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CETA:	acordo	de	2ª	geração
• Comércio	de	bens
• Comércio	de	serviços
• Mobilidade	de	profissionais
• Proteção	do	Investimento
• Acesso	a	Mercados	Públicos
• Cooperação	Regulamentar

-1º	acordo	deste	tipo	entre	países	
desenvolvidos-



Comércio	bilateral	de	bens











Comércio	bilateral	de	serviços



Relações	bilaterais	de	Investimento	Direto	
Estrangeiro	(IDE)	

Em	2013:

•Stock	de	IDE	do	Canadá	na	UE	era	24%	do	IDE	do	
Canadá

•Stock	de	IDE	da	UE	no	Canadá	era	32%	do	IDE	da	UE

•28%	do	stock	de	IDE	no	Canadá	é	fornecido	pela	UE



IDE	bilateral	crescente



Promoção	do	comércio	de	bens
• Bens	industriais- eliminação	quase	100%	das	pautas	aduaneiras	

• Eliminação	de	cerca	de	94%	(UE)/	92%	(Canadá)	das	pautas	
aduaneiras	para	produtos	agrícolas	e	agro-alimentares e	aumento	
de	quotas	para	produtos	sensíveis

• Redução	de	« barreiras	não	pautais»	no	comércio,	incluindo	as	
agrícolas,	o	que	envolve	compras	governamentais	discriminativas	e	
a	harmonização	de	normas	técnicas	e	sanitárias.

Objetivo:	reduzir	de	36 %	a	3 % a	parte	das	
exportações	europeias	submetidas	a	estas	barreiras



Barreiras	técnicas	ao	comércio	e	
medidas	sanitárias	e	fitossanitárias	

• Canadá tende a	seguir abordagem dos	EUA	que	é	“industry	driven”	
em vez de	baseada em standards		acordados internacionalmente.

• Medidas	sanitárias	e	fitossanitárias:	
-Canadá	segue	a	visão	“science based”	dos	EUA	do	Codex
Alimentarius da		World	Food Organization e	UE	segue	“society-
based approach”.	

-Rotulagem	é	mais	exigente	na	UE,	que	segue	programa	REACH.



Cooperação	regulatória
-Regulatory Cooperation Forum-

Na cooperação regulatória inscrevem-se diversos organismos –
em que terão voz os representantes dos interesses das
transnacionais dos dois lados do Atlântico – cuja função é
estabelecer a lista de todas as regulamentações sanitárias,
industriais, ambientais,…que perturbem a fluidez das tocas entre
a UE e o Canadá, e a construção de regulamentações “neutras”
para a indústria.

Risco: forçar a harmonização legislativa revendo em baixa a
regulamentação existente (a nível laboral, social, ambiental e
outros).



Promoção	do	investimento
• Setores	chave	como	serviços	postais,	telecomunicações	e	transportes	marítimos	

abertos	ao	investimento
• Aumento	do	limiar	de	grande	investimentos	(aquisição	de	empresas	canadianas	por	

sociedades	estrangeiras	passa	de	$354	milhões	para	$1.5	mil	milhões)
• Facilitação	de	acesso	a	mercados	públicos	(incluindo	transportes	coletivos	e	distribuição	

energia	no	Canadá)
• Reconhecimento	mútuo	de	standards	de	certificação	e	criação	de	“Protocolo	de	

conformidade”	que	permite	a	Organismos	Certificadores	acreditados	realizarem	testes	
e	certificarem	produtos

• Proteção	da	“propriedade	intelectual”.
• Mobilidade	de	trabalhadores
• Mecanismo	de	arbitragem	de	conflitos	(tribunal	específico	para	resolução	de	conflitos	

em	matéria	de	investimento)
• Acesso	serviços	financeiros	ao	mecanismo	de	arbitragem	de	conflitos	(ex:		regulação	

prudencial	pode	ser	contestada	com	base	em	“discriminação	injustificada	ou	arbitrária”	
ou	uma	“restrição	disfarçada”	ao	capital	estrangeiro)		



Direitos	de	Propriedade	Intelectual
• Longa	seção	sobre	"Direitos	de	Propriedade	Intelectual“-

trata	de	direitos	de	autor,	marcas	registadas,	patentes,	
desenhos,	segredos	comerciais	e	licenciamento.	

