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PARTE I – NOTA INTRODUTÓRIA 

Ao abrigo do disposto na alínea d) do nº1 do artigo 197º da Constituição da República 

Portuguesa e do artigo 198º do Regimento da Assembleia da República, o Governo 

tomou a iniciativa de apresentar, a 8 de maio de 2017, a Proposta de Resolução 

nº49/XIII/2ª que “Aprova o Acordo Económico e Comercial Global 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”. 

Por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, de 9 de 

maio de 2017, a iniciativa em apreço baixou à Comissão de Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas para emissão do respetivo parecer. 

 

PARTE II – CONSIDERANDOS 

 

1. Enquadramento Geral 

 

Princípios e Objetivos 

As negociações para alcançar um Acordo Económico e Comercial Global – CETA, 

Comprehensive Economic and Trade Agreement – entre a UE e o Canadá tiveram início 

em 2009, na sequência da aprovação do mandato negocial pelo Conselho, que 

autorizaria a Comissão a abrir as negociações com o Canadá1.  

De acordo com o mandato negocial2, que foi alterado em 2011 para incluir a área do 

investimento nas negociações3, os princípios gerais subjacentes a este acordo partem, 

desde logo, do reconhecimento que a parceria entre a UE e o Canadá se sustenta em 

princípios e valores comuns. Entre estes sublinha-se o contributo do comércio 

internacional para o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões – 

                                                           
1 As disposições relativas à Política Comercial Comum, incluindo as regras relativas à negociação 

e celebração de acordos pela União neste domínio, encontram-se no artigo 207.º do TFUE. 
2 Diretivas de negociação de 2009 para um acordo de integração económica com o Canadá, 24 de 

abril 2009. 
3 Alteração das diretivas de negociação, 14 julho 2011.  
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económica, social, ambiental, entre outras –, o direito dos países prosseguirem objetivos 

legítimos de políticas públicas com o nível de proteção que considerem adequado, a 

convicção de que o Acordo criaria um novo clima para as relações económicas 

desenvolvendo os fluxos de comércio e de investimento, e que esse clima tivesse em 

consideração os desafios colocados, particularmente, às Pequenas e Médias 

Empresas. Além destes, as partes comprometiam-se a respeitar as regras da OMC e a 

comunicar, ao longo do processo, com o sector privado e com as organizações da 

sociedade civil.  

Quanto aos objetivos, o mandato negocial torna claro que as partes garantiriam e 

facilitariam o respeito pelas normas e acordos internacionais nas áreas ambiental e 

social. As partes comprometiam-se, igualmente, a “não promover o comércio e o 

investimento direto estrangeiro através da diminuição dos padrões e da legislação 

interna em matéria ambiental, laboral e de saúde e segurança no trabalho, 

enfraquecendo padrões laborais cruciais ou regras destinadas proteger e a promover a 

diversidade cultural”.  

 

Ratificação e aplicação provisória 

Após 5 anos e 9 rondas negociais, em setembro de 2014, o Presidente da Comissão 

Europeia e o Primeiro-Ministro do Canadá anunciaram a conclusão do CETA. Em 

fevereiro de 2016, ficou concluída a revisão jurídica do Acordo, o qual foi formalmente 

concluído e assinado na cimeira UE-Canadá, em Bruxelas, a 30 de outubro 201645. 

Tendo em conta que o CETA é considerado um acordo misto – contendo matérias da 

exclusiva competência da União e matérias de competência partilhada ou até exclusiva 

dos Estados-Membros6 –, a sua entrada em pleno vigor depende da conclusão dos 

                                                           
4 Cimeira UE-Canadá, Bruxelas, 30/10/2016. 
5 A assinatura do CETA foi precedida por um período de tensão política devido à oposição da 

região da Valónia, na Bélgica. De acordo com as regras naquele país, que é um Estado federal, o Governo 
federal só pode assinar acordos internacionais com a autorização dos parlamentos regionais. O parlamento 
da região da Valónia, liderado pelo Presidente do Governo regional, Paul Magnette, opôs-se a dar o seu 
consentimento. O impasse foi resolvido depois de ser acordada com o Primeiro-Ministro, Charles Michel, a 
introdução de uma adenda respondendo às preocupações da Valónia. 

