do Canadá, baseada no risco. Aliás, como 
já referimos, não obstante a relevância do princípio da precaução para a UE, ele não é 
referenciado no texto consolidado do CETA.  

Este facto é ainda mais preocupante quando, do nosso ponto de vista, os impactos de acordos como 
o CETA já são visíveis em várias áreas da regulamentação europeia, mesmo antes de serem 
aprovados, pelo que qualquer declaração que venha “assegurar” o direito dos estados ou da UE a 
legislarem ou a aplicarem o princípio da precaução, está já ultrapassada pelos factos. Exemplos 
disto mesmo são: 

• Desreguladores endócrinos: a CE deveria ter apresentado até dezembro de 2013 os 
critérios de identificação das substâncias desreguladoras endócrinas “hazard-based cut-off 
criteria”; contudo tal só veio a acontecer em junho de 2016, sendo que a proposta 
apresentada não respeita a “hazard base approach” exigida pela legislação, mas 
apresenta antes uma abordagem “risk based”, muito por pressão exercida pelos parceiros 
comerciais como o Canadá e os EUA. Aliás, declarações que vieram a público de 
responsáveis da Comissão Europeia sobre este tema dos desreguladores endócrinos, 
demonstram claramente que o debate sobre a regulamentação destas substâncias está a ser 
moldado por estas negociações. A lógica parece ser a de reduzir a proteção humana e do 
ambiente, no sentido de ir ao encontro das expectativas dos parceiros comerciais, mesmo 
que tal implique que a Comissão Europeia não cumprirá com o seu mandato para este tema, 
assente no princípio da precaução. 

• Diretiva da qualidade dos combustíveis: não obstante os estudos encomendados pela CE na 
preparação da revisão da Diretiva sobre qualidade dos combustíveis apontarem para uma 
intensidade carbónica  das areias betuminosas do Canadá superior em 23% à intensidade 
carbónica do petróleo convencional, o facto é que na proposta final ficaram como 
equivalentes, após a CE ter proposto que tal acontecesse, em total contrasenso com todos os 
compromissos da UE na área das alterações climáticas e da poluição do ar. Esta 
incongruência é atribuída à influência das negociações em curso, quer com o Canadá, quer 
com os EUA em termos de comércio internacional. 

O facto dos mecanismos de cooperação regulatória previstos serem geridos, essencialmente, por 
burocratas, não eleitos, é também uma preocupação para a ZERO, visto que pode propiciar a 
influência dos lobies, que, como é do conhecimento geral, tendem a ser muito mais fortes por parte 
do poder económico do que do lado da sociedade civil, criando um desequilíbrio que a 
participação de representantes da sociedade civil não conseguirá compensar. Já hoje, mesmo com o 
forte pendor político do processo de regulamentação na UE, é bem conhecida a desproporção de 
meios entre as empresas e as organizações da sociedade civil. A criação de uma estratégia de 
cooperação desta natureza representa a integração de mais uma dificuldade no mecanismo de 
regulamentação europeu, já de si moroso e altamente burocratizado, com o enorme risco de 
aumentar a capacidade das grandes empresas influenciarem o processo de regulamentação.  
                                                           
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-
0252+0+DOC+PDF+V0//EN  
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Um outro aspeto a sublinhar prende-se com a já referida diferente cultura de regulamentação entre 
os dois lados do Atlântico sobre estes temas do ambiente e da alimentação. Tendo em atenção as 
diferentes culturas de regulamentação entre o Canadá e a UE será razoável ter a expectativa que 
desta colaboração resulte a opção pela abordagem que mais protege a saúde dos cidadãos e a 
maior proteção ambiental? Ou face à experiência atual (e aos exemplos citados anteriormente) 
deverá antes depreender-se que a UE, na melhor das hipóteses, irá estagnar o seu avanço em prol 
da defesa da saúde humana e do ambiente, no sentido de corresponder às expectativas de 
“facilitação” das trocas comerciais entre os dois blocos? 

A procura de garantir o mútuo reconhecimento das práticas dos dois lados, mesmo quando não haja 
convergência, é outro aspeto preocupante, pois pode introduzir uma significativa desigualdade 
entre quem produz/opera no país com uma regulamentação mais exigente e quem produz/opera 
no país menos exigente, potenciando o argumento que a regulamentação tem que ser flexibilizada 
para garantir equidade no tratamento. Tal possibilidade é não apenas uma enorme ameaça aos 
padrões de proteção vigentes, mas principalmente ao reforço desses padrões no futuro.  

