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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7. 0 da Lei n.0 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do 

processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pelas Lei n.0 

21/2012, de 17 de maio, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas 

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a Comissão de Assuntos Europeus 

recebeu o RELATÓRIO DA COMISSÃO AO CONSELHO EUROPEU sobre as Barreiras 

ao Comércio e ao Investimento de 2014 [COM(2014)153]. 

A supra identificada iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públ icas, 

atento o respetivo objeto, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou o Relatório que 

se anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte integrante. 

PARTE 11 - CONSIDERANDOS 

A presente iniciativa refere-se ao Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre 

as Barreiras ao Comércio e ao Investimento de 2014, constituindo, neste domínio, o 

quarto relatório apresentado anualmente ao Conselho Europeu. 

O documento identifica os entraves que subsistem relativamente ao acesso aos 

mercados dos parceiros económicos estratégicos da UE: China, Índia, Rússia, Japão, 

Mercosul (Brasil/Argentina), Rússia e Estados Unidos 1, sublinhando, porém, alguns dos 

progressos realizados no que concerne aos entraves identificados nos relatórios 

anteriores. 

Por conseguinte, o relatório em apreço ao proceder à aval iação, monitorização e análise 

das barreiras ao comércio com que se deparam os exportadores da UE, permite alertar e 

sensibilizar para a importância da análise dos obstáculos ao comércio e, desse modo, 

criar condições que possibilitem às empresas beneficiar plenamente do mercado global, 

em conformidade não apenas com o que foi negociado com os parceiros comerciais da 

UE a nível bilateral ou multilateral, mas, também, com os compromissos assumidos em 

1 
O grande número de entraves está relacionado com requisitos de teor local, frequentemente criados por 

países emergentes, designadamente a China, a lndia e o Brasil. 
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outros fora internacionais, no sentido de promover o comércio livre, nomeadamente no 

contexto das reuniões do G20. 

Importa, também, referir que o relatório enfatiza a determinação da Comissão Europeia 

em "intensificar os esforços no sentido de eliminar as barreiras ao comércio nos países 

terceiros" pelo que "não hesitará em continuar a utilizar todos os instrumentos disponíveis 

no âmbito da estratégia de acesso aos mercados, incluindo a diplomacia comercial, a 

utilização de eventos bilaterais de alto nível, bem como os comités da OMC e a aplicação 

de compromissos assumidos por terceiros através processos de resolução de litígios bem 

definidos." 

PARTE 111- PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a 

Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que: 

1. Atendendo a que se trata de uma iniciativa não legislativa não cabe a apreciação do 

princípio da subsidiariedade. 

2. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. 

