
O conteúdo do projecto de Tratado Comercial 

entre a União Europeia e o Canadá 

O projecto deste Tratado Comercial entre a União Europeia e o Canadá (com 2344 páginas, onde foram 

introduzidas múltiplas emendas do Parlamento Europeu) resultou de sete anos de negociações e parecia 

corresponder a um “consenso” de todos os governos dos 28 países da UE.  

De repente este assunto, mantido “no segredo dos deuses” durante todo esse tempo, saltou para a 

Comunicação social pelas razões que o ex-Coordenador do BE, Francisco Louçã, explica no Público de 

26/10/2016: “Paul Magnette – o Primeiro-ministro de uma das Regiões da Bélgica, a Valónia – liderou 

uma frente contra esse projecto, onde estava incluída a maioria desse Parlamento regional. Ele, socialista, 

é – ao que se sabe – um defensor da globalização e mesmo das regras financeiras que trouxeram a Europa 

até ao actual estado comatoso da política e da economia, mas achou que assinar este Tratado era ir longe 

de mais. Ora, como a Bélgica concede às suas Regiões o direito constitucional de bloquearem decisões 

nacionais deste tipo, a União Europeia não tinha unanimidade e não podia, portanto, assinar o Tratado.” 

No entanto, à última hora, foi conseguido um acordo entre a Comissão Europeia e a Valónia para permitir a 

viabilização do projecto de Tratado. Acordo em relação ao qual o Jornal Económico, de 27 de Outubro, diz: 

«O “sim” do governo belga foi um grande alívio para os líderes europeus, visto o pacto liberalizar o 

comércio entre o bloco da UE, com 500 milhões de consumidores, e os 35 milhões de canadianos, 

esperando-se a eliminação de 98% dos direitos aduaneiros entre as entidades, o que pode gerar um 

aumento do comércio em 20%.» 

 Mas, qual é a realidade que está por trás deste “futuro risonho”?   

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN), num Comunicado de imprensa publicado 

a 24/10/2016 (1), mostra o conteúdo do projecto de Tratado: 

«(…) O CETA (2) promove privatizações que procuram garantir ao grande capital que se trata de um 

processo quase irreversível. As empresas e serviços públicos devem, segundo o CETA, ser privatizados ou 

transformados em parcerias público-privado, não havendo restrições de qualquer natureza, nem sequer o 

mínimo compromisso em relação ao acesso universal, ao cumprimento de serviço público em sectores 

estratégicos como a energia, água e resíduos, ou na saúde, educação e transportes. O que é garantido, isso 

sim, é o aumento do preço, a diminuição da qualidade do serviço prestado, a eliminação de postos de 

trabalho e de direitos dos trabalhadores nestes sectores. 

Para garantir que o CETA serve os interesses para os quais foi concebido, seriam criadas comissões para 

pressionar as instituições nacionais tendo em vista a alteração da sua legislação. Seriam ainda criados 

tribunais ad-hoc cujas deliberações visariam fazer prevalecer os lucros e rendimentos do grande capital 

sobre os tribunais, as leis e os sistemas de justiça nacionais, bem como sobre qualquer legislação ou 

regulamentação aprovada por instituições democráticas e soberanas que ponha em causa os seus 

interesses. 

O CETA, assim como o denominado TTIP (acordo do mesmo tipo ainda em negociação entre os EUA e a 

UE), não são solução para os problemas com que estão confrontados os povos e países da UE, e em 

particular os de Portugal. Existem estudos – incluindo da própria Comissão Europeia – onde se afirma que 

estes acordos geram uma maior concentração do capital à custa da destruição de emprego, do aumento da 

exploração e do empobrecimento. 

O CETA e as políticas que lhe estão associadas são inseparáveis do rumo da UE, dos seus tratados e 

orientações políticas, nomeadamente do tratado de Lisboa, que retirou o direito soberano de cada país de 

poder negociar os acordos comerciais mutuamente vantajosos, uma decisão que foi ao encontro dos 

interesses do grande capital e das grandes potências da UE. 

