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A Natureza Jurídica do Acordo Económico
e Comercial Global (CETA) 

Francisco Pereira Coutinho*

Resumo: O Acordo Económico e Comercial Global (CETA) é um acordo de comércio 
bilateral de “última geração” que foi assinado a 30 de outubro de 2016 entre o Canadá, 
por um lado, e a União Europeia e os Estados-Membros, por outro. A Comissão Europeia 
cedeu à pressão dos Estados-Membros ao qualificar o CETA como um “acordo misto” e não 
como um “acordo exclusivamente europeu”. A “guardiã dos Tratados” não possui qualquer 
margem de discricionariedade na escolha da forma de aprovação do CETA, uma vez que 
esta é uma questão constitucional relativa à repartição de competências entre a União e os 
Estados-Membros. O recente parecer do Tribunal de Justiça sobre o acordo de comércio 
negociado entre a União Europeia e Singapura (Parecer 2/15) tornou claro que o CETA 
tem de ser aprovado como um “acordo misto” em virtude de incluir matérias abrangidas 
pela competência partilhada entre a União e os Estados-Membros. Os “acordos mistos” 
seguem um método de aprovação interno que implica, na melhor das hipóteses, um atraso 
substancial na sua entrada em vigor, e, na pior, o veto à sua aprovação que coloca em causa 
a imagem externa da União.

Palavras-chave: Acordos Mistos; CETA; Política Comercial Comum; União Europeia.

Abstract: The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is a “new generation” 
bilateral free trade agreement that was signed on 30 October 2016 between Canada, of one 
part, and the European Union and the Member States, of the other part. The European 
Commission bowed to the pressure of the Member States and decided to qualify CETA 
as a “mix agreement” instead of an “EU-only agreement”. The “guardian of the Treaties” 
does not have any political leeway on the choice of the form of approval of CETA. This is a 
constitutional question related to the delimitation of competences between the European 
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Union and the Member States. After the decision of the Court of Justice on the free trade 
agreement negotiated between the European Union and Singapore (Opinion 2/15), it 
became clear that CETA has to be approved as a “mix agreement”, as it includes matters 
that fall under shared competences between the European Union and the Member States. 
“Mix agreements” follow an internal approval method that determines, in the best case 
scenario, a substantial delay on their entry into force, and, in the worst, a veto to their 
approval that damages the external image of the European Union.

Keywords: Mix agreements; CETA; Common Commercial Policy; European Union.

1. A caminho de uma vetocracia? 

I. Poucos discordarão que negociar e adotar acordos de comércio consti-
tui uma das raisons d´être da União Europeia (UE). Tal como o Reino Unido 
presumivelmente descobrirá depois de consumado o “Brexit”, o poder 
negocial de um Estado-Membro, mesmo que integrando o G8, é inferior ao 
da maior economia mundial, que é também a que mais importa, exporta, 
envia e recebe investimento estrangeiro direto1. Desde que o Tratado de 
Roma (1957) atribuiu ius tractandi à então Comunidade Económica Europeia 
(art. 113.º), foram concluídos dezenas de acordos de comércio2, os quais têm 
uma importância crucial para a economia europeia: cerca de 31 milhões 
de empregos na União (1/7 do total) dependem, direta ou indiretamente, 
do comércio externo3. 

O último grande aprofundamento convencional do processo de inte-
gração europeia, o Tratado de Lisboa, alargou a capacidade jurídica da 

1 Comissão Europeia, Trade: a key source of growth and jobs for the EU. Commission contribution 
to the European Council of 7-8 February 2013, 2012. Disponível em: <http://eu2013.ie/media/
eupresidency/content/documents/130207-Commission-Contribution-on-Trade-to-EC.pdf>, 
(acedido a 14/8/2017).

2 A lista completa pode ser consultada em: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-
-and-regions/agreements/#_other-countries>, (acedido a 14/8/2017).

3 Rueda-Cantuche, José M. e Sousa, Nuno. “EU Exports to the World: Overview of 
Effects on Employment and Income”, Trade Chief Economist Note, Issue 1, de fevereiro de 2016, 
p. 1. Disponível em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154244.
pdf>, (acedido a 1/2/2017).
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União para celebrar acordos de comércio livre de “nova geração4”; isto é, 
acordos de comércio que “contêm, além das disposições tradicionais rela-
tivas à redução dos direitos aduaneiros e dos obstáculos não pautais que 
afetam o comércio de mercadorias e serviços”, disposições que refletem 
novos aspetos do direito internacional contemporâneo, “tais como a pro-
teção da propriedade intelectual, o investimento, os contratos públicos, a 
concorrência e o desenvolvimento sustentável5”. 

O Acordo Económico e Comercial Global, mais conhecido pela sigla 
inglesa CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), assinado entre 
a União e o Canadá a 30 de outubro de 20166, é um desses acordos, que se 
estima venha a aumentar o comércio bilateral em mais de 23% e permitir 
um ganho anual para o PIB da União de 12 mil milhões de euros7. 

Ao contrário de outros acordos de comércio celebrados sem despertar 
particular atenção mediática8, a adoção do CETA – e, principalmente, do 
TTIP (Transatlantic Free-Trade Agreement), um outro acordo de comércio 
que está a ser negociado com os Estados Unidos da América – tem sido 
fortemente contestada por movimentos antiglobalização9, que defen-

4 Sobre o tema, v. Cremona, Marise. “A Quiet Revolution: The Common Commercial 
Policy Six Years after the Treaty of Lisbon”, SIEPS, 2, 2017. Disponível em: <http://www.sieps.
se/sites/default/files/Sieps%202017_2%20web.pdf>, (acedido a 5/2/2017).

5 Parecer 2/15, de 16 de maio de 2017, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a 
República de Singapura, ECLI:EU:C:2017:376, para. 17.

6 “Assinado acordo entre a UE e o Canadá. Faltam os parlamentos”, Jornal de Negócios, 
30/10/2016. Disponível em: <http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao-
-europeia/detalhe/ja-ha-acordo-entre-a-eu-e-o-canada-faltam-os-parlamentos>, (acedido a 
14/8/2017).