Para	além	dos	interesses	das	indústrias	farmacêutica	e	de	
software,	a	CETA	encoraja-se	a	processar	a	"Camcording"	(a	
chamada	"pirataria	de	filmes).	

Exportações	de	alimentos:	os	interesses	ligados	às	
exportações	europeias	de	queijos	e	às	exportações	de	
carne	de	bovino	do	Canadá	conduziram	a	uma	proteção	
destes	tipos	de	propriedades	intelectuais	e	a	longas	listas	
de	"Indicações	Geográficas”.



Mobilidade	de	trabalhadores
ØLivre	circulação	de	fronteiras	para	prestadores	de	
serviços	e	outros	empresários.	

ØConcessão	de	permanência	temporária.	
ØReconhecimento	de	qualificações	profissionais.

Canadá	– porque	não	ratificou	grande	parte	das	
190	convenções	da	Organização	Internacional	do	
Trabalho	– apresenta	uma	legislação	laboral	e	de	
proteção	dos	direitos	dos	trabalhadores	muito	
abaixo	da	dos	países-membros	da	UE.



Mecanismo	de	resolução	de	litígios	
investidor-Estado

• Mecanismo	de	resolução	de	litígios	investidor-
Estado,	conhecido	pela	sigla	inglesa	de	ISDS	
(Investor to	State Dispute	Settlement)	-órgão	
arbitral	(um	tribunal)	acima	dos	estados	
nacionais	que	obedece	ao	princípio	da	
prevalência	sobre	os	sistemas	judiciais	nacionais.	

• O	aspeto	mais	contestado:	permite	às	
corporações	processarem	em	tribunal	especial	
governos	cuja	orientação	política	ou	leis	internas	
entrem	em	conflito	com	os	seus	interesses.		



Mecanismo	de	resolução	de	litígios	investidor-Estado
• A	questão	de	fundo	é	se	uma	medida	regulamentar	por	parte	do	Estado	que	afete	

indiretamente	o	investidor	e	a	sua	expectativa	de	lucro	pode	ser	alvo	de	queixa	
por	parte	do	investidor.	Os	Estados,	no	exercício	da	sua	soberania,	deverão	
preservar	o	direito	de	regular,	com	fins	públicos.	

• O	preâmbulo	afirma	que	o	Estado	tem	o	direito	de	regular	mas	compete	ao	
governo	provar	que	os	seus	regulamentos	são	“necessários”	e	“legítimos”.	E	
“necessários”	e	“legítimos”	não	são	termos	definidos…

• Criação	de	“expectativas	legítimas”	(artigo	8.10):	o	investidor	deve	receber	
tratamento	“justo	e	equitativo”	mas	quando	se	aplica	esta	obrigação	o	tribunal	
deve	considerar	se	a	“expectativa	legítima”	foi	frustrada.	Esta	expressão	não	foi	
definida	e	por	isso	a	sua	interpretação	é	sujeita	a	discricionariedade.

• Lista	Negativa:	por	defeito,	sectores	ou	subsectores	que	não	estão	na	lista	estão	
abertos	a	fornecimentos	estrangeiros	nas	mesmas	condições	dos	nacionais.	Isto	
trava	a	capacidade	dos	governos	de	adotar	políticas	ou	medidas	regulatórias	no	
futuro.	Por	ex.,	no	caso	do	Canadá,	a	lista	de	exceções	não	inclui	tratamento	de	
desperdícios.

• O	investidor	com		“atividades	de	negócios	substanciais”	está	cobertos	pelo	acordo	
–cavalo	de	Troia	para	empresas	americanas?