Em suma, muito embora a cooperação regulatória surja como uma proposta que parece fazer todo 
o sentido do ponto de vista da eficiência, do bom uso de recursos e do bom e fácil relacionamento 
entre países, o facto é que, tal como está pensada e se aplicada a áreas onde há culturas e 
práticas distintas de regulamentação (como acontece no CETA), poderá ser um travão claro à 
proteção da saúde humana e do ambiente. Para mais, tendo presente a desigualdade de acesso ao 
processo legislativo e de recursos que já hoje se observa entre os interesses empresariais e a 
sociedade civil e, mesmo, das pequenas e médias empresas, o resultado mais provável será o de 
privilegiar os interesses do comércio internacional em detrimento da saúde pública, do ambiente, 
dos direitos dos trabalhadores e das PME. Isto a par com o progressivo nivelamento pelo menor 
denominador comum e uma maior dificuldade em legislar em prol do bem comum no futuro.  

 

1.6. INVESTOR STATE DISPUTE SETLEMENT (ISDS) OU INVESTOR COURT SYSTEM (ICS) 

A integração de mecanismos de proteção do investimento estrangeiro em acordos de 
comércio entre países é relativamente comum e surgiu da necessidade de salvaguardar 
situações em que um ou mais países signatários de um acordo não possuiam sistemas legais 
funcionais. Hoje em dia tende a ser muito aplicado, mas em muitos casos já não faz qualquer 
sentido, particularmente quando estamos perante países com sistemas de justiça funcionais. 

Para além de não fazer sentido a sua integração em acordos com países como o Canadá, nos 
últimos anos registou-se um aumento muito significativo de empresas que apresentaram casos contra 
países, normalmente por estes terem legislado em prol da saúde humana, do ambiente ou dos 
direitos humanos (entre 1950 e 2000 surgiram cerca de 50 casos, ao passo que no final de 2013 
foram identificados mais de 500). 

O ISDS consiste num sistema que estabelece tribunais arbitrais para julgar casos em que empresas 
reclamam que a intervenção dos Estados afetou as suas expetativas de negócio/lucro. Os árbitros 
envolvidos não são imparciais (desde logo as suas futuras contratações dependem dos resultados 
que conseguirem e quem despoleta estes processos são as empresas) e não há possibilidade de 
apelar da decisão. 

Para além de criar uma situação de desigualdade entre empresas (estrangeiras vs nacionais e 
grandes vs pequenas e médias), esta possibilidade leva a que muitos países, perante o risco de se 
verem envolvidos em processos com custos elevadíssimos (do próprio processo e de indemnização 
eventual), possam retrair-se de legislar ou de propôr legislação tão exigente quanto seria 
desejável. 

No final de 2015 a Comissão Europeia apresentou uma proposta que pretendia ser uma alternativa 
ao mecanismo de resolução de conflitos entre empresas e Estados Investor State Dispute Setlement, 
no seguimento de uma forte campanha por parte da sociedade civil. O agora designado Investor 
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Court System era suposto eliminar do mecanismo a possibilidade das empresas processarem os 
Estados quando estes legislassem contra os seus interesses ou de forma que afetasse as suas 
“expectativas de lucros”, protegendo o direito dos Estados a legislarem em prol do bem comum.  

Contudo, uma análise feita por várias organizações a cinco casos conhecidos de empresas que 
recorreram ao ISDS para processar Estados4, sobre se deixariam de poder ser apresentados se o 
ICS proposto pela CE fosse aplicado, veio a revelar que todos eles poderiam ser apresentados. As 
alterações propostas pela UE não respondem à altura e não respeitam a opinião dos cidadãos, 
expressa aquando da consulta pública realizada sobre o tema, que demonstrou a defesa clara da 
não inclusão deste tipo de mecanismos em acordos comerciais.   