7 Comissão Europeia, “EU-Canada agree deal to boost trade and investment”, Memo, 
26/9/2014. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-542_en.htm>, 
(acedido a 15/8/2017).

8 V. g. o acordo de comércio livre entre a UE e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
a República da Coreia, por outro, assinado a 6 de outubro de 2010, e aprovado pelo Conselho 
a 1 de outubro de 2015 [Comunicado de Imprensa do Conselho n.º 691/15, de 1 de outubro de 
2015. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2015/10/01-
-korea-free-trade/>, (acedido a 20/8/2017)].

9 O final da Guerra-Fria e a consequente implementação transversal do modelo econó-
mico capitalista, associado ao desenvolvimento tecnológico, deram início a uma nova era de 
globalização que tem como um dos seus principais catalisadores – e ao mesmo tempo um dos 
seus principais sintomas – a expansão e integração de uma economia mundial baseada na 
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dem que o acordo promove uma diluição dos padrões de proteção social, 
ambiental e de saúde pública na União e funciona como uma espécie de 
salvo-conduto para as multinacionais escaparem à jurisdição dos tribunais  
nacionais10. 

II. O processo de negociação e aprovação do CETA transformou-se 
numa saga sem precedentes na Política Comum Comercial (PCC) da União 
que tem como um dos seus pontos focais a divergência sobre a natureza 
deste acordo internacional. 

A Comissão Europeia considera que o CETA é um “acordo exclusiva-
mente europeu”; ou seja, um acordo que, por estar integralmente suportado 
em bases jurídicas que atribuem competência exclusiva à União, tem de 
ser concluído apenas por esta com o Canadá e não conjuntamente com os 
Estados-Membros11. Por esta razão, a 28 de junho de 2017, o presidente da 
Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, informou os Chefes de Estado e 
de Governo dos Estados-Membros de que iria propor na semana seguinte 
a aprovação do CETA pelo Conselho como um acordo a celebrar exclusi-
vamente pela UE12. 

A proposta do presidente da Comissão teria como efeito confinar os 
parlamentos nacionais a um simples controlo político da intervenção dos 
respetivos executivos no Conselho durante a fase de assinatura e conclusão 
do CETA. Perante a forte contestação social à adoção deste acordo, vinte 
e um representantes de comissões parlamentares nacionais (incluindo o 
Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República) 
vieram, no âmbito do mecanismo de diálogo político com as instituições, 
declarar que o CETA e o TTIP “contêm disposições que dizem respeito 

globalização da produção, na proteção do investimento estrangeiro direto e na liberalização 
do comércio internacional e dos respetivos fluxos financeiros através de acordos de comércio 
livre bilaterais e multilaterais (v. Mégret, Frédéric. “Globalization”. Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2009, para. 10).

10 V., por exemplo, o sítio da plataforma “Não ao Tratado Transatlântico”. Disponível em: 
<https://www.nao-ao-ttip.pt/>, (acedido a 14/8/2017). 

11 Comissão Europeia, “CETA Explained”. Disponível em: <http://ec.europa.eu/trade/
policy/in-focus/ceta/ceta-explained/>, (acedido a 15/8/2017).

12 Vicenti, Daniela. “EU leaders on collision course with Commission over CETA”, 
Euroactiv.com, 29/6/2017. Disponível em: <https://www.euractiv.com/section/trade-society/
news/eu-leaders-on-collision-course-with-commission-over-ceta/>, (acedido a 11/8/2017).
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a domínios que se enquadram nas competências dos Estados-Membros”. 
Por conseguinte, devem tomar a forma de “acordos mistos” e ser adotados 
conjuntamente pela União e pelos Estados-Membros13. À mesma conclusão 
chegaram os ministros do comércio dos Estados-Membros em reunião do 
Conselho ocorrida a 13 de maio de 201614. 

Ao contrário do que tinha sido sugerido pelo seu presidente, a Comissão 
anunciaria a 5 de julho de 2017 que o CETA seria afinal apresentado como 
um “acordo misto”, considerando ser este o único caminho capaz de garantir 
a sua célere assinatura e aplicação provisória15, no que constitui uma forma 
eufemística de afirmar que a alternativa originalmente pensada levaria à 
rejeição do acordo pelo Conselho.

III. Um “acordo misto” é um acordo internacional que, por razões
jurídicas ou políticas, é celebrado conjuntamente pela União e por todos 
ou por alguns dos seus Estados-Membros com um ou mais Estados 
terceiros e/ou organizações internacionais16. Trata-se de uma “criatura  

13 “Letter to Mr De Gucht – Role of national Parliaments in free trade agreements”, 
26/6/2014. Disponível em: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20140153/huors.
do>, (acedido a 15/8/2017). No mesmo sentido pronunciaram-se, entre outros, o Bundestag 
alemão [Conclusão 9, Drucksache 18/8072, de 12 de abril de 2016, “Die transatlantischen 
Beziehungen zukunftsfest weiterentwickeln”. Disponível em: <http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/18/080/1808072.pdf>, (acedido a 15/8/2017)], a Assembleia Nacional francesa [Ponto 
1 da “Résolution Européenne sur le projet d’accord économique et commercial entre l’Union 
européenne et le Canada”, Texto n.º 428 (“Petite Loi”), Sessão Ordinária 2014/2015, de 23 de 
novembro de 2014. Disponível em: <http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0428.asp>, 
(acedido a 15/8/2017)] e o parlamento regional belga da Valónia [Ponto 1 da “Résolution sur 
l’Accord économique et commercial global (AECG)”, de 25 de abril de 2016, 212 (2014-2015), 
n.º 4. Disponível em: <http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2015_2016/RES/212_4.
pdf>, (acedido a 15/8/2017)].

14 Conselho dos Negócios Estrangeiros (Comércio), 8737/16, Reunião n.º 3463, de 13 de 
maio de 2016. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/fac/2016/05/12-
13/>, (acedido a 15/8/2017). 