6 Na sequência de um pedido de parecer da Comissão Europeia acerca da competência para 
assinar e celebrar acordos comerciais semelhantes ao CETA, o Tribunal de Justiça da UE concluiu que 
estes, contendo disposições de competência partilhada, são de natureza mista, logo devem ser sujeitos ao 
processo de ratificação pelos Estados-Membros. 



 

Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas  

 

5 
 

processos de ratificação em todos os Estados-Membros. A este propósito, o Governo 

português anexou uma declaração à decisão de adoção do CETA pelo Conselho, na 

qual sublinha a autonomia de decisão sobre as matérias da competência nacional. 

No entanto, e como tem sido prática habitual e prevista nos Tratados, o Acordo pode, 

desde já, entrar provisoriamente em vigor nas matérias da exclusiva competência da 

UE, matérias que, de resto, correspondem à maior parte do conteúdo do CETA7. Tendo 

o Parlamento Europeu aprovado8 o CETA em Fevereiro 2017 e o Canadá terminado o 

seu processo de ratificação interno no passado mês de maio, o Acordo deverá entrar 

em vigor provisoriamente muito em breve. 

Na Assembleia da República, desde o início da XIII legislatura, o CETA foi objeto de 

vários debates em plenário e nas comissões parlamentares de Assuntos Europeus e 

Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Foram apresentados e discutidos 

sete projetos de resolução sobre a matéria, bem como uma petição, e feitas perguntas 

parlamentares9. O CETA foi ainda discutido num conjunto de debates descentralizados 

organizados pelo Governo em 201710.  

 

2. Análise do Conteúdo 

 

Até hoje, o Canadá é a economia mais próspera com a qual a UE negociou um acordo 

comercial, sendo, ao mesmo tempo, um país no qual os níveis de proteção social, 

                                                           
7 Para entrarem em vigor, ficam dependentes da ratificação pelos Estados-Membros as seguintes 

áreas: investimento (à exceção do IDE), incluindo resolução de litígios Estado-investidores; algumas 
especificidades relativas aos direitos de propriedade intelectual, transparência e fiscalidade; e ainda 
algumas partes relativas ao desenvolvimento sustentável, trabalho e ambiente. Toda a informação sobre as 

áreas de aplicação provisória pode ser encontrada nos anexos do Acordo, no seguinte link. Além dos 
anexos ao Acordo, o Governo também já forneceu essa informação à Assembleia da República, na resposta 
à pergunta parlamentar n.º1068/XIII/2ª. 

8 O CETA foi aprovado com 408 votos a favor do PPE, S&D, ALDE, ECR, e alguns eurodeputados 
de outras forças políticas. Houve 254 votos contra do EFDD, do ENF, do GUE/NGL, dos Verts/ALE, e de 
alguns deputados de outras forças políticas, e 33 abstenções. O resultado total da votação encontra-se 
neste link. 

9 PJR 379/XIII/1.ª; PJR 603/XIII/2.ª; PJR 606/XIII/2.ª; PJR 608/XIII/2.ª; PJR 742/XIII/2.ª; PJR 
728/XIII/2.ª; PJR 930/XIII/2.ª 

10 Portal do Governo “Governo promove debates sobre Acordo entre União Europeia e Canadá”, 

23 de março 2017. 
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ambiental e de saúde pública são semelhantes aos padrões europeus11. Por essa razão, 

este é um acordo equilibrado, que espelha a exigência dos padrões europeus e 

canadianos, e que deverá funcionar como modelo normativo para os acordos comerciais 

que a União Europeia negociará no futuro. 

Com o CETA, ambas as partes alcançaram um acordo ambicioso que abrirá novas 

oportunidades para o comércio e investimento nos dois lados do Atlântico, contribuindo 

para potenciar o crescimento e o emprego na União Europeia e trazer benefícios aos 

consumidores europeus. Espera-se um incremento das trocas comerciais entre as duas 

partes de 23%. Os padrões e regras relativos à segurança alimentar, segurança dos 

produtos, proteção dos consumidores, saúde, ambiente, emprego e direitos sociais não 

serão alterados com a entrada em vigor do Acordo, tal como reiterado pelas partes no 

Instrumento Comum Interpretativo, anexado ao CETA aquando da sua assinatura12.  