O CETA está em contradição com o regime democrático e com a CRP (Constituição da República 

Portuguesa) que o estabelece e defende. Enquanto a CRP defende que todos os cidadãos são iguais perante 

a lei, o CETA abriria caminho à prevalência do interesse económico e dos investimentos sobre os direitos 

laborais, sociais e nacionais. 



É cada vez mais necessária uma ruptura com estas políticas. Portugal necessita de criar emprego com 

direitos e aumentar os rendimentos e os direitos de quem trabalha e trabalhou. O país e os recursos que ele 

tem permitem assegurar estas linhas de desenvolvimento e de progresso social. Os trabalhadores, o povo e 

o país não necessitam de mais encerramentos, deslocalização de empresas e desemprego. O 

desenvolvimento do país com justiça social passa pelo aumento da produção nacional e a diminuição dos 

défices produtivos, o que exige uma outra política de esquerda e soberana que assegure o interesse dos 

trabalhadores e do país. Com mais privatizações de empresas e serviços públicos, menos produção e menos 

emprego, diminuiria a receita fiscal e as receitas do Estado, o que se reflectiria no aumento da dívida 

pública do país e da sua dependência externa. 

A CGTP-IN alerta para os efeitos profundamente negativos que a entrada em vigor do CETA poderia trazer 

e reclama que o Governo informe e esclareça sobre a natureza do acordo, o seu alcance e consequências. E 

exige que, em qualquer caso, o Governo e os grupos parlamentares impeçam a sua entrada em vigor e não 

ratifiquem o acordo, quer na sua versão parcial, quer na sua versão integral. O CETA atenta contra o 

regime democrático e a Constituição da República Portuguesa, o desenvolvimento e o futuro do nosso país. 

A CGTP-IN considera que qualquer acordo comercial deve ser mutuamente vantajoso e deve assentar nos 

pressupostos constitucionais, os quais, como este acordo torna uma vez mais evidente, apenas poderão ser 

garantidos através da recuperação para o país do direito soberano de negociar e estabelecer acordos 

comerciais que lhe foi retirado pelo Tratado de Lisboa.» 

 

Sendo este o conteúdo do Tratado, o governo do PS e a maioria que o suporta na Assembleia da República (AR) têm o 

dever de bloquear a aprovação final desse Acordo entre a UE e o Canadá. 

Pelo seu lado, a Direcção da CGTP – no seguimento da sua justa tomada de posição – tem o dever de pôr de pé a 

mobilização dos trabalhadores que leve o Governo e a AR a fazê-lo. 

 

Mais um sinal da decomposição das instituições da União Europeia: o modo como foi “negociado” 

e estão a querer aprovar o Tratado Comercial entre a UE e o Canadá 

Em relação à possibilidade deste projecto de Tratado ter sido rejeitado por causa da oposição da Valónia, o 

editorial do jornal francês Le Monde, de 23 e 24 de Outubro, afirma: «A União Europeia não tinha 

necessidade deste episódio humilhante (…). Poderia ter tentado contorná-lo, colocando a Comissão 

Europeia a negociar acordos puramente comerciais. Era necessário ter agido tecnicamente, mas os 

dirigentes europeus – a começar por François Hollande e Angela Merkel – não o permitiram, reservando-se 

o poder de bloquear, a qualquer momento, a acção da Comissão.”  

Esta frase revela tudo. Toda a “construção europeia” – levada ao seu ponto mais alto nos dez anos de 

presidência de Jacques Delors (de 1984 a 1994) – está minada. Durante dezenas de anos, todos os governos 

se abrigaram atrás das instituições da União Europeia, com o pretexto de serem “obrigados” por uma 

máquina que se lhes impunha, quando, na realidade, se limitava a organizar a sua submissão aos interesses 

do capital financeiro. 

A recusa da Valónia, combinada com a recusa da França e da Alemanha de deixarem a Comissão Europeia 

decidir sozinha, demonstra que basta dizer “não” para que as instituições da União Europeia se eclipsem. 

 

-------------------------------------- 

 

(1) Ver o texto integral deste Comunicado da CGTP na sua página da Internet (http://www.cgtp.pt/). 

(2) O Tratado Comercial entre a UE e o Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA, na sigla em 

inglês).  

http://www.cgtp.pt/