15 Ponto 2 da proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, do Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União 
Europeia e os seus Estados-Membros, por outro [COM(2016) 444 final].

16 Esta é uma definição substantiva de “acordos mistos” que, de acordo com Schermers, 
Henry G. “A Typology of Mixed Agreements”, in: O’Keeffe, D. e Schermers, H. (eds.). 
Mixed Agreements. Deventer: Kluwer, 1983, p. 25, não inclui acordos internacionais celebra-
dos de forma independente pela União e pelos Estados-Membros com Estados terceiros  
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pragmática17” que, para além de evitar litígios sobre a repartição vertical 
de competências prevista nos Tratados18, garante aos Estados-Membros 
maior visibilidade nas relações internacionais19, ao mesmo tempo que 
impede o “congelamento” das competências da União20. A implementação 
de um “acordo misto” pode, no entanto, vir a revelar-se problemática se 
não forem claramente determinados os direitos e obrigações da União e 
dos Estados-Membros, designadamente no que diz respeito ao exercício do 
direito de voto nos órgãos criados pelo acordo ou a quem pode ser imputada 
responsabilidade pelo seu incumprimento21. 

e/ou organizações internacionais, em que tanto a União como cada Estado-Membro assumem 
individualmente a plenitude dos direitos e obrigações emergentes da aplicação da convenção. 
Estes acordos são frequentemente designados de “acordos mistos” paralelos por oposição a 
“acordos mistos” partilhados. Sobre esta distinção, v. Möldner, Mirka. “European Community 
and Union, Mixed Agreements”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford: 
Oxford University Press, 2011, paras. 7-9.

17 C-240/09, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, de 15 de julho de 2010, 
Lesoochranárske zoskupenie VLK, ECLI:EU:C:2010:436, para. 56.

18 M aresceau, Marc. “A Typology of Mixed Bilateral Agreements”, in: Hillion, 
Christophe e Koutrakos, Panos (eds.). Mixed Agreements in EU Law Revisited – The EU and 
its Member States in the World. Oxford: Hart, 2010, pp. 12 e 13; Eeckhout, Piet. EU External 
Relations. 2.ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 221, ou Möldner, Mirka. “European 
Community and Union, Mixed Agreements”, cit., para. 5.

19 Rosas, Allan. “The European Union and Mixed Agreements”, in: Dashwood, Alan e 
Hillion, Christophe (eds.). The General Law of EC External Relations. London: Sweet & Maxwell, 
2000, p. 201; Schütze, Robert. “European Community and Union, Party to International 
Agreements”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford: Oxford University 
Press, 2011, para. 17.

20 De Baere, Geert. “EU external action”, in: Barnard, Catherine e Peers, Steve (eds.). 
European Union Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 738, que argumenta que uma 
repartição precisa das competências entre a União e os Estados-Membros pode ter um efeito 
inibidor sobre o desenvolvimento constitucional da ordem jurídica da União. A natureza 
dinâmica da competência externa da União levou o Tribunal de Justiça a considerar não ser 
necessário definir e determinar a divisão de competências entre a União e os Estados-Membros 
no que diz respeito à conclusão de “acordos mistos” (v. Parecer 1/78, de 14 de novembro de 
1978, Projeto de convenção da Agência Internacional da Energia Atómica sobre a proteção dos materiais, 
instalações e transportes nucleares, ECLI:EU:C:1978:202, para. 35).

21 Rosas, Allan. “The European Union and Mixed Agreements”, cit., pp. 211-216, ou 
Wouters, Jan; Copens, Dominic e De Meester, Bart. “The European Union ś External 
Relations after the Lisbon Treaty”, in: Griller, Stephan e Ziller, Jacques (coord.). The 
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A escolha da forma de aprovação de um acordo internacional não é 
neutra. O recurso a um “acordo misto” significa a escolha de uma via de 
aprovação que implica, na melhor das hipóteses, um atraso substancial na 
entrada em vigor do acordo22, e, na pior, um veto à sua aprovação que coloca 
em causa a imagem externa da União. Enquanto um “acordo exclusiva-
mente europeu” é ratificado, em poucos meses23, depois de ser aprovado 
pelo Parlamento Europeu24 e pelo Conselho, que decide, em regra, por 
maioria qualificada25, a entrada em vigor de um “acordo misto” também 

Lisbon Treaty – EU Constitutionalism without a Treaty?. New York: Springer, 2008, pp. 180 e 181; 
Eeckout, Piet. EU External Relations, cit., pp. 260-264.

22 A título de exemplo, o processo de ratificação do acordo misto celebrado com a Coreia 
do Sul demorou mais de quatro anos (Conselho da União Europeia, Comunicado de Imprensa 
n.º 691/15, “Celebrado o acordo de comércio livre UE-Coreia do Sul”. Disponível em: <www.
consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2015/10/01-korea-free-trade/>, (acedido a 
15/8/2017). Em junho de 2017, o CETA apenas tinha sido ratificado pela Letónia (de 23 feve-
reiro de 2017) e pela Dinamarca (de 1 de junho de 2017) [Harte, Roderick. “CETA ratification 
process: Recent developments”, European Parliamentary Research Service, de junho de 2017. 
Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607266/
EPRS_ATA(2017)607266_EN.pdf>, (acedido a 15/8/2017)]. 

23 Kleimann, David e Kübek, Gesa. “The Signing, Provisional Application, and 
Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 
2/15”, EUI Working Papers, n.º 28, 2016, p. 12.

24 Arts. 207.º, n.º 3, e art. 218.º, n.º 6, TFUE, que atribuem assim à instituição que repre-
senta os cidadãos europeus um direito de veto – e legitimidade democrática direta – sobre a 
adoção de acordos de comércio de “nova geração” (art. 14.º, n.º 2, TUE). Este poder de bloqueio 
atribui ao Parlamento Europeu a capacidade para influenciar decisivamente a negociação de 
acordos internacionais que envolvam a UE. No caso do CETA, como explica Silva Pereira, 
Pedro. “Acordo CETA: o Parlamento Europeu fez a diferença”, Revista da Associação Portuguesa 
de Estudos Europeus, vol. 2, n.º 3, 2017, pp. 188-193. Disponível em: <http://www.apeeuropeus.
com/uploads/6/6/3/7/66379879/silva_pereira_pedro_2017.pdf>, (acedido a 2/2/2017), a 
pressão do Parlamento Europeu esteve na origem da escolha de um inovador mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores e os Estados. 