O CETA não só elimina e reduz as barreiras tarifárias e não tarifárias, como introduz 

elementos de facilitação do investimento, promove a cooperação regulamentar e cria 

um enquadramento de regras e padrões justos e de alto nível de exigência. De facto, o 

CETA cria um enquadramento de regras previsíveis, claras e transparentes para a 

atividade económica, regras essas definidas pelos Estados tendo por princípio 

subjacente o interesse público e que beneficiam sobretudo as PMEs. Neste sentido, o 

CETA é o acordo mais inovador negociado pela UE, indo muito além das tradicionais 

questões alfandegárias. Por essa razão, é um modelo para futuros acordos comerciais 

e ajudará a regular e a controlar a globalização. 

 

Principais disposições 

O texto do CETA é composto por 30 capítulos e respetivos anexos. É acompanhado por 

3 protocolos referentes a i) regras de origem, ii) aceitação mútua das avaliações de 

conformidade e iii) reconhecimento mútuo da adequação das boas práticas de fabrico 

                                                           
11 Ainda recentemente, o Canadá ratificou a Convenção n.º98 da Organização Internacional do 

Trabalho, sobre a aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva, tendo 
assim ratificado as 8 Convenções principais da OIT, consideradas fundamentais para assegurar os direitos 
humanos no trabalho.  

12 Cf. Instrumento Comum Interpretativo sobre o Acordo Económico e Comercial Global (CETA) 
entre o Canadá e a União Europeia e os seus Estados-Membros, 28 outubro 2016. 
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dos produtos farmacêuticos. Tem ainda 3 anexos relativos às reservas e respetivo 

calendário. 

Dada a dimensão do Acordo, a análise elaborada no presente parecer cingir-se-á a 

sintetizar os principais resultados nas áreas negociadas e os impactos esperados para 

Portugal13.  

 

 Taxas alfandegárias: O CETA alcançou um dos níveis mais abrangentes de 

eliminação de tarifas para a UE, com 99% dos direitos aduaneiros sobre bens 

eliminados, cerca de 98% à entrada em vigor e restantes eliminados a 3, 5 e 7 

anos. A exceção são alguns produtos agrícolas mais sensíveis que manterão 

algumas reservas (laticínios, carne de porco e de vaca, milho enlatado, trigo) ou 

serão mesmo excluídos da liberalização comercial (carne de aves e ovos).  

 

 Barreiras não pautais: Os requerimentos e procedimentos relacionados com 

certificações e avaliação de conformidade, incluindo no âmbito das regras 

sanitárias e fitossanitárias, serão facilitados e simplificados, sem pôr em causa 

os padrões e regras europeias, o que significa também diminuição de custos às 

empresas. 

 

 Proteção da propriedade intelectual: O CETA proporcionará condições 

equitativas relativamente à proteção de direitos de propriedade intelectual, 

incluindo direitos de autor, marcas e, de particular relevância para Portugal, 

indicações geográficas (IG). O Canadá é, aliás, o primeiro país a reconhecer o 

sistema europeu de IG, tendo sido incluídos 145 produtos com proteção IG no 

Acordo, com a possibilidade de serem incluídos novos produtos no futuro.  

 

 Sector dos Serviços: À exceção das limitações e reservas previstas, o CETA é 

o Acordo mais abrangente no que respeita à liberalização dos serviços e do 

investimento. Esta abertura terá resultados significativos em sectores-chave, 

                                                           
13 Cf. DG Comércio da Comissão Europeia, Sumário dos principais resultados da negociação do 

CETA, fevereiro 2016 
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como os serviços financeiros, telecomunicações, energia e transporte marítimo. 

No entanto, o CETA prevê a reserva dos serviços públicos, em particular a 

saúde, serviços sociais e educação, saneamento e sector da água. Ao mesmo 

tempo, as partes reiteram a reserva do direito a legislar em prol do interesse 

público14.  

 

 Proteção do Investimento: O CETA inclui um novo instrumento de resolução 

de conflitos de investimento, que surgiu no seguimento de uma alargada 

consulta pública lançada pela Comissão Europeia, o Investment Court System. 

Este mecanismo, cujas disposições respeitam os princípios da transparência, 

idoneidade e imparcialidade, permitirá proteger os investidores, ao mesmo 

tempo que se salvaguardam as prerrogativas dos Estados na proteção legítima 

dos objetivos de políticas públicas.  

 

 Acesso aos mercados públicos: O Canadá abriu o acesso aos mercados 

públicos ao nível estatal, provincial e municipal às empresas europeias, sendo 

estas as primeiras não-canadianas a poder fazê-lo.  