Palácio de S. Bento, 15 de Julho de 2014 

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão 

~~~ ~ (Paulo Mota Pinto) 

PARTE IV- ANEXO 

Relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas 
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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7. 0 da Lei n. 0 43/2006, de 25 de Agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito 

do processo de construção da União Europeia, a iniciativa Relatório da Comissão ao 

Conselho Europeu - Relatório sobre as Barreiras ao Comércio e ao Investimento de 

2014 [COM (2014) 153 final] foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, 

atento o seu objecto, para efeitos de análise e elaboração do presente parecer. 
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PARTE 11 - CONSIDERANDOS 

1. Na generalidade 

O Relatório da Comissão ao Conselho Europeu - Relatório sobre as Barreiras ao 

Comércio e ao Investimento de 2014 [COM (2014) 153 final] (quarto relatório, na 

sequência de outros de anos anteriores) faz o inventário, na perspetiva da 

Comissão Europeia, dos progressos e retrocessos das chamadas barreiras ao 

comércio e ao investimento relativamente a países terceiros, no quadro das regras 

em vigor na Organização Mundial de Comércio (OMC), e tendo por base as 

conclusões do relatório anterior, de 2013. 

2. Aspetos relevantes 

Na continuação de posicionamento anterior, a Comissão Europeia (CE) elege 

como parceiros estratégicos, particularmente na vertente comércio, tendo em 

atenção o peso dos seus mercados internos potenciais e o nível das trocas 

comerciais, a China, a Índia, o Japão, o Mercosul (apenas fazendo referência à 

Argentina e ao Brasil na nota de rodapé, apesar de o Mercosul ser constituído 

pelos membros plenos: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela -e pelos 

membros associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Perú), a Rússia e os 

EUA, países ou regiões relativamente às quais o relatório apresenta pontos de 

situação mais detalhados. 

Contudo, outros países, para além dos referidos parceiros estratégicos, são 

considerados no relatório, designadamente o Canadá, a África do Sul, a Malásia, a 

Coreia do Sul, a Tailândia, Marrocos, o Vietnam, a Geórgia, a Moldávia e 

Singapura. 

O Relatório faz a inventariação da evolução dos obstáculos ao comércio, em geral, 

com cada um dos parceiros estratégicos, assim como, em termos genéricos com 
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os restantes países terceiros, seja também as condições de investimento nesses 

países, em termos da dimensão e tipo das medidas restritivas aí existentes, e da 

sua atenuação ou desaparecimento. 

Segundo o Relatório as principais barreiras que persistem são barreiras não 

pautais, isto é, surgem através de condicionalismos de caráter técnico, 

designadamente as associadas a requisitos de teor local. 

A CE tem estimado a existência de cerca de 690 medidas levadas a cabo por 

países terceiros e «potencialmente restritivas ao desenvolvimento do comércio». 

Por outro lado, tinha identificado que somente os países terceiros, membros do 

G20, tinham introduzido, entre 2012 e 2013, 152 novas medidas restritivas, contra 

apenas 18 medidas anteriores revogadas. 

O Relatório conclui que apesar de persistirem «barreiras sob várias formas», 

verificam-se «desenvolvimentos positivos recentes», os quais indicarão «que estão 

em curso progressos neste domínio e que [a] estratégia da UE de acesso aos 

mercados está a produzir resultados em muitas frentes». Refere ainda, que 

«surgem constantemente novas barreiras» e que a UE prosseguira «uma 

estratégia bem sucedida e direcionada de supressão de entraves». Nesse sentido 

«a Comissão não hesitará em continuar a utilizar todos os instrumentos 

disponíveis no âmbito da estratégia de acesso aos mercados, incluindo a 

diplomacia comercial, a utilização de eventos bilaterais de alto nível, com como os 

comités da OMC e a aplicação de compromissos assumidos por terceiros através 

[de] processos de resolução de litígios bem definidos». 

Fazendo uma referência de passagem às «negociações com os EUA sobre uma 

Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento», «Um acordo [ ... ] vasto e 

ambicioso» o Relatório é omisso os termos concretos das negociações e dos 

respetivos impactos para os diversos Estados-Membros da UE. Relativamente «às 

negociações bilaterais com o Japão» apenas se refere que estas «se encontram 

bem avançadas» e que a «UE continua a chamar a atenção para as BNP 

[barreiras não pautais] que dificultam significativamente o acesso das empresas da 

UE ao mercado japonês em muitos setores». 
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Por fim, o Relatório não apresenta qualquer avaliação dos impactos da intervenção 

da UE relativa à abolição de barreiras ao comércio e ao investimento nos diversos 

Estados-Membros, nem as consequências que a evolução das referidas barreiras, 

tema do Relatório, têm nas economias, nos respetivos mercados internos, 

aparelhos produtivos, tecidos empresariais, perfis económicos, assim como na 

evolução do emprego, do rendimento e consumo nos diversos Estados-Membros 

da UE. 
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PARTE 111- OPINIÃO DO RELATOR 

O comércio internacional e o investimento em países terceiros por parte de Estados

Membros da UE é palco de profundas, persistentes e muitas das vezes 

inultrapassáveis contradições, particularmente entre os espaços económicos mais 

desenvolvidos (EUA, UE e Japão) e sobretudo entre as chamadas economias 

emergentes . 

. De um lado, e muitas das vezes respaldados nas regras em vigor na OMC, os países 

e ou as zonas económicas mais desenvolvidas, designadamente a UE, pretendem ter 

os mercados dos países terceiros completamente abertos às exportações dos seus 

bens e serviços, ao mesmo tempo que eles próprios criam barreiras não pautais e 