A forma como muitos aspetos e conceitos são definidos de forma muito lata e dúbia (como por 
exemplo “arbitrariedade manifesta” ou “tratamento justo e equitativo”), permite várias 
interpretações, inclusive sobre o direito dos Estados a regular, isto para além de introduzir a ideia 
de “expetativas legítimas” de lucro, algo que poderá abrir ainda mais a porta a disputas. Continua 
a caber aos Estados o ónus de provar que as medidas propostas foram as necessárias, não são 
discriminatórias e que pretendem atingir objetivos legítimos. Para mais, a própria independência 
dos tribunais não está garantida. Aliás os juizes europeus referiram já que os requisitos constantes 
do ICS não cumprem com os padrões mínimos da Magna Carta Europeia dos Juizes e outros 
documentos internacionais sobre a necessária independência destes profissionais. 

A opinião do Parlamento Europeu sobre esta matéria, solicitava que qualquer sistema de 
arbitragem: não providenciasse mais direitos a investidores estrangeiros do que a investidores 
nacionais, garantisse a independência dos juizes,  incluisse um mecanismo de apelo, assegurasse a 
consistência das decisões judiciais, respeitasse a jurisdição dos tribunais dos Estados-Membros e da 
UE e que garantisse que os interesses privados não podem pôr em causa os objetivos da política 
pública. 

A proposta da CE não responde a muitos dos desafios colocados pelo Parlamento na sua posição. 
Desde logo não respeita a jusisdição exclusiva do Tribunal Europeu de Justiça no que concerne à 
interpretação final da Lei Europeia, para além de não exigir que, previamente à apresentação de 
um caso perante o tribunal arbitral, se tenham esgotado todas as hipóteses a nível doméstico. 
Também não garante a independência dos juizes, uma vez que não está assegurada a sua 
independência financeira dos resultados obtidos (mantém-se o incentivo a que garantam a 
participação em mais casos), o processo de seleção mantém-se relativamente opaco e pouco 
escrutinado e não garante que os membros do tribunal são conhecedores e integram nas suas 
decisões a soberania das decisões de política pública, em detrimento de uma visão focada apenas 
no comércio/investimento. 

 

  

                                                           
4
 Os casos analisados foram: Philip Morris vs Uruguai pela introdução de avisos gráficos nas embalagens de cigarros e 

outras medidas de controle do tabaco no âmbito das sua política de promoção da saúde pública; TransCanada vs EUA 

pela decisão de rejeitar o pipeline Keystone XL como parte do seu compromisso de combater as alterações climáticas; 

Lone Pine vs Canada por uma moratória assente na precaução em relação à extração de gás de xisto no Quebeque; 

Vattenfall vs Alemanha, pela cidade de Hamburgo ter regulado os padrões ambientais da água usada nas centrais a 

carvão; e Bilcon vs Canada pelo facto de um estudo de impacto ambiental ter levado à não construção de uma 

pedreira e de um terminal marítimo numa zona ecológica sensível; https://www.tni.org/en/publication/investment-

court-system-put-to-the-test  
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Por todas estas razões e por estarmos perante países que possuem sistemas judiciais robustos e 
funcionais, do ponto de vista da ZERO (coadjuvada pelos resultados da consulta pública realizada 
pela Comissão Europeia onde mais de 90% dos participantes demonstraram a sua oposição a este 
tipo de mecanismos em acordos internacionais) não há justificação para criar uma estrutura paralela 
aos tribunais já existentes. Usando as palavras que constam do próprio estudo de impacto do CETA 
na sustentabilidade:  

“Regarding investor-state dispute settlement (ISDS) specifically, the conflicting costs and benefits of such a 

mechanism make it doubtful that its inclusion in CETA would create a net/overall (economic, social and 

environmental) sustainability benefit for the EU and/or Canada.”
5
 

 

1.7. SUSTENTABILIDADE 

Não obstante a existência de um capítulo sobre sustentabilidade, o facto é que o grosso do texto 
não faz qualquer ponte com este tema, não havendo referências a questões fundamentais como os 
acordos na área do clima, por exemplo. Questões como o enfraquecimento da regulamentação na 
área da qualidade dos combustíveis ou a progressiva maior dificuldade em desenvolver iniciativas 
locais na área da energia (por exemplo que privilegiem agentes locais ou regionais) são apenas 
pequenos exemplos da ausência de uma visão integrada onde o comércio seja uma ferramenta de 
promoção da sustentabilidade e não um fim em si aos qual todos os restantes valores deverão 
subordinar-se. 