25 Art. 218.º, n.º 8, 1.º para., TFUE. A unanimidade é necessária: i) quando o acordo incida 
num domínio em que seja exigida a unanimidade para a adoção de um ato da União (art. 218.º, 
n.º 8, 2.º para., TFUE); ii) nos acordos de associação (arts. 217.º e 218.º, n.º 8, 2.º para., TFUE); 
iii) nos acordos que estabelecem uma cooperação económica, financeira e técnica com os
Estados candidatos à adesão (arts. 212.º e 218.º, n.º 8, 2.º para., TFUE); iv) no acordo de adesão 
da União à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos (art. 6.º, n.º 2, TUE e 
art. 218.º, n.º 8, 2.º para., TFUE); v) nos acordos nos domínios do comércio de serviços e dos 
aspetos comerciais da propriedade intelectual, bem como do investimento direto estrangeiro, 
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dependente da conclusão do processo de ratificação nos Estados-Membros26. 
Estima-se que o CETA tenha de ser aprovado por 38 parlamentos nacionais 
e regionais27. Em alguns Estados-Membros, a aprovação parlamentar não 
prejudicará a hipótese de realização de uma consulta popular referendá-
ria28. Dois exemplos recentes revelam ser real o espectro de a União se 
estar a transformar numa vetocracia no que diz respeito à aprovação de 
“acordos mistos”: o primeiro envolveu a rejeição, em referendo consultivo 
realizado na Holanda, do acordo (misto) de associação entre a UE e a  

sempre que estes acordos incluam disposições em relação às quais seja exigida a unanimidade 
para a adoção de normas internas (art. 207.º, n.º 4, 2.º para., TFUE); vi) em acordos no domínio 
do comércio de serviços culturais e audiovisuais, sempre que esses acordos sejam suscetíveis 
de prejudicar a diversidade cultural e linguística da União (art. 207.º, n.º 4, 3.º para., al. a), 
TFUE); vii) em acordos no domínio do comércio de serviços sociais, educativos e de saúde, 
sempre que esses acordos sejam suscetíveis de causar graves perturbações na organização 
desses serviços ao nível nacional e de prejudicar a responsabilidade dos Estados-Membros 
de prestarem esses serviços (art. 207.º, n.º 4, 3.º para., al. b), TFUE).

26 A qualificação do CETA como um “acordo misto” implica, na prática, a necessidade da 
sua aprovação por unanimidade por via da conclusão do processo de ratificação nos Estados-
Membros, mas não deixa de ser significativo que o Conselho tenha aprovado a assinatura 
deste acordo ao abrigo de disposição que exige maioria qualificada (art. 207.º, n.º 4, 1.º para. do 
TFUE). Contra, Kempen, Bernhard. Legal Opinion on the majority requirements in the Council of 
the European Union for the vote on CETA, de 4 de outubro de 2016, p. 11. Disponível em: <https://
www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2016-10-14_Kempen_Legal_Opinion_CETA.
pdf>, (acedido a 4/2/2017), que considera que o CETA tem de ser aprovado pelo Conselho 
por unanimidade em virtude de “constituir um retrocesso no direito da União em relação à 
liberalização dos movimentos de capitais com destino a países terceiros ou deles provenientes” 
(art. 64.º, n.º 3, TFUE) e discriminar negativamente cidadãos da União.

27 Kleimann, David e Kübek, Gesa. “The Signing, Provisional Application, and 
Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 
2/15”, EUI Working Papers, n.º 28, 2016, p. 1, ou Silva Pereira, Pedro. “Acordo CETA: o 
Parlamento Europeu fez a diferença”, cit, p. 187, nota 8.

28 Petições populares para a realização de referendos sobre a ratificação do CETA estão 
a ser preparadas na Áustria [Vytiska, Herbert. “Austrian petition calls for Vienna to hold 
referendum on EU trade deals”, Euroactiv.com, 1/2/2017. Disponível em: <https://www.euractiv.
com/section/trade-society/news/austrian-petition-calls-for-vienna-to-hold-referendum-on-
-eu-trade-deals/>, (acedido a 15/8/2017)] e na Holanda [GOTEV, Georgi. “Dutch referendum 
petition launched to oppose CETA ratification”, Euroactiv.com, 4/11/2017. Disponível em: 
<https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/dutch-referendum-petition-launched-
-to-oppose-ceta-ratification/>, (acedido a 15/8/2017)].
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Ucrânia29; o segundo respeitou à ameaça de bloqueio do CETA, num pri-
meiro momento, pela Bulgária e a Roménia30, e, mais tarde, pelo parlamento 
regional da Valónia (Bélgica)31. 

IV. A Comissão Europeia optou pela forma mista de aprovação do
CETA por razões políticas. De acordo com a Comissária para o Comércio 
da União, Cecilia Malmström:

29 Em referendo consultivo realizado a 6 de abril de 2016, 61,1% dos eleitores votaram 
contra o acordo. Apesar de a participação eleitoral de 32% ser superior à participação requerida 
para que os resultados fossem considerados válidos (30%), o parlamento holandês ratificou 
o acordo depois de o governo holandês ter obtido esclarecimentos dos restantes Estados-
-Membros sobre a sua interpretação. Sobre este tema, v. Van Der Loo, Guillaume. “The 
Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement: What’s Next?”, Netherlands 
Yearbook of International Law 2016, 47, 2017, pp. 337-350.