 

 Comércio e desenvolvimento sustentável: O CETA inclui disposições 

importantes que o enquadram no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. Desde logo, com compromissos quanto aos acordos e padrões 

internacionais na área do trabalho (tendo o Canadá ratificado importantes 

convenções da OIT) e na área do ambiente. Prevê ainda o incentivo ao uso e ao 

comércio sustentável dos recursos naturais, como as florestas e a pesca, e a 

promoção de práticas de investimento e de comércio, como a responsabilidade 

social das empresas, ou o eco-labelling e o comércio justo. 

 

 

                                                           
14 Para além do disposto no preâmbulo do CETA e no Instrumento Comum Interpretativo, incluem-

se em vários capítulos disposições que salvaguardam o direito dos Estados a regular, em particular nos art. 
8.9 (proteção de investimento), art. 13.16 (serviços financeiros), art. 21.2 (cooperação regulatória), art. 23.2 
(comércio e trabalho) e art. 24.3 (comércio e ambiente). 
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Impactos esperados para Portugal15 

A economia portuguesa é uma economia aberta ao comércio. O peso das exportações 

tem vindo a aumentar, o que demonstra uma economia moderna e cada vez mais 

orientada para a diversificação de mercados externos, sejam intra ou extra-europeus. 

Portugal tem, por isso, à partida, vantagens em contar com um mercado mais aberto e 

com uma relação comercial e de investimento amplamente facilitada com a segunda 

maior economia americana. Além de ser uma economia de grande dimensão, o Canadá 

é também um país aberto ao comércio e integrado no espaço económico norte-

americano, o que pode potenciar as oportunidades para as empresas portuguesas nas 

cadeias de valor da América do Norte.  

Sendo o fluxo de comércio entre Portugal e o Canadá atualmente pouco significativo, 

representando aquele mercado apenas 0.7% das exportações portuguesas, perspetiva-

se um incremento das relações comerciais e de investimento, sobretudo tendo em conta 

a eliminação das taxas alfandegárias em segmentos industriais tradicionais na nossa 

economia e com potencial de exportação para o Canadá. É o caso dos têxteis-lar e do 

calçado (com 17% e 18% de taxas alfandegárias atualmente), mobiliário e cerâmica, e 

produtos agrícolas transformados como preparados de frutas e legumes e vinhos e 

espirituosas. É também de salientar o aumento da quota alocada à importação de 

queijos da Europa para o Canadá, o que poderá facilitar o aumento das exportações 

nacionais deste produto para aquele país. Outros sectores-chave poderão também 

beneficiar da abertura do mercado canadiano, em particular as energias renováveis, 

biotecnologia, sector farmacêutico, indústria automóvel e maquinaria e equipamentos. 

Nos serviços, uma vez que Portugal tem um elevado nível de liberalização nas 

telecomunicações ou no turismo, entre outros sectores, estes poderão encontrar novas 

oportunidades no mercado canadiano, ou constituir oportunidades para o investimento 

estrangeiro. Vale a pena ainda sublinhar a facilitação da mobilidade dos trabalhadores 

e do reconhecimento das qualificações.  

No que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, Portugal conseguiu incluir 

                                                           
15 Cf. DG Comércio da Comissão Europeia, “The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) Opening up a wealth of opportunities for people in Portugal”, fevereiro 2017.  

 



 

Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas  

 

10 
 

20 produtos com Indicações Geográficas Protegidas. No caso particular do Queijo de 

São Jorge encontrou-se uma solução que permite um certo nível de proteção do 

produto, uma vez que apesar de ser permitido o uso do nome na sua tradução em inglês, 

tal não poderá induzir o consumidor em erro quanto à sua origem. A lista de produtos 

IG reconhecidos pelo Canadá pode ser alterada no futuro, pelo que o nível de proteção 

dos produtos nacionais com exportação significativa para aquele país pode ainda 

aumentar. 

Portugal beneficiará também do sistema de proteção de investimento – Investment 

Court System – incluído no CETA, já que não tem um acordo bilateral de investimento 

com o Canadá, que proveja um enquadramento legal para eventuais disputas. 

Finalmente, a expressiva comunidade luso-canadiana, de cerca de meio milhão de 

pessoas, é um fator que pode potenciar a melhoria das relações bilaterais entre Portugal 

e o Canadá, traduzindo-se num aumento das relações económicas. De facto, a 

comunidade luso-canadiana constitui um mercado importante para os produtos 

tradicionais, agroalimentares ou industriais. 