Ambiente	e	desenvolvimento	
sustentável	

• As	salvaguardas	são	principalmente	voluntárias,	
com	falta	de	sanções	(artigos	24.1,	24.15	e	24.16)	

• A	liberalização	dos	quase	todo	o	comércio	
agrícola	contribui	para	modelo	agrícola	baseado	
em	exploração	intensiva	com	aumento	do	uso	de	
inputs	químicos	para	terra	e	culturas	e	distâncias	
maiores	no	transporte	do	alimento	antes	do	
consumo.



Parceiros	inviáveis?	

• Assimetria	no	comércio	
-Canadá:	UE		é	o	2º	parceiro	comercial	(cerca	10%	das	

exp.)
-UE:	Canadá		representa	somente	cerca	de	2%	das	

exp.		

• À	1ª	vista,	UE	e	Canadá	não	seriam	bons	
parceiros	para	formar	este	acordo- grande	
diferença	recursos,	muito	distantes	
geograficamente,	PIB	muito	diferentes.	



Ganhos	globais	baixos	para	cada	economia?

• Efeitos	pequenos	em	termos	de	PIB:	aumento	de	0.77	%	
do	PIB	no	Canada	e	0.08	%	na	UE	(Joint Study,	2008)	ou	
de	0.02–0.03%	na UE	e	0.18–0.36%	no	Canadá (The	EU-
Canada	Trade	Sustainability	Impact	Assessment	(SIA),	
2011)	

• Quase	metade	destes	efeitos	resultam	da	liberalização	
do	comércio	nos	serviços	e	só	cerca	de	27%	da	
eliminação	de	tarifas	e	da	remoção	de	tarifas	em	
produtos	agrícolas	sensíveis

• Estimativas	fiáveis?	



Evolução	comparada	custos	de	comércio
custos	diretos	e	indiretos		(diferenças	de	língua,	moeda,	procedimentos	

administrativos…)





Efeitos	económicos	assimétricos
• Os	ganhos	esperados	no	comércio	tenderão	a	favorecer	mais	a	UE	do	que	

o	Canadá	
-Tarifas	médias	do	Canadá	são	maiores	e	há	importantes	picos	tarifários-

200%	em	lacticínios,	33%	em	produtos	de	animais	e	20%	para	cereais	no	Canadá	e	
56%	para	lacticínios	(e	entre	20	a		30%	para	bebidas,	cereais	e	produtos	animais	na	
UE)		

- …
-

• A	estrutura	exportações	do	Canadá	para	Europa	tenderá	a	reforçar-se
- Canadá	exporta	sobretudo	matérias	primas	e	inputs	primários	para	cadeias	

de	valor	da	UE	e	importa	produtos	finais	de	maior	valor.	Das	exportações		mais	
importantes	do	Canadá	(80%	total)	,	só	comida	processada	tem	tarifas	altas	(30%	
no	Canadá	e	17%	na	Europa).	

- Exportações	de	minerais	brutos	já	era	livre	de	tarifas	mas	barreiras	
comerciais	são	levantadas	para	alumínio	e	produtos	de	alumínio	(DA	entre	6,3	e	
10%),	níquel	e	produtos	de	níquel	(DA	até	3,3%),	metais	não	ferrosos	(DA	entre		
3,1-9%),	ferro	e	aço	(DA	de	7%).	

•









Um	acordo	que	prejudica	o	Canadá?
§ Défice	comercial	do	Canadá	tenderá	a	agravar-se (apesar	de	alguns	sectores	

exportadores	beneficiarem	:	indústria	florestal,	fabricação	de	ponta,	produtos	químicos	
e	plásticos,	automóveis	e	peças…)	:	Canadá	começa	com	50%	mais	de	importações	do	que	
exportações	e	a	sua	tarifa	média	é	cerca	de	5%	mais	alta.	Eliminação	mútua	de	tarifas	levará	
a	maior	aumento	de	importações	do	que	exportações	(125%		mais	se	elasticidades	do	
comércio	se	mantiverem).