30 Por motivo alheio ao CETA relacionado com a não isenção de vistos de entrada no Canadá 
aos respetivos cidadãos [Gotev, Georgi. “Bulgaria and Romania maintain reservations on 
CETA”, Euroactiv.com, 19/10/2017. Disponível em: <https://www.euractiv.com/section/trade-
-society/news/bulgaria-and-romania-maintain-reservations-on-ceta/>, (acedido a 1/3/2017), que 
foi ultrapassado depois de o governo do Canadá garantir essa isenção a partir de dezembro de 
2017 [“Canada Officially Confirms Visa Waiver for Bulgaria, Romania as of Dec 2017”, novinite.
com, 1/11/2016. Disponível em: <http://www.novinite.com/articles/177134/Canada+Officially+
Confirms+Visa+Waiver+for+Bulgaria%2C+Romania+as+of+Dec+2017>, (acedido a 15/8/2017)].

31 No bizantino sistema constitucional belga, o governo federal necessita do consenti-
mento de cinco parlamentos regionais para decidir sobre a aprovação do CETA no Conselho 
[(“Tears over the colapse of the EU-Canada trade deal”, The Economist, 21/10/2016, pp. 1-2. 
Disponível em: <https://www.economist.com/news/europe/21709145-grumpy-insular-mood-
-european-union>, (acedido a 14/8/2017)]. A 14 de outubro de 2016, o parlamento da Valónia 
aprovou uma moção em que rejeitava a autorização ao governo federal para a assinatura do 
CETA (“Projet de motion déposé en conclusion du débat sur les projets de Traité CETA et de 
Déclaration interprétative du traité, en application de l’article 70 du Règlement”, par Mmes 
Zrihen, Simonet et Ryckmans (Doc. 605 (2016-2017) n.º 1), C.R.A. n.° 3 (2016-2017), de 14 de 
outubro de 2016. Disponível em: <http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/
CRA/cra3.pdf>, (acedido a 15/8/2017)]. Esta posição seria revertida pela aprovação de outra 
moção duas semanas depois, que foi adotada apenas após ter sido obtida a garantia por parte 
do governo federal belga de que remeteria para o Tribunal de Justiça um pedido de apreciação 
da compatibilidade com os Tratados do sistema de resolução de litígios entre investidores e 
Estados previsto no CETA [“Motion déposée en conclusion du débat sur l’Accord économi-
que et commercial global (AECG-CETA)”, 633 (2016-2017), n.º 3, de 28 de outubro de 2017. 
Disponível em: <http://www.dirittounioneeuropea.eu/images/Mozione_Parlamento_Vallone.
pdf>, (acedido a 15/8/2017)]. 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3056047



 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3056047 

24  OMC 2.0: O CETA como Novo Paradigma do Direito Internacional Económico?

“do ponto de vista estritamente jurídico, a Comissão entende que (o CETA) é 
da competência exclusiva da UE. No entanto, a situação política no Conselho é 
evidente, pelo que entendemos a necessidade de propor o CETA como acordo 
misto, a fim de permitir a sua rápida assinatura32”.

Neste artigo procuro demonstrar que a Comissão não tinha qualquer 
margem de discricionariedade na escolha da forma de aprovação do CETA, 
uma vez que estamos perante uma questão constitucional relativa à repar-
tição de competências entre a União e os Estados-Membros. Depois de 
descrever a natureza e o alcance do ius tractandi da União (2.), concluo, à 
luz do recente parecer do Tribunal de Justiça sobre o acordo de comércio 
livre negociado entre a União e Singapura, que o CETA tem de ser apro-
vado como um “acordo misto” em virtude de incluir matérias abrangidas 
pela competência partilhada entre a União e os Estados-Membros (3.). 
Termino com a análise das consequências e a descrição das soluções que 
podem ser encontradas para ultrapassar a recusa de ratificação do CETA 
por um Estado-Membro (4.).

2. O ius tractandi da União Europeia

2.1. Aspetos gerais

Enquanto sujeito de direito internacional a quem é expressamente reco-
nhecida personalidade jurídica (art. 47.º do TUE), a UE intervém nas relações 
internacionais através da celebração de acordos com Estados terceiros e 
organizações internacionais33. O princípio da especialidade de atribuições 
(art. 5.º, n.º 1 e 2, TUE) restringe a sua capacidade jurídica à celebração 

32 Comissão Europeia – Comunicado de Imprensa, “Comissão Europeia propõe assinatura 
e celebração do acordo comercial UE-Canadá”, Estrasburgo, 5/7/2016. Disponível em: <http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_pt.htm>, (acedido a 14/8/2017).

33 A expressão “acordo internacional” deve ser entendida no seu “sentido geral, desig-
nando qualquer compromisso adotado por sujeitos de direito internacional, dotado de força 
obrigatória, independentemente da sua qualificação formal” (Parecer 1/75, de 11 de novem-
bro de 1979, Acordo OCDE relativo a uma norma para as despesas locais, ECLI:EU:C:1975:145,  
p. 459).
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de acordos internacionais que abranjam o âmbito das competências “que 
os Estados-Membros lhe tenham atribuído nos Tratados para alcançar os 
objetivos fixados por estes últimos” (art. 5.º, n.º 2, TUE). Nos termos do 
art. 216.º, n.º 1, TFUE, a celebração de um acordo internacional pela União 
pode basear-se em quatro fundamentos: i) “quando os Tratados o prevejam”;  
ii) quando a celebração do acordo “seja necessária para alcançar, no âmbito 
das políticas da União, um dos objetivos estabelecidos pelos Tratados”;  
iii) “quando esteja prevista num ato juridicamente vinculativo da União”;
iv) ou quando “seja suscetível de afetar normas comuns ou alterar o seu
alcance”. 

Uma vez que os Estados-Membros mantêm intacto o seu ius tractandi
relativamente a competências que não atribuíram à União (art. 4.º, n.º 1, 
TUE), os instrumentos convencionais adotados pelos Estados-Membros  
e/ou pela União com Estados terceiros e outros sujeitos internacionais 
podem assumir uma tipologia tripla: i) “acordos exclusivamente euro-
peus”, quando concluídos apenas pela União; ii) “acordos exclusivamente 
nacionais”, quando adotados apenas pelos Estados-Membros; iii) “acordos 
mistos”, quando celebrados conjuntamente pela União e pelos Estados 
Membros. Saber se a UE dispõe sozinha da competência para celebrar 
um acordo ou se tal competência tem de ser exercida em conjunto com 
os Estados-Membros constitui uma questão constitucional relativa à 
natureza dessa competência (2.2.) e ao alcance das disposições dos 
Tratados que podem servir como base jurídica para a adoção do acordo  
internacional (2.3.).