A área da procura pública é outra das que poderá ser impactada negativamente por este acordo, 
uma vez que o texto do CETA não integra as sugestões apresentadas no estudo de impacto sobre a 
sustentabilidade: “For GP, explicitly allow for Social Considerations in Public Procurement, including 
fair wages, and create a monitoring body to oversee that these allowances are not being abused; allow 
for green procurement policies in all ‘standard’ forms in the General Notes of both Canada and the EU 
in the GP Chapter and include other specific language for environment protection; explicitly allow set-
asides for Aboriginals in Canada’s schedule in the GP Chapter; do not include a full-stop prohibition on 
GP offsets for municipalities, but rather include an ‘offset justification provision’ pertaining exclusively 
to municipalities.” 

 

 

PARTE II. ÁREAS TEMÁTICAS 

 

2.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ENERGIA 

É sabido que da parte da UE existe um enorme interesse em diversificar as fontes de combustíveis 
fósseis, em particular em relação ao gás da Rússia e que estes acordos são considerados elementos 
importantes nessa estratégia de diversificação. Contudo, a exploração das areias betuminosas no 
Canadá, representam um enorme atentado ambiental, pelo que não são compatíveis com o Acordo 
de Paris, recentemente acordado. 

Tendo em conta os objetivos europeus de descarbonização que, não só decorrem de compromissos 
políticos assumidos, como é comummente aceite ser o único caminho para garantir qualidade de 
vida no futuro a médio e longo prazo, importar este tipo de fontes de energia seria um enorme 
erro. 

 

  

                                                           
5
 Citação da avaliação de impacto do CETA na sustentabilidade  – briefing document, disponível em: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148203.pdf  
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O facto de não existir qualquer menção no texto do CETA ao facto destes acordos deverem e terem 
de estar sujeitos a objetivos climáticos de mitigação (por exemplo estipulando a possibilidade de 
medidas de comércio serem restringidas para proteger o clima – o que é possível à luz do artigo 
XX do GATT), revela a sua total inadequação para a construção de um futuro sustentável. Aliás, os 
capítulos referentes à Cooperação Regulatória e ao Acesso ao Mercado de Bens Industriais são 
exemplos no sentido contrário, já que as propostas em cima da mesa excluem a hipótese de se 
regular a importação de combustíveis com maior intensidade carbónica, como por exemplo, as 
areias betuminosas. 

Na área da energia, sabe-se que existe uma enorme ameaça no que diz respeito ao direito dos 
países, regiões e municípios poderem desenvolver iniciativas locais ou estipular a obrigatoriedade 
ou preferência por “conteúdo local”, facilitando o acesso a PME, cooperativas ou outras 
organizações de base local, regional ou nacional, em detrimento de empresas estrangeiras ou de 
outras regiões. Tendo em conta o tecido empresarial maioritário na UE, bem como a progressiva 
relevância e reconhecimento que as iniciativas locais recolhem numa lógica de promoção da 
sustentabilidade, qualquer medida que impeça esta tendência não pode ser incluída. 

   
2.2. O CASO DOS OGM  

O texto do CETA refere que o Canadá e a UE irão “cooperar internacionalmente sobre assuntos 
relacionados com a biotecnologia como sejam a presença, em baixas concentrações, de organismos 
geneticamente modificados”. 

Atualmente a UE não permite a presença (contaminação), em baixas concentrações ou de outra 
forma, de OGM não autorizados (ilegais) em produtos alimentares e em sementes, o que se designa 
por política de tolerância zero. Este tem sido um assunto considerado prioritário pelos países 
exportadores de OGM. 

No âmbito do CETA a UE e o Canadá também cooperarão “para mimimizar os impactos adversos 
no comércio das práticas regulatórias relacionadas com produtos biotecnológicos” e promoverão 
processos de aprovação eficientes e baseados na ciência para produtos biotecnológicos. 

A CE tem vindo a reiterar que a regulamentação existente na UE não será alterada nem os padrões 
diminuídos. Contudo, o que consta do texto do CETA sustenta uma leitura mais crítica e atenta do 
que está realmente a acontecer à mesa das negociações. 

Neste caso, não serão tanto as regras e mudar, mas a forma como são implementadas pode ser 
alterada para dar mais “espaço” às exigências da agroindústria, o que poderá ter implicações 
enormes para os padrões ambientais e da alimentação. 

As principais ameaças são: 

- Possibilidade de bloquear a introdução de novas regulamentações e standards sobre OGM; 

- Bloqueio dos esforços para reforçar as regulamentações existentes; 

- Limiares que protegem os consumidores da contaminação por OGM poderão ser alterados 
(permitindo percentagens mais elevadas).  

