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Os tratados de livre comércio

Sistema de arbitragem: ISDS

MIC

Exemplos

Sumário
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Os Tratados de livre comércio – porquê

• Desenvolver o comércio
(direitos aduaneiros eliminados)

• Proteger os investimentos

• Poder entrar em mercados
protegidos por leis 
nacionais

Multinacionais - CE Cidadãos

• ?
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Os Tratados de livre comércio

• Comprehensive Economic 
and Trade Agreement
Canadá – Europa (2008)

• Assinado pela CE e votado no 
PE. 

• Entrou em vigor de forma 
provisória no dia 21 de 
Setembro de 2017

• Ratificações nacionais: 5/28

CETA

• Transatlantic Trade and 
Investment Partnership. 
Estados Unidos – Europa (2013)

• Negociações +/- paradas
por causa do 
proteccionismo de Trump e  
da mobilização cidadã

• Mobilizou a contestação
cidadã enquanto o CETA 
estava a avançar..

TTIP

• TISA: Tratado em 
negociação sobre 
liberalização dos serviços

• JEFTA: Tratado Japão – UE, 
em negociações. O Japão 
não é favorável ao sistema 
ISDS

• Centenas de tratados em 
aplicação onde a Europa tem 
uma posição dominante

OUTROS
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Os Tratados TTIP/CETA – processo

• Lobying muito forte na 
comissão europeia e junto 
dos euro-deputados

• Negociações não acessíveis 
nem aos cidadãos, nem aos 
políticos nacionais, nem aos 
eurodeputados

Multinacionais Cidadãos

• Consultados mas afastados 
da negociação dos tratados 
(150.000 respostas, das
quais 97% diziam
claramente não ao ISDS)

• Forte mobilização dos 
cidadãos para denunciar 
estes tratados (ICE 
recusada)
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O CETA – concretização

• Multinacionais dos Estados 
Unidos vão ter acesso ao 
mercado Europeu via 
entidades do Canadá

• Mais negócio

• Menos barreiras ao 
desenvolvimento do negócio

• Investimentos protegidos por 
um organismo exterior

Multinacionais Cidadãos

• Ambiente menos protegido

• Menos 200 000 empregos 
na Europa

• Justiça nacional substituída

• Concurrência brutal para os 
agricultores e as PMEs

• Ataque à democracia
• Etc.
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O CETA – concretização sobre o ambiente
Ambiente

• Aumento das emissões de 
gases com efeito de estufa

• Desenvolvimento das trocas 
de mercadorias entre a UE e o 
Canadá

• Aumento da importação de 
carne produzida em condições 
industriais (45.000 toneladas de vaca e 
75.000 toneladas de porco previsto no 

acordo)

Ambiente

• O CETA reconhece o acordo 
da OMC que protege da 
carne com hormonas. Mas a 
palavra  OGM esta ausente 
do tratado.

• Cooperação regulatória: uma 
porta de entrada para OGM e 
outros.

• Desenvolvimento da 
exploração de recursos
naturais
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ISDS/ICS
Investor State Dispute Settlement / Investment Court System

Ataca a democracia
As empresas podem conseguir 
reverter normas ou lei de interesse 
geral/público

Conflito de interesses
Os juízes são nomeados e pagos ao 
caso e podem já ter relações com os 
actores dos casos. 

Ataca a justiça
Uso de uma justiça extra national e 
exclusiva
A resolução dos conflitos não é sempre 
publica..

Assimetria
Só as multinacionais podem processar 
os estados e não o contrário.
Só os investidores estrangeiros podem 
processar um estado

Efeito intimidador
Os governos podem ter receio de 
defender o interesse geral.

Custo
O custo de acesso a este mecanismo é 
super elevado. Só as multinacionais
podem usá-lo.
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ISDS
Dados
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Vattenfall vs. Alemanha
Central a carvão

2009Caso ARB/09/6

Hamburgo condicionou a autorização 
de construção de uma fábrica de 
carvão ao respeito de padrões 
ambientais.