2.2. A competência externa da União

2.2.1. Competência exclusiva

I. Se à União é atribuída uma competência exclusiva, isso significa 
que os Estados-Membros estão, no plano interno, impedidos de legislar 
e adotar atos juridicamente vinculativos e, no plano externo, não podem 
adotar acordos internacionais sem a autorização da União (art. 2.º, n.º 1,  
TFUE). 

O art. 3.º, n.º 1, TFUE contém uma lista exaustiva dos domínios de com-
petência exclusiva da União, entre os quais se inclui, na al. e), a PCC. Esta 
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constitui uma rara competência puramente externa34, que está codificada 
nos arts. 206.º e 207.º TFUE, e que tem como objetivo atribuir à União 
ferramentas para desenvolver uma política de comércio internacional que 
responda aos desafios da globalização da economia mundial35.

A exclusividade das competências externas atribuídas à União pode 
resultar da sua explicitação no art. 3.º, n.º 1, TFUE (competências exclusivas 
a priori) ou do preenchimento de um dos três fundamentos previstos no 
art. 3.º, n.º 2, TFUE, que prevê que a União possui competência exclusiva 
(implícita) para celebrar acordos internacionais: i) “quando tal celebração 
esteja prevista num ato legislativo da União”; ii) quando essa celebração “seja 
necessária para (dar à União) a possibilidade de exercer a sua competência 
interna”; iii) e na medida em que tal celebração “seja suscetível de afetar 
regras comuns ou de alterar o alcance das mesmas”. 

Da articulação entre os pressupostos previstos nos arts. 3.º e 216.º TFUE, 
pode concluir-se que a União tem competência exclusiva para celebrar 
acordos internacionais em quatro circunstâncias: i) quando os Tratados 
explicitamente assim o prevejam (primeira situação prevista no art. 216.º, 
n.º 1, TFUE conjugada com o art. 3.º, n.º 1, TFUE); ii) quando, por via do 
princípio da complementaridade, a celebração do acordo internacional 
for “necessária para alcançar, no âmbito das políticas da (União), um dos 
objetivos estabelecidos pelos Tratados” (segunda situação prevista no art. 
216.º, n.º 1, TFUE) num dos domínios de competência exclusiva da União 
previstos no art. 3.º, n.º 1, TFUE, ou caso uma competência interna da União 
não possa ser exercida na prática sem que exista também uma componente 
externa (segunda situação prevista no art. 3.º, n.º 2, TFUE)36; iii) quando 

34 Parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, de 21 de dezembro de 
2016, Acordo de comércio livre entre a União Europeia e Singapura, ECLI:EU:C:2016:992, para. 63.

35 Cremona, Marise. “A Quiet Revolution: The Common Commercial Policy Six Years 
after the Treaty of Lisbon”, cit., pp. 30-39.

36 No parecer 1/76, de 26 de abril de 1977, Acordo que institui um Fundo Europeu de Imobilização 
da Navegação Interior, ECLI:EU:C:1977:63, em que estava em causa um acordo que tinha como 
objetivo sanear a situação económica da indústria de transportes fluviais numa região geo-
gráfica onde os transportes por via navegável interior revestiam uma importância particular 
no conjunto das redes de transportes internacionais, o Tribunal de Justiça concluiu que o 
estabelecimento de regras comuns “não permit(ia) realizar inteiramente o objetivo pretendido 
(pelo acordo devido à) participação tradicional de embarcações dependentes de um Estado não 
membro, a Suíça, sujeitas ao regime da liberdade de navegação estabelecida por instrumentos 
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o ius tractandi da União esteja previsto num ato juridicamente vinculativo
(terceira situação prevista no art. 216.º, n.º 1, TFUE) que revista natureza 
legislativa (primeira situação prevista no art. 3.º, n.º 2, TFUE)37; e iv) quando 
a celebração de um acordo internacional possa afetar normas comuns ou 
alterar o seu alcance (quarta situação prevista no art. 216.º TFUE e terceira 
situação prevista no art. 3.º, n.º 2, TFUE).

II. A exclusividade do ius tractandi da União resulta frequentemente
de forma implícita do exercício interno de uma competência partilhada. 
De acordo com o art. 4.º, n.º 1, TFUE, a União dispõe de competência 
partilhada com os Estados-Membros quando os Tratados lhe atribuam 
competência em domínios não sujeitos a competência exclusiva (art. 3.º 
TFUE) ou de acompanhamento (art. 6.º TFUE). A natureza partilhada da 
competência significa que a mesma pode ser exercida pela União ou pelos 
Estados-Membros mas, por força do princípio da preempção, caso a União 
decida exercê-la, os Estados-Membros deixam de o poder fazer (art. 2.º, 
n.º 2, TFUE). Por outras palavras, a União passa a partir desse momento a 
dispor de facto de uma competência exclusiva, que contudo inclui apenas 
“os elementos regidos pelo ato da (União) em causa e, por conseguinte, 
não abrange o domínio na sua totalidade38”. A preempção é sempre rever-
sível, pois se a União deixar de atuar relativamente a uma parte específica 
de determinada competência partilhada, essa competência é recuperada 
pelos Estados-Membros (art. 2.º, n.º 2, TFUE).