§ Elevados	custos	de	ajustamento:		

Ø Aumento	quotas	para	exportação	de	carne	de	porco	e	de	vaca	para	UE	mas	produtores	
terão	de	desenvolver	linhas	de	produção	separadas	sem	hormonas	e		ractopamina.

Ø Empresas	europeias	passam	a	poder	competir	em	pé	de	igualdade	com	empresas	
canadianas		em	fornecimentos	ao	Governo	Federal,	mas	também	a	nível	Provincial	e	
Municipal.		

Ø Empresas	europeias	passam	a	poder	participar	em	concursos	públicos	em	sectores	
anteriormente	fechados	como	sejam	transportes	coletivos	e	distribuição	de	energia

§ Cimenta	a	posição	inferior	do	Canadá	na	divisão	global	do	trabalho	

I



A	arquitetura da	economia mundial
em mudança

• Anos	90- globalização	liderada	pelos	EUA
– 1994-criação	da	NAFTA

– 1995-OCDE	empenhada no	Multilateral	agreement	on	
Investment	 (inclui compensação para expropriação de	propriedade,	
liberdade do	investidores transferirem lucros e	dividendos para o	exterior	
e	tratamento justo e	equitativo dos	investidores estrangeiros).	

– 1994- Projeto para Área de	Comércio livre para toda a	
América (FTAA)

– 1999- Ronda	da	OMC	começa em Seattle	



A	arquitetura da	economia mundial
em mudança

• 1998-2005:	Impasse	na	globalização	

- 1998:	impasse	nas negociações sobre MAI

- 1999:	negociações da	OMC	em Seattle	interrompidas

- Nov	2010	:	reabertura negociações de	OMC	em Doha	
mas	colapsam em 2003	porque :	“The	developing	countries	
have	come	to	their	own”	(Ministro da	Malásia)	

- 2003:	projecto ZCL	para toda a	América (FTAA)	acaba.



A	arquitetura da	economia mundial
em mudança

• Com	entrada	no	sec.	XXI	- emergência de	“novo	
regionalismo”/Spagheti bowl(Bhagwati )

- Nov	2001-3º	encontro do	ASEAN	plus	3	(China,	Japão e	Coreia do	Sul)	–combinam criar ZCL	
com	China-bloco com	1,7	biliões

- 2004-líderes	dos	países	da	América	do	Sul	(exceto	as	3	Guianas)	unem-se	para	criar	União	da	
América	do	Sul

- Out	2004- Mercosul		e	Comunidade	Andina	(Bolívia,	Colômbia,	Equador,	Peru	e	Venezuela)	
assinam

acordo	de	comércio	livre	.	

- 2008:	criação	da	União	das	Nações	da	América	do	Sul.

- 2002:	criação	do	euro	(rival	do	dólar	)

- Com	impasse	Ronda	de	Doha- cerca	400	AIR		em	2010	(25	no	período	da	crise	financeira	de	
2008)	e	proliferação	de	acordos	bilaterais	









CETA:	Uma	estratégia	de	spaghetti	bowl

• Sob	a	égide	de	“Managed globalization”	Pascal	Lamy procurou		o	
multilateralismo	mas	o	falhanço	de	Doha	tornou	esta	estratégia	
obsoleta.	Em	2006,	a	UE	decidiu	partir	para	uma	abordagem	mais	
agressiva	em	termos	bilaterais,	até	para	apanhar	os	EUA	que	
estavam	muito	empenhados	no	spaghetti	bowl (estratégia	mais	
reativa	do	que	pro-ativa).	

• Sob	a	liderança	de	novo	comissário	para	o	comércio-Peter	
Mandelson- a	UE	levantou	a	proibição	que	se	tinha	auto	imposto	de	
conversações	bilaterais	- começou	a	negociar	com	6	países	da	
América	Central	(Comunidade	Andina	em	2006)	e	voltou-se	para	a	
Ásia	em	2007	com	negociações	com	India,	Coreia	do	Sul	e	10	
estados	do	Sudeste	Asiático	(ASEAN).	