mesmo pautais, para impedir a entrada de alguns produtos e serviços (mesmo para 

países da UE como é o caso de Portugal) oriundos de países terceiros. 

Por outro lado, sobretudo as economias emergentes tentam, no quadro do exercício 

das suas soberanias, embora de forma muito diferenciada entre si e com 

posicionamentos por vezes muito diferenciados e até contraditórios ao longo do 

tempo, obstar à entrada completamente livre de produtos e serviços, com vista a 

protegerem designadamente as suas produções, mas não só. 

Observem-se os casos da China, tentando proteger, nomeadamente, as suas 

indústrias aeronáutica e automóvel ou a sua marinha de comércio, da Índia, 

relativamente às indústrias siderúrgica, eletrónica e de telecomunicações, do Brasil, 

relativamente às indústria automóvel e eletrónica e à proteção do transporte marítimo, 

ou à Argentina, nos resseguros e também na proteção da marinha de comércio 

nacional. 

De destacar também, o caso da Argentina, relativamente a restrições à transferência 

de divisas, dividendos e royalties. 

Mesmo relativamente aos EUA e ao Japão, subsistem variadas medidas protecionistas 

que a UE pretende ver eliminadas. 
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E natural e desejável que a UE, enquanto espaço de associação de países, como um 

todo, e cada Estado-Membro individualmente considerado possam exportar bastante e 

produtos de crescente valor acrescentado, com vista à dinamização das suas 

economias. Todavia, tal desiderato não deve ser conseguido à custa do 

desenvolvimento dos restantes países, designadamente daqueles com economias 

emergentes ou mais dependentes, tendo consciência de que os superavites das 

balanças comerciais de uns, têm sempre, em algum lado, como contrapartida, défices 

comerciais de outros. 

O Relatório, traduzindo obviamente o posicionamento ideológico da UE, aparentando 

ser só ou dominantemente técnico, assume contudo, contornos e posições de caráter 

imperialista e neocolonial relativamente a questões como o exercício das soberanias 

nacionais sobre ativos e recursos estratégicos, designadamente matérias-primas. 

A China é produtora a nível mundial, devido às suas reservas geológicas, de 99% dos 

elementos pesados das terras raras e de 87 % dos elementos leves das terras raras, 

ambos de crescente importância estratégica, nomeadamente para a indústrias 

eletrónicas, bem como de tungsténio (85 % da produção mundial) e de molibdénio, 

entre muitos outros minérios de elementos economicamente estratégicos. 

A UE pretende que a China abdique da sua soberania sobre os seus recursos 

geológicos estratégicos, tentando obrigá-la a terminar com as restrições às 

exportações destes importantes elementos, no quadro da OMC. 

O que se pretende válido para a China não foi válido no passado para os EUA, que 

durante muito mais do que meio século utilizou dominantemente petróleo importado 

para preservar o que restava das suas reservas geológicas nacionais. 

O que se pretende agora válido para a China não foi válido desde o século XIX em 

países europeus como a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Bélgica e o 

Luxemburgo, que iniciaram as suas revoluções industriais por via do aproveitamento 

quase exclusivo das suas reservas de carvão e ferro, bases primeiras da mecanização 

da indústria com a máquina a vapor e da produção de aço. 

Outra questão tem a ver com as pressões da UE, via OMC, para que países terceiros 

não nacionalizem, no todo ou em parte, recursos e atividades produtivas estratégicas 
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em que ocorreu o investimento estrangeiro. São exemplos a Argentina (caso Repsol), 

a África do Sul e a Rússia. 

Neste domínio, é importante recordar uma situação inversa desta, em que o Governo 

português, relativamente; às condições de privatização do capital da EDP e da REN, 

não protegeu minimamente o interesse nacional. 

Nos termos de um acordo internacional que Portugal assinou na segunda metade da 

década de. 90 (Resolução da Assembleia da República n. 0 36/96, aprovada em 9 de 

maio de 1996), o chamado Tratado da Carta da Energia (TCE), o GovernQ português 

ou qualquer outra instituição de poder nacional não podem alterar as condições que 

estiveram na base da aquisição de parte da EDP pela China Three Gorges (CTG), 

designadamente as remunerações resultantes dos CMEC, sem o acordo prévio desta 

empresa. Isto resulta do facto de a CTG ter adquirido as ações da EDP através de 

uma empresa de direito luxemburguês, país que também é subscritor do TCE. Tudo 

isto é argumentado tendo em vista a proteção e estabilidade do investimento. 
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PARTE IV-CONCLUSÕES 

Em face do exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas conclui o seguinte: 

1. Pela sensibilidade da matéria em causa e pelos respetivos impactos económicos e 

sociais recomenda-se que a Assembleia da República através da Comissão 

competente acompanhe a matéria abrangida pelo Relatório da Comissão ao Conselho 

- Relatório sobre as Barreiras ao Comércio e ao Investimento de 2014 

[COM(20 14) 153 final]; 

2. O Relatório da Comissão ao Conselho - Relatório sobre as Barreiras ao Comércio e 

ao Investimento \de 2014 [COM(2014)153 final] é omisso relativamente aos termos 

concretos e aos respetivos impactos nos diversos Estados-Membros da UE das 

negociações em curso com os EUA sobre uma Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento. 

3. Não é aplicável no processo presente a observância ou não observância dos 

princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. 

3. A Comissão de Economia e Obras Públicas remete o presente parecer, nos termos 

da Lei n. 0 43/2006, de 25 de agosto de 2006, à Comissão de Assuntos Europeus para 

os devidos efeitos. 

Palácio de S. Bento, 03 de junho de ?014 

fj.f) O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão 

(Pedro Pinto) 
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