O reconhecimento de competência exclusiva implícita para celebrar 
acordos internacionais decorre diretamente do princípio do primado e da 
cooperação leal, pois uma ação externa independente dos Estados-Membros 
poderia afetar a aplicação de regras comuns adotadas internamente pela 
União. Para evitar este efeito, o Tribunal de Justiça desenvolveu a chamada 

internacionais de data antiga” (para. 2). Ainda que não tenha declarado expressamente que a 
competência da União daí decorrente era exclusiva, o Tribunal de Justiça interpretou o parecer 
1/76 nesse sentido em jurisprudência posterior (v. g. Parecer 2/92, de 24 de março de 1995, 
Terceira decisão revista do Conselho da OCDE relativa ao tratamento nacional, EU:C:1995:83, para. 32. 

37 Um “ato legislativo” é, nos termos do art. 289.º, n.º 3, TFUE, um ato jurídico adotado 
através do processo legislativo.

38 Protocolo n.º 25, anexo ao Tratado de Lisboa, relativo ao exercício das competências 
partilhadas (JO, 115, de 9 de maio de 2008, p. 307).
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“doutrina ERTA”, baseada no princípio do paralelismo de competências 
(in foro interno, in foro externo) que determina que o exercício pela União de 
uma competência interna prevista nos Tratados determina a atribuição 
de uma competência externa exclusiva nesse domínio39. O “efeito ERTA” 
produz-se quando ocorra o risco de os compromissos assumidos interna-
cionalmente se enquadrarem no âmbito de aplicação de regras de direito 
derivado da União40. A constatação desse risco não exige uma coincidência 
total entre o domínio abrangido pelos compromissos internacionais e o 
domínio abrangido pela regulamentação da União, bastando para o efeito 
que tais compromissos se integrem num domínio já em grande parte coberto 
por regras da União41. Esta análise deve basear-se no alcance das regras 
em causa, na sua natureza e no seu conteúdo, bem como levar em conta, 
não apenas o estado atual do direito da União no domínio em causa, mas 
também as suas perspetivas de evolução, quando estas forem previsíveis 
no momento dessa análise42.

2.2.2. Competência partilhada

Para além de competências partilhadas sujeitas a preempção (strico 
sensu), o TFUE contempla outro tipo de competências partilhadas (latu 
sensu): i) as competências previstas nos art. 4.º, n.º 3 e 4, TFUE, também 
designadas de paralelas43 ou partilhadas irregulares44, que abrangem os 

39 C-22/70, acórdão de 31 de março de 1971, AETR, ECLI:EU:C:1971:32, paras. 12 a 19. 
40 C-114/12, acórdão de 4 de setembro de 2014, Comissão c. Conselho, EU:C:2014:2151, 

para. 68; Parecer 1/13, de 14 de outubro de 2014, Adesão de Estados terceiros à Convenção de Haia, 
EU:C:2014:2303, para. 71; ou Parecer 3/15, de 14 de fevereiro de 2017, Tratado de Marraquexe 
sobre o acesso às obras publicadas, EU:C:2017:114, para. 105. 

41 Parecer 2/91, de 19 de março de 1993, Convenção n.º 170 da Organização Internacional do 
Trabalho, ECLI:EU:C:1993:106, paras. 25-26; Parecer 1/03, de 7 de fevereiro de 2006, Nova 
Convenção de Lugano, EU:C:2006:81, para. 126; C-114/12, Comissão/Conselho, cit., paras. 69 e 
70; Parecer 1/13, Adesão de Estados terceiros à Convenção de Haia, cit., paras. 72 e 73; ou Parecer 
3/15, Tratado de Marraquexe sobre o acesso às obras publicadas, cit., paras. 106 e 107.

42 Parecer 2/91, Convenção n.º 170 da Organização Internacional do Trabalho, cit., para. 25; 
Parecer 1/13, Adesão de Estados terceiros à Convenção de Haia, cit., para. 126. 

43 De Baere, Geert. “EU external action”, cit., p. 722.
44 Klamert, Marcus. The Principle of Loyalty in EU Law. Oxford: Oxford University Press, 

2014, p. 161. 
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domínios da investigação, do desenvolvimento tecnológico e do espaço, da 
cooperação e da ajuda humanitária, em que a União não dispõe do direito 
de preempção; ii) competências de acompanhamento, previstas do art. 
6.º TFUE, que cataloga sete domínios em que a União pode desenvolver 
ações destinadas a apoiar, coordenar ou completar a ação dos Estados-
Membros, as quais podem tomar a forma de atos juridicamente vinculativos 
desde que não afetem a competência dos Estados-Membros e não impli-
quem qualquer forma de harmonização legislativa e regulamentar (art. 2.º,  
n.º 5, TFUE); iii) a competência para definir e executar uma política externa 
e de segurança comum, inclusive para definir gradualmente uma política 
comum de defesa (art. 2.º, n.º 4, TFUE), a qual não inclui a adoção de atos 
legislativos (art. 24.º, n.º 1, 2.º para., TUE) e não prejudica as competências 
de cada Estado-Membro para determinar e conduzir a sua própria política 
externa45.

A natureza partilhada de uma competência sujeita a preempção (stricto 
sensu) que não foi ainda exercida internamente pela União nos termos do 
art. 3.º, n.º 2, TFUE, não pode servir de fundamento para a adoção de um 
“acordo exclusivamente europeu46”. Em contrapartida, o mesmo não sucede 
com competências externas partilhadas não sujeitas a preempção, em que 
nada impede a União e os Estados-Membros de exercerem paralelamente 
o respetivo ius tractandi, desde que respeitem obrigações resultantes do
princípio da cooperação leal47. 

O exercício da competência externa partilhada da União pode basear-se: 
i) em disposições dos Tratados que prevejam tal competência (primeira
situação prevista no art. 216.º, n.º 1, TFUE)48, ii) ser necessário “para alcançar, 

45 As Declarações n.ºs 13 e 14 sobre a política externa e de segurança comum, anexas 
ao Tratado de Lisboa, referem, a este propósito, que as disposições que regem a política 
externa e de segurança comum “não afetam as responsabilidades dos Estados-Membros, tal 
como presentemente consagradas, para a formulação e condução das respetivas políticas de 
negócios estrangeiros, nem as suas representações em países terceiros ou em organizações 
internacionais” e “não prejudicam o carácter específico da política de segurança e defesa dos 
Estados-Membros”. 