- Os requisites de rotulagem atuais podem vir a ser ameaçados e possíveis iniciativas de rotular a 
carne, os ovos e os latícinios de animais alimentados com rações OGM, poderão ser bloqueadas 

- A política de tolerância zero à contaminação poderá ser alterada. 
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PARTE III. REFLEXÃO SOBRE OS BENEFÍCIOS 

No caso do estudo feito em relação ao CETA, são mais as dúvidas do que as certezas, em larga 
medida porque não se sabe (ou melhor, não se conhecia) a estrutura final do acordo, mas também 
pela extrema dificuldade em criar modelos que consigam integrar a complexidade inerente à 
realidade. 

Para além deste contexto adverso, os pressupostos de base não podem deixar de ser questionados, 
nomeadamente: que a competição é perfeita em qualquer circunstância ou que estamos perante 
uma situação de pleno emprego, para sublinhar apenas dois dos pressupostos usados na análise.  

Por outro lado, o estudo é também claro quando refere que, do ponto de vista ambiental, as 
perdas poderão ocorrer, quer como resultado da intensificação agrícola e criação de gado (por 
exemplo assentes num aumento do uso de pesticidas, das emissões de metano, na ocupaço de novas 
áreas, com impactos sobre o uso da água), quer na área das emissões de gases com efeito de 
estufa, principalmente caso se viesse a concretizar uma utilização an UE dos combustíveis altamente 
poluentes que se produzem no Canadá, nomeadamente as areias betuminosas. 

Economicamente, os ganhos previstos pelos estudos encomendados pela CE são mínimos e de pouca 
relevância (ao fim de uma década prevêm-se ganhos para a UE entre 0.003% a 0.08% e para o 
Canadá de 0.03% a 0.76% do PIB). Para que seja possível perceber a insignificância deste 
número, basta compará-lo com o custo anual das doenças causadas pelas substâncias químicas que 
interferem com o nosso sistema hormonal (desreguladores endócrinos) na UE, que uma análise 
conservadora e muito cuidadosa aponta para 157 mil milhões de euros anuais, ou seja, 1,23% do 
PIB europeu6

. Assim, mesmo que se alcance o ganho máximo previsto, bastará que o acordo 
interfira com a adoção de uma regulamentação mais protetora da saúde humana em relação aos 
desreguladores endócrinos (como já está a acontecer), para que os custos para a sociedade (leia-se 
para a saúde humana), sejam muito mais elevados, demonstrando cabalmente a inadequação deste 
tipo de acordos para a promoção da sustentabilidade e da qualidade de vida. 

Um outro aspeto importante a reter é o facto de se sublinharem muito as exportações de um e de 
outro lado, bem como as importações que lhe estão inerentes. Tratando-se de um conjunto de países 
com nível de desenvolvimento muito semelhante e com sociedades já muito estabilizadas em termos 
de consumo (sendo que, em qualquer dos casos, o nível de consumo já está muito acima do 
suportado pelos limites do planeta7), não se compreende a forma algo ingénua com que se olha 
para o aumento de exportações e importações. De facto, a tendência mais provável será a da 
substituição de importações e exportações intra-comunitárias por movimentos semelhantes entre os 
dois lados do Atlântico.  

Também não é percetível de que forma é que este modelo, assente numa expansão contínua, se 
adequa ao grande designio internacional de combater as alterações climáticas e de promover o 
desenvolvimento sustentável ou ao desígnio Europeu de promover uma Economia Circular. 

Parece óbvio que os riscos inerentes facilmente poderão ultrapassar os parcos ganhos apontados 
nos estudos oficiais de avaliação dos seus impactos.  

 

  

                                                           
6
 Trasande L, Zoeller RT, Hass U, et al. Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-disrupting 

chemicals in the European Union. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100:1245–55. 

http://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2014-4324  
7
 Para informação mais concreta consultar: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/  
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A parceria comercial entre a UE e o Canadá já está muito bem estabelecida e é robusta. Ceder ao 
argumento de que a UE deverá fortalecer os laços comerciais com estes países para responder a 
movimentos de parcerias comerciais noutras partes do mundo, não pode servir de justificação para 
empenhar uma conquista árdua no seio da UE, que foi a de se aproximar de um modelo de 
intervenção política e técnica ao serviço do bem comum. Não obstante as falhas existentes, que se 
acentuaram claramente na última década, com um progressivo afastamento da estrutura de decisão 
da UE daquilo que deve ser uma Economia ao serviços dos cidadãos e em respeito pelos 
(generosos) limites do sistema terrestre que nos sustenta, é urgente refletir sobre o que quererão os 
cidadãos da UE.  