Para além das razões económicas e sociais, destacam-se razões de ordem geopolítica 

para considerar o CETA um acordo que responde, mesmo que de forma não perfeita, 

ao interesse estratégico nacional. Considerando que os grandes fluxos económicos se 

têm vindo a deslocar para a região da Ásia-Pacífico, dada a ascensão das economias 

asiáticas, a preponderância geopolítica e geoeconómica do Atlântico Norte só beneficia 

do reforço da relação transatlântica. Portugal, seja pela sua posição geográfica 

privilegiada no espaço atlântico, seja pelo seu interesse estratégico também ele de 

vocação atlântica, tem todo o interesse em tirar partido do fortalecimento do eixo 

transatlântico. 

 

Consulta a Entidades da Sociedade Civil 

No âmbito da apreciação da proposta de resolução que aprova do CETA, bem como da 

proposta de resolução 50/XIII/2, que versa sobre o Acordo de Parceria Estratégica entre 

a UE e o Canadá, os grupos parlamentares do PS e do PCP, aos quais coube a 

elaboração dos respetivos relatórios, requereram pareceres escritos a um conjunto de 
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entidades da sociedade civil, no sentido de as auscultar sobre os possíveis impactos 

destes acordos em Portugal. 

Assim, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas solicitou 

pareceres escritos às seguintes entidades: 

 Associação Água Pública; 

 Associação Sindical dos Juízes Portugueses; 

 Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa – CCIP; 

 Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD; 

 Confederação dos Agricultores de Portugal – CAP; 

 Confederação do Comércio e Serviços – CCP; 

 Confederação Empresarial de Portugal – CIP; 

 Confederação Nacional da Agricultura – CNA; 

 Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal – Confagri; 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores Portugueses- Intersindical Nacional 

– CGTP-IN; 

 Plataforma Não ao TTIP; 

 Sindicato dos Magistrados do Ministério Público – SMMP; 

 Zero- Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

Os pareceres recebidos expressam considerações globais e específicas, assim como 

um conjunto de expectativas, preocupações e dúvidas que enriqueceram a elaboração 

do presente parecer. Os pareceres recebidos têm o mérito de contribuir para o debate 

sobre as vantagens e desvantagens do CETA, na medida em que demonstram 

preocupações diversas e remetem para conclusões também muito díspares. 

Fundamentalmente, as opiniões divergem entre a rejeição do Acordo, a sua aceitação, 

ou a sua aceitação com reservas. Considera-se que parte das preocupações e dúvidas 

levantadas são esclarecidas no presente parecer e nos documentos oficiais aqui 

referenciados. Outra parte das questões suscitadas alertam o legislador para a 

importância de acompanhar atentamente o processo de implementação do Acordo, 

incluindo através do acompanhamento dos trabalhos do Comité Misto. Ainda que seja 

um Acordo que se espera com vantagens globais para todas as partes, o CETA não é 
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perfeito, pelo que requer uma monitorização atenta por parte das entidades 

responsáveis pela aplicação da política comercial, seja ao nível europeu seja ao nível 

nacional.  

Sem prejuízo da integração dos pareceres no relatório, em anexo final, reproduzem-se 

em baixo excertos que representam, no geral, estas perspetivas.  

Confederação do Comércio e Serviços, CCP  – “O CETA é um acordo progressista 

de crescimento inclusivo, que poderá trazer benefícios substanciais às empresas em 

geral e às PME em particular, razão pela qual consideramos que a sua ratificação 

poderá representar um passo positivo para o incremento das exportações portuguesas 

para o Canadá.” 

Confederação dos Agricultores de Portugal, CAP – “Acreditamos que estando 

asseguradas todas estas condições, as empresas e os produtos portugueses trilharão 

o seu caminho de sucesso – claro está que uns conseguirão melhor que outros, mas 

isso será a sã e desejável concorrência internacional – que abre oportunidades, mas 

que acarreta exigências e perigos. O sector agrícola está preparado, e temos para nós 

que todas estas aberturas de mercados internacionais, desde que feitas com regras e 

algumas cautelas, só irão beneficiar o sector e, em consequência, o país.” 