46 Para mais desenvolvimento, v. infra secção 3.1.3.
47 Klamert, Marcus. The Principle of Loyalty in EU Law. Oxford: Oxford University Press, 

pp. 163-171.
48 Por exemplo, no âmbito da: i) política externa e de segurança comum (art. 37.º TUE); 

ii) da cooperação com países terceiros e com as organizações internacionais competentes em 
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no âmbito das políticas da (União), um dos objetivos estabelecidos pelos 
Tratados” em domínios de competência partilhada (segunda situação 
prevista no art. 216.º, n.º 1, TFUE), ou ainda iii) resultar de previsão em 
ato juridicamente vinculativo de natureza não legislativa (terceira situação 
prevista no art. 216.º, n.º 1, TFUE) ou de ato legislativo que preveja a cele-
bração de acordos internacionais nos domínios de competência paralela 
(investigação, desenvolvimento tecnológico e do espaço, cooperação para 
o desenvolvimento e ajuda humanitária) (terceira situação prevista no art. 
216.º, n.º 1, TFUE, e no art. 4.º, n.º 3 e 4 TFUE)49.

2.3.  A seleção das base(s) jurídica(s) para a aprovação de acordos 
internacionais

Uma vez que apenas dispõe de competências de atribuição, a União 
tem a obrigação constitucional de indicar a disposição ou disposições do 
tratado que a habilita(m) a adotar um determinado acordo internacional50. 
Tal abre a porta a “interpretações estratégicas” de bases jurídicas que 
lhe reconheçam competência para adotar “acordos exclusivamente euro-
peus”. A determinação do alcance da(s) base(s) jurídica(s) utilizada(s) pela 
União assume, por isso, importância crucial, na medida em que constitui 
condição prévia para determinar se dispõe da competência para celebrar 
sozinha um acordo internacional ou se essa competência é partilhada com 
os Estados-Membros51. 

Face ao silêncio dos Tratados, o Tribunal de Justiça estabeleceu que a 
escolha da base jurídica de um acordo internacional celebrado pela União 

matéria de “educação e desporto, especialmente com o Conselho da Europa” (art. 165.º, n.º 3, 
TFUE), da “formação profissional” (art. 166.º, n.º 3), da “cultura, em especial com o Conselho 
da Europa” (art. 167.º, n.º 3, TFUE) e da “saúde pública” (art. 168.º, n.º 3, TFUE); iii) da inves-
tigação, do desenvolvimento tecnológico e do espaço (art. 186.º TFUE), da cooperação (art. 
209.º, n.º 2, e 212.º, n.º 3, TFUE) e da ajuda humanitária (art. 214.º, nº 4, TFUE).

49 Parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, Acordo de comércio livre 
entre a União Europeia e Singapura, cit., nota 24.

50 Parecer 2/00, de 6 de dezembro de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664,  
para. 22. 

51 Parecer 1/08, de 30 de novembro de 2009, Acordos que alteram compromissos específicos 
assumidos ao abrigo do GATS, EU:C:2009:739, para. 112.
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deve ser baseada em elementos objetivos, suscetíveis de fiscalização juris-
dicional, que incluam a finalidade e o conteúdo do ato52. 

Para resolver dificuldades de determinação da base jurídica de um 
acordo que inclui matérias que se podem subsumir a diferentes disposi-
ções dos Tratados, o tribunal do Luxemburgo aplica a teoria do “centro de 
gravidade”: se da análise do acordo resultar a conclusão de que o acordo 
prossegue mais do que uma finalidade ou inclui duas ou mais componentes, 
das quais uma é identificável como principal ou preponderante, enquanto 
a(s) outra(s) é (são) apenas acessória(s) ou de âmbito extremamente limi-
tado, a celebração do acordo pela UE deve assentar apenas numa base 
jurídica, que será a exigida pela finalidade ou componente principal ou 
preponderante53. Caso se conclua que o acordo internacional prossegue 
simultaneamente várias finalidades ou tem diferentes componentes que 
estão indissociavelmente ligadas, sem que uma seja acessória da outra, de 
modo que diferentes disposições do Tratado são aplicáveis, o ato da União 
Europeia relativo à celebração do acordo deve assentar nas diferentes bases 
jurídicas correspondentes54.

52 C-137/12, acórdão de 22 de outubro de 2013, Comissão c. Conselho, EU:C:2013:675, para. 
52; C-263/14, acórdão de 14 de junho de 2016, Parlamento c. Conselho, ECLI:EU:C:2016:435,  
para. 43.

53 C-137/12, Comissão c. Conselho, cit., para. 53. Neste processo, o Tribunal de Justiça 
declarou que a decisão de aprovação da convenção europeia sobre a proteção jurídica dos 
serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional “prossegue principalmente um 
objetivo que apresenta uma ligação específica com a política comercial comum, que impõe, 
para efeitos da sua aprovação, o recurso à base jurídica constituída pelo art. 207.º, n.º 4, TFUE, 
conjugado com o art. 218.º, n.º 5, TFUE, e significa, além disso, que a assinatura da convenção 
em nome da União é, em aplicação do art. 3.º, n.º 1, alínea e), TFUE, da competência exclusiva 
da União. Em contrapartida, a melhoria das condições de funcionamento do mercado interno 
afigura-se um objetivo acessório da referida decisão, que não justifica que esta assente no 
art.114.º TFUE” (idem, para. 76).

54 C-94/03, acórdão de 10 de janeiro de 2006, Comissão c, Conselho, EU:C:2006:2, para. 51; 
C-263/14, Parlamento c. Conselho, cit., para. 44.
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3. A competência da União Europeia para aprovar o acordo CETA

3.1. A Política Comercial Comum 

I. A PCC é uma competência exclusiva da União (art. 3.º, n.º 1, al. e), do 
TFUE) que se baseia “na celebração de acordos pautais e comerciais sobre 
comércio de mercadorias e serviços” (art. 207.º, n.º 1, TFUE). Uma vez que 
se insere na ação externa da