Conflito
Vattenfall processou Alemanha com o 
ISDS e reclamou 1,4 bilhão de euros

2011Resolução

Alemanhã reduziu as normas 

ambientais

2009
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Vattenfall vs. Alemanha
Central nuclear

2012Caso ARB/12/12

Alemanha decidiu acabar com a 
energia nuclear até 2022

Conflito
Vattenfall processou Alemanha com o 
ISDS e reclama 
4 675 903 975,32 €

06-2018Resolução

Ainda não decidido

2012
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Lone Pine( ca) vs. Canada

2012Caso ARB/12/12

Região de Queber decretou um 
moratorium temporário para as 
actividades de Fracking para estudar
os efeitos sobre o ambiente e a saude

Conflito
Lone Pine usa a sua agência dos 
Estados Unidos para processar o 
Canadá e reclama 152 milhões de 
Euros

?Resolução

Ainda não decidido

2009

Fracking
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Renco(EUA) vs Peru

2010Caso UNCT/13/1

Peru ordernou o encerramento de 
uma fabrica do grupo por cause de 
polução agravada

Conflito
Renco reclama via o ISDS 800 miliões
de dollars para o encerramento da 
fabrica. O ISDS protege Renco de ser
atacado por causa da polução e das 
vitimas

2016Resolução
Peru “so” vai pagar os custos judiciais
do ISDS, mas Renco não é obrigado de 
limpar a polução ou indemnizar as 
vitimas

2011

Fabrica de Metais
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MIC – apresentação política
Tribunal Multilateral de Investimento

Origem
Dificuldade de aprovar o CETA. 
Imagem negativa do ISDS/ICS. 
Ideia de criar um mecanismo de 
arbitragem international para todos.

Código de ética
Juizes sujeitos a um apertado código 
de ética

Nomeação dos juízes
O processo de nomeação dos juízes 
será mais transparente e objectivo

Apelo da decisão
Estabelece a possibilidade de apelo da 
decisão

Entidade terceira
Propõe-se a possibilidade de 
entidades terceiras, afectadas pela 
questão em causa, serem ouvidas pelo 
Tribunal
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MIC – apresentação objectiva
Tribunal Multilateral de Investimento

Ataca a democracia
As empresas podem conseguir 
reverter normas ou lei de interesse 
geral/público. Não há supervisão 
democrática.

Conflito de interesse
Há muita possibilidade dos árbitros 
serem os mesmos do que no ISDS. 
Relações então já estabelecidas.

Ataque à justiça
Uso de uma justiça extra national e 
exclusiva para investidores
A resolução dos conflitos não é sempre 
pública.

Assimetria
Só as multinacionais podem processar 
os estados e não o contrário.
Só os investidores estrangeiros podem 
processar um estado

Efeito intimidador
Os governos podem ter receio de 
defender o interesse geral,  por causa 
das multas super elevadas.

Custo
O custo de acesso a este mecanismo é 
super elevado. Só as multinacionais
podem usá-lo.
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MIC – apresentação objectiva
Tribunal Multilateral de Investimento

Casos cada vez mais frequentes
A tendência de aumento dos casos 
ISDS ao longo do tempo tenderá a 
reforçar-se

Inversão de prioridades
O MIC reforçará a lei internacional que 
protege investidores quando em 
confronto com a lei internacional que 
protege os direitos humanos, os 
direitos laborais e o meio ambiente

Irreversibilidade - custo
O custo de abandonar o MIC será 
muito superior ao custo associado ao 
abandono de qualquer acordo 
bilateral

Irreversibilidade política
Uma vez aprovada a entrada da UE no 
MIC, os cidadãos europeus deixam de 
poder travar, nos seus parlamentos 
nacionais, a entrada de outros países 
ou blocos comerciais no MIC
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Plataforma TROCA

Informar
Website, redes sociais, organização de 
debates, distribução de flyers, 
manifestações, etc.

Lobying político
Reuniões com políticos nacionais e 
europeus, divulgação de email, acções
na Assembleia da República

Lobying nacional
Reuniões com sindicatos, todos os grupos 
de cidadãos ou empresariais vocacionados 
para informar e pressionar

Por um comércio justo !
Estamos atentos ao Tratado da ONU sobre 
Direitos Humanos e Corporações

Deixa-nos o teu email !

O nosso email: info@plataforma-troca.org
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Ler o CETA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0470&from=EN
Comissão Europeia

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0470&from=EN
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CETA Estudo de impacto económico

http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/16-03CETA.pdf
Pierre Kohlet & Servaas Storm - 09/2016

http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/16-03CETA.pdf
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CETA Estudo de impacto ambiental

https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/FRHiEfJtcTR38Z5?path=%2FProtec%C3%A7%C3%A3o%
20ambiental

https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/FRHiEfJtcTR38Z5?path=/Protec%C3%A7%C3%A3o%20ambiental
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CETA 
5 razões porque os tratados são terríveis para o Clima

http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/ttip_and_cop_briefing_web_0.pdf
Global Justice Now - 12/2015

http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/ttip_and_cop_briefing_web_0.pdf
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Obrigado pela vossa atenção
Esperamos a vossa acção!

Perguntas ?
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