Acentuar o caminho da desregulação e liberalização que a UE tem vindo a seguir nos anos mais 
recentes, na procura de se aproximar de um modelo que já deu provas de incapacidade para 
sustentar sociedades justas e resilientes, ou inverter esta tendência e, em conjunto com os diferentes 
stakeholders e a sociedade civil, apostar claramente na concretização dos objetivos para o 
desenvolvimento sustentável? 

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos perante temas de análise muito complexa. Ainda assim, há um conjunto de aspetos que 
merecem ser sublinhados , em particular se o objetivo for o de construir uma sociedade europeia 
mais sustentável, socialmente coesa e com a qual os cidadãos se identifiquem. 

• A transparência que deveria ter sido um elemento chave desde o primeiro momento, só 
conheceu alguma concretização do lado da UE por pressão direta da sociedade civil e de 
alguns grupos políticos, o que não pode deixar de ser sublinhado com um aspeto negativo 
de todo o processo. 

• A nova natureza dos acordos comerciais, por integrarem também o objetivo de promover a 
aproximação dos quadros legislativos, impõe uma reflexão muito diferente da 
habitualmente feita em acordos comerciais tradicionais. Os desafios que colocam são muito 
significativos, em particular devido à distância que existe, em muitos casos, entre a forma de 
regular diferentes áreas dos dois lados do Atlântico. 

• A cultura regulatória da UE em relação à do Canadá tem diferenças significativas em áreas 
como o ambiente e a proteção da saúde humana, que não é possível vislumbrar como será 
salvaguardada, de forma eficaz, o facto de em muitas áreas a UE ser a líder internacional 
em termos de aplicação do princípio da precaução para promover o bem comum. 

• Não obstante as salvaguardas que a CE procura comunicar, garantindo que não haverá 
alterações aos nívei de proteção ambiental e aos direitos dos consumidores, o facto é que as 
posições que assume à mesa das negociações, nomeadamente as propostas apresentadas 
em áreas como a cooperação regulatória, ou mesmo em capítulos direcionados para áreas 
específicas – substâncias químicas, energia, procura pública – apontam exatamente no 
sentido contrário e terão impactos inegáveis a médio e longo prazo, dificultando, se não 
mesmo impedindo, o fortalecimento dos standards de proteção da saúde humana e do 
ambiente. Aliás, no caso dos desreguladores endócrinos, já são inequívocos os efeitos das 
negociações destes acordos comerciais nas tomadas de posição mais recentes da CE sobre o 
tema, isto mesmo antes dos acordos estarem assinados.  

• A inclusão de mecanismos de proteção ao investimento, que começaram a surgir em acordos 
comerciais como uma salvaguarda em relação a contextos onde os sistemas de justiça de 
pelo menos um dos lados não era fiável, não podem ter lugar em acordos entre países 
desenvolvidos, uma vez que a sua justificação de base deixou de existir. Para além do nível 
nacional do sistema de justiça, há ainda o nível europeu ao qual as empresas e os 
investidores poderão recorrer, caso considerem que os seus direitos não foram respeitados. 



 

11 

Junho 2017 

• Para além do referido no ponto anterior, estes mecanismos de proteção (e a proposta da CE 
– ICS está entre eles) acentuam as desigualdades, que já existem hoje, entre as grandes e 
as pequenas e médias empresas, pois perante os custos envolvidos apenas as grandes 
empresas poderão aceder a estes tribunais arbitrais. Outra desigualdade é a 
institucionalização da diferença entre investidores estrangeiros e investidores nacionais, uma 
situação que dificilmente poderá ser aceite pelos agentes económicos e pela sociedade em 
geral. 

• A atual proposta em cima da mesa – ICS – não vai ao encontro de nenhuma necessidade 
efetiva/justa no terreno, não respeita a opinião dos cidadãos europeus que participaram na 
consulta pública sobre o tema e onde mais de 90% defenderam a não inclusão deste tipo 
de mecanismos, não respeita igualmente a opinião do PE sobre o tema e desconsidera a 
avaliação feita por vários estudos que aconselham a sua não inclusão nos acordos comerciais 
em negociação. Em suma, não se compreende o porquê da insistência da CE na sua inclusão. 