 
Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, SMMP – “São grandes as reservas 

que estes acordos colocam, nas matérias de regulação laboral, ambiental, agrícola, 

soberania alimentar, direitos do consumidor. Se atualmente, nestas matérias, o direito 

da UE consagra níveis de proteção e de segurança razoáveis, com a aplicação do CETA 

tais níveis virão a ser reduzidos para harmonização das exigências europeias com o 

menor grau de proteção conferido pelas leis canadianas.” 

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal, CONFAGRI – “A 

CONFAGRI considera importante um aprofundamento das relações estratégicas e 

globais de Portugal com o Canadá, essencialmente para salvaguarda dos interesses da 

comunidade portuguesa e lusodescendente.” Solicita, porém, que sejam devidamente 

avaliados os impactos deste Acordo. 
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Associação Água Pública – “O CETA e conjunto de instrumentos de natureza 

interpretativa são uma grave ameaça à gestão pública dos serviços de água e 

saneamento e à água como recurso natural”. 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD – “Em matéria de dados pessoais, 

não existe um considerável numero de questões que releve de qualquer um destes 

acordos, o que não obsta a que, ainda assim, se assinalem alguns pontos que merecem 

ponderação” Reforçando que “nunca a proteção de dados pessoais deverá soçobrar 

perante a mera incompatibilidade com os preceitos do Acordo”. 

Plataforma Não ao Tratado Transatlântico – “o CETA não oferece vantagens reais 

para os cidadãos e para o País, representando mais um passo na entrega dos direitos 

dos cidadãos e das salvaguardas ambientais aos grandes poderes financeiros.” 

ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável “considera que o CETA não 

responde aos desafios do presente e do futuro, pelo que, apela à sua rejeição pelo 

Parlamento Português” 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, CCIP – “considera que o Acordo com 

o Canadá é equilibrado sem deixar de ser ambicioso.” 

Confederação Empresarial Portuguesa, CIP – “A CIP considera que o Acordo UE-

Canadá (CETA) é um passo importante para intensificar o relacionamento económico 

entre estes parceiros, salientando a relevância dos benefícios deste acordo para as 

empresas portuguesas, sobretudo, em termos de internacionalização e crescimento.” 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Portugueses- Intersindical Nacional, 

CGTP-IN – “A CGTP-IN considera ainda necessário que a Assembleia da República 

impeça a entrada em vigor do CETA, porquanto este atenta contra o regime democrático 

e a Constituição da República Portuguesa e constitui um inaceitável ataque aos direitos 

dos trabalhadores e do povo português, assim como a soberania e independência 

nacional.” 
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Parte III – OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

A existência de laços comerciais fortes contribui notavelmente para uma paz duradoura 

entre as nações, contrariamente ao protecionismo e ao isolacionismo, como nos 

demonstra a história. 

Num momento particularmente interessante quer a nível europeu, com o debate sobre 

o futuro do projeto europeu, quer a nível internacional com o possível retorno das 

políticas de tendência protecionista,16 em particular da parte dos EUA, entra 

provisoriamente em vigor o CETA, o acordo mais ambicioso e abrangente, negociado 

até hoje pela União Europeia. De facto, com o aumento das tendências protecionistas 

no mundo, nunca foi tão importante prosseguir uma agenda ambiciosa com vista a uma  

política comercial inovadora. Neste momento na UE estão em vigor, ou em fase de 

negociação, acordos comerciais com mais de 140 parceiros em todo o mundo. 

 

O êxito da UE depende de um comércio livre e justo. 31 milhões de postos de trabalho 

na UE dependem das exportações e está previsto que 90% do crescimento global 

aconteça fora da União Europeia. As nossas empresas necessitam de aceder mais 

facilmente aos mercados estrangeiros para serem bem-sucedidas num mundo onde a 

concorrência e as cadeias de valor são globais.  

Com a entrada em vigor do Acordo Económico e Comercial Global entre a União 

Europeia e o Canadá, a nossa economia terá mais um mercado de oportunidades para 

explorar. O CETA será um instrumento de crescimento e desenvolvimento sustentável 

para o nosso país, ao mesmo tempo que poderá funcionar como modelo normativo nos 

acordos futuros em negociação pela Comissão Europeia com as mais diversas regiões 

do mundo. 