Estratégia	Europa	Global	(2006)
• “New	Trade Policy”	:	aumentar	a	competitividade	através	da	ligação	

a	ec.	emergentes	com	redução	de	BNP	no	comércio	e	“market
access”	alargado	a	novas	áreas:	propriedade	intelectual,	
investimento,	contratos	públicos,	concorrência.	Menciona-se	
necessidade	de	UE	facilitar	acesso	a	energia,	metais	e	matérias	
primas	e	exportar	“high	quality	rules	and	standards”	.

• Acordos	bilaterais	com	economias	emergentes,	em	particular	
Coreia	do	Sul,	Mercosul,	Índia,	Rússia	e	países	do	Golfo.	

• Europa 2020	contém um	parágrafo sobre “New	Trade	Policy”	com	
ênfase nas negociações comerciais bilaterais (refere-se	EUA,	China,	
Rússia e	Japão)	e	política de	proteção do	investimento europeu.



Regionalismo	competitivo	(Cornelia Woll,	2016)



“New	Trade Policy”
• Comissão	Europeia	adotou	a	New	Strategy of	Market Access	

(2007)–parceria	entre	EM,	Comissão	e	 empresas.	As	empresas	
passam		a	participar	diretamente	na	definição	das	políticas.	

• Definiram-se	Market Access	Teams	em	todos	os	mecados de	
exportação	importantes- Resultados	imp.	(por	ex:	redução	barreiras	
para	exp de	vinhos	para	Filipinas	e	Malásia,	Tailândia,	Vietnam,	
Índia	e	Israel;	de	carne	para	Filipinas	e	Índia;	azeite	para	México;	
produtos	agrícolas	para	Cazaquistão;	automóveis	para	Tailândia	e	
Paquistão,	cosméticos	para	México,	Japão	e	Coreia,	GPS	para	
Egipto,	…

• Raw Materials Initiative (Comissão	Europeia,	2008).	UE	é	
importadora	liquida	de	maior	parte	de	minerais	para	ind,	e	muito	
dependente	em	minerais	metálicos.	



Canadá:	Estratégia	para	o	Comércio	
Global	(2008)	

Ø Negociações	de	acordos	de	comércio	livre	com	a	América	Central	e	
América	Latina,	a	Coreia	do	Sul,	a	EFTA	(Islândia,	Noruega,	Suíça	e	
Liechtenstein),	melhores	relações	com	a	Índia	e	acordos	de	proteção	do	
investimento	estrangeiro	com	vários	países.

Ø O	que	acordos	do	Canadá	e	UE	têm	em	comum:	para	as	empresas	
nacionais	que	operam	no	exterior,	acesso	mais	amplo	e	regulamentado	
aos	mercados	estrangeiros,	incluindo	para	produtos	agrícolas.	

Ø Para	a	UE,	há	ainda	uma	atenção	especial	aos	DPI,	normalização	e	
regulamentação	técnica	e	acesso	aos	mercados	de	aprovisionamento.





CETA:	um	trampolim	na	transição	do	velho	mundo	do	
comércio	para	o	novo	mundo	do	comércio	

internacional?

• Para	a	UE,	CETA	não	é	somente	uma	forma	de	se	integrar	no	
spaghetti	bowl e	ter	um	pé	na	NAFTA.	É	também:	

-forma	de	internacionalizar	ou	mesmo	globalizar	
standards	e	procedimentos	europeus	

- de	se	tornar	um	ator	regulatório	global,	por	ex.	em	
questões	de	comida	GM,	rotulagem,	standards	de	emissões,	
reforma	do	sistema	financeiro	ou	questões	de	direitos	de	
propriedade	intelectual

- de	facilitar	a	ação	das	empresas	transnacionais.	

• CETA	pode indicar a	outros importantes atores globais que a	
economia atlântica ainda tem	poder para gerar
enquadramentos institucionais e	de	cooperação que possam
guiar processos económicos e	políticos.	