• Quando se analisam os ganhos previstos em estudos sobre os impactos destes acordos 
comerciais,  que apresentam valores marginais de crescimento do PIB a longo prazo, é 
legítimo perguntar: vale a pena correr o risco? 

• Estamos perante países com níveis de vida relativamente estabilizados onde novos acordos 
comerciais vão, essencialmente, permitir a substituição de produtos de um lado pelos do 
outro. Não haverá uma expansão do consumo dado que estamos perante sociedades já com 
níveis de consumo muito elevados (muito acima do que é sustentável). A substituição poderá 
ter impactos significativos no comércio intra-comunitário, um espaço muito importante para as 
PME e para a coesão social do território europeu, um fator que está muito mal avaliado e 
pouco ou nada é referido nos debates sobre estes acordos. 

• Promover uma sociedade sustentável não implica cortar com o comércio a longa distância, 
mas implica um forte enfoque em iniciativas de base local, regional, nacional, mesmo que em 
articulação mais alargada (espaço da UE ou outro) e onde as pessoas e a promoção do 
bem comum são o enfoque central. Quaisquer iniciativas que venham colocar entraves a este 
processo de melhoria da qualidade de vida e de promoção da sustentabilidade devem ser 
questionadas.  

• A ZERO é da opinião que o CETA não vai ao encontro das necessidades e das expcetativas 
dos europeus quanto ao papel que deve ser dado às diferentes dimensões do 
desenvolvimento sustentável. O primado da Economia sobre as pessoas e sobre o ambiente 
já provou que não nos conduz à sustentabilidade. Estimular a competitividade pela 
competitividade e um enfoque contínuo em estimular um comércio cujo objetivo parece ser 
sempre o de oferecer preços mais baixos, é insustentável, quer do ponto de vista ambiental, 
quer social.  

• Os acordos comerciais têm que estar ao serviço dos cidadãos, promovendo a implementação 
de uma Economia que assenta na sustentabilidade. Os indicadores são claros ao apontarem 
para a necessidade de construir uma sociedade que redistribua, de forma mais equitativa, a 
riqueza e os recursos em geral. Uma sociedade assente na justiça social e ambiental e onde 
o desenvolvimento é medido através de indicadores que não o PIB. A agenda de comércio 
da UE tem que ser redefinida de forma a suportar esta visão, dando espaço às iniciativas 
de base local e regional, a modos de produção que respeitam e valorizam o ambiente e a 
saúde humana e que respondem estruturalmente ao problema do desemprego e, em 
particular, ao desemprego jovem. É tempo de unirmos esforços para a concretização efetiva 
dos objetivos do desenvolvimento sustentável (de que Portugal e a UE são signatários), 
construindo uma sociedade mais equitativa, justa e que respeite os limites do sistema 
terrestre, do qual dependemos para existir como espécie. 
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Em suma, a oposição ao CETA não representa ou defende o fim do comércio; defende é um modelo 
diferente de comércio: ao serviço das pessoas, dentro dos limites do sistema terrestre. Uma nova 
política de comércio deve ser transparente, inclusiva na sua formulação e aceite pela generalidades 
das forças sociais. Deverá ter como objetivos reduzir as desigualdades, eliminar a evasão fiscal, 
promover uma utilização equilibrada dos recursos naturais, mitigar as alterações climáticas, 
estimular o desenvolvimento local e regional, fortalecer a democracia e garantir a liberdade de 
legislar para o bem comum. Deverá ainda permitir à UE ser lider na negociação e implementação 
de acordos que não defendem apenas os seus interesses, mas que promovem o desenvolvimento 
sustentável e justo dos países e regiões que são seus parceiros comerciais. Seguir em frente com a 
aprovação do CETA representa, a nosso ver, perder uma oportunidade única de inverter este rumo, 
e caminhar no sentido de uma Europa verdadeiramente pensada para os cidadãos, promovendo a 
sustentabilidade. 

Por todas estas razões, a ZERO considera que o CETA não responde aos desafios do presente e do 
futuro, pelo que, apela à sua rejeição pelo Parlamento Português. 

 
 