                                                           
16 O relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as barreiras ao comércio 

e ao investimento, 1 de janeiro de 2016 – 31 de dezembro de 2016, mostra que, no último ano, foram 
erigidas 36 novas barreiras ao comércio e ao investimento. Estas barreiras, quando consideradas em 
conjunto, podem potencialmente custar às empresas da UE até 27,17 mil milhões de EUR. No entanto, foi 
possível desmantelar em 2016 um total de 20 barreiras comerciais existentes, inclusivamente algumas que 
já existiam há muito tempo, criando mais potenciais oportunidades de exportação no valor de milhares de 
milhões de euros.  
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Portugal e o Canadá são parceiros há várias décadas, partilhando muitas vezes 

posicionamentos comuns em matérias de importância global. Temos, além de mais, 

uma comunidade luso-canadiana muito significativa, na ordem das centenas de 

milhares de pessoas. 

Mas o CETA não é apenas importante devido ao reforço da parceria privilegiada, e 

mutuamente benéfica, que Portugal e a Europa têm com o Canadá. O CETA introduz 

um conjunto de instrumentos e de provisões pioneiras e que esperamos marquem um 

novo modelo de acordos de comércio justos, equilibrados e equitativos. Desde a 

introdução de um ICS (International Court System) com disposições que garantem a 

imparcialidade na nomeação dos juízes e o equilíbrio dos direitos dos investidores e dos 

Estados, à inflexibilidade em matéria de direitos laborais e ambientais, garantindo e 

preservando de forma inequívoca os direitos dos Estados a decidirem livremente sobre 

as suas próprias políticas públicas. Bem como com impactos imediatos na economia 

portuguesa através da eliminação de tarifas em sectores como têxteis-lar, calçado, 

mobiliário ou cerâmica; com a concessão à UE de um novo contingente bilateral para 

um efetivo de 18.500 toneladas de queijo, que irá mais do que dobrar o acesso ao 

mercado por parte deste produto e claro o reconhecimento das indicações geográficas 

protegidas. 

Portugal viu reconhecidas 20 indicações geográficas, sendo uma delas o caso do queijo 

de São Jorge, cuja solução permite apenas um certo nível de proteção do produto, pelo 

que exige um acompanhamento atento de forma a garantir que o uso do nome na sua 

tradução em inglês não induz o consumidor em erro quanto à sua origem. 

Será, pois, importante monitorizar a implementação, atuação e impacto do CETA, e 

neste âmbito o Comité Misto CETA, composto por representantes da UE e do Canadá, 

que se reunirão uma vez por ano, ou a pedido de uma das partes, e que supervisionará 

o trabalho dos comités especializados e outros órgãos estabelecidos no CETA terá um 

importante papel. 

 

 





 

 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

 

Declaração de voto PPR nº 49/XIII/2ª – Aprova o Acordo Económico e Comercial 

Global 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 

 

O Governo tomou a iniciativa de apresentar, a 8 de maio de 2017, a Proposta de 

Resolução (PPR) nº 49/XIII/2ª – Aprova o Acordo Económico e Comercial Global 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. O parecer, elaborado pelo Grupo 

Parlamentar do PS, relativo à iniciativa foi objeto de análise e discussão na Comissão 

Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas no dia 4 de Junho.  

O Grupo Parlamentar do PCP distancia-se totalmente do conteúdo e dos objetivos que 

estão plasmados na PPR n.º 49/XIII/2ª, designadamente porque o CETA: 

- tem como principal objetivo avançar ainda mais na liberalização do comércio e serviços, 

apontando a eliminação de quaisquer barreiras ao domínio das transnacionais sobre as 

economias de Estados soberanos.  

- implicará um retrocesso para os direitos sociais, laborais, ambientais e de saúde pública. 

- acarreta a desregulação, desproteção e destruição de capacidade produtiva. 

- constitui uma ameaça à soberania nacional e ao regime democrático, mediante a criação 

de mecanismos de resolução de litígios, pese embora as alterações de cosmética 

introduzidas na fase final de negociação em resposta aos protestos generalizados, com 

poder para proteger os interesses das transnacionais, colocando-os acima da soberania 

dos Estados e dos direitos dos trabalhadores e dos povos. 

