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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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