Relativamente a este último e importante aspeto, saliente-se o conteúdo do parecer 

enviado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público que aponta que estes 

mecanismos, incluindo o “ICS (Investment Court System), de forma nenhuma dão 



resposta aos problemas fundamentais que esta «justiça paralela» coloca. (1) Salientando 

que no CETA, os denominados “árbitros”, em número de 15, são nomeados pelo período 

de 5 ou de 6 anos, renovável por uma vez, podendo manter outras funções e profissões; 

(2) sublinhando que o “facto de, contrariamente ao que sucede com juízes de carreira, os 

árbitros não estarem obrigados à exclusividade de funções, levanta dúvidas sobre a sua 

imparcialidade na decisão de questões que envolvem montantes indemnizatórios que 

podem chegar a ser maiores do que o PIB de certos países”; (3) e concluindo que “esta 

maquilhagem da justiça privada das grandes corporações para a forma de tribunais é, 

parece-nos, abusiva, pois tribunais são os órgãos de soberania que administram a Justiça 

em nome do povo. As audiências dos tribunais e as suas decisões são públicas e o seu 

modo de constituição foi escolhido coletivamente em processo constituinte, legal e 

democrático. Este processo dista, em tudo, quer da negociação reservada do CETA que 

lhes dá enquadramento, quer das decisões que um grupo de árbitros escolhidos e sem 

obrigações de conduta profissional venha a tomar”. 

Recorde-se igualmente a posição assumida pela CGTP-IN, a qual assume que “este 

Acordo (…) sobrepõe os interesses económicos e financeiros das grandes empresas 

multinacionais e transnacionais, aos direitos laborais e sociais, às funções sociais do 

Estado (…)”. 

E mesmo entidades não desfavoráveis ao CETA apontam dimensões negativas deste 

acordo, como a CONFAGRI que aponta que este acordo “não contribui para a promoção 

de uma sociedade sustentável. Para o sector agrícola, este acordo pode vir a colocar 

ainda maior pressão sobre os produtores e sobre os preços, reduzir a capacidade de se 

privilegiar o consumo de produtos locais e nacionais e levar a uma estagnação ou mesmo 

a um retrocesso na proteção da saúde humana e do ambiente”.  

O CETA é um tratado de livre comércio e serviços ainda mais gravoso, ditado pelos 

interesses do capital transnacional. Um tratado de livre comércio totalmente contrário a 

acordos que têm na sua génese a cooperação mutuamente vantajosa, a salvaguarda da 

soberania nacional, a resposta às necessidades e interesses dos povos e, assim, a 

defesa e promoção dos direitos sociais, laborais e democráticos. 

Por tudo isto, o PCP votou contra o parecer.  

Acresce ainda que não podemos de deixar de ter presente o inaceitável modo como 

decorreram as negociações entre a União Europeia e o Canadá quanto ao CETA. As 

negociações, que se iniciaram em 2009, foram constantemente marcadas por um 

profundo défice democrático, pelas contínuas e persistentes pressões e chantagens sobre 



os povos que na União Europeia têm levantado a voz contra este acordo. 

O processo negocial fica ainda marcado pela entrada em vigor de partes do Acordo sem 

que o processo de ratificação (ou não) por parte dos Estados Membros esteja concluído.  

Foi a contestação, rejeição e exigência expressa pelos trabalhadores, organizações e 

plataformas que obrigou as instâncias da UE a definir o Acordo como de natureza mista. 

Será a luta dos trabalhadores, das organizações e plataformas que porá fim a este tipo de 

acordos.  

A terminar, o Grupo Parlamentar do PCP reafirma a sua rejeição dos objetivos e 

propósitos do CETA e, consequentemente, da iniciativa legislativa acima descrita. O PCP 

reafirma a necessidade do Governo português defender face à União Europeia a 

economia e produção nacional, os direitos dos trabalhadores e povo português, a 

soberania nacional. 

 

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2017 

 

A Deputada 

Carla Cruz 
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PARTE V – ANEXOS 

 Parecer da Associação Água Pública; 

 Parecer da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa – CCIP; 

 Parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD; 

 Parecer da Confederação dos Agricultores de Portugal – CAP; 

 Parecer da Confederação do Comércio e Serviços – CCP; 

 Parecer da Confederação Empresarial de Portugal – CIP; 

 Parecer da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal – 

Confagri; 

 Confederação dos Agricultores de Portugal - CAP 

 Parecer da Confederação Nacional dos Trabalhadores Portugueses- 

Intersindical Nacional, CGTP-IN; 

 Plataforma Não ao Tratado Transatlântico; 

 Parecer do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; 

 Parecer da Zero- Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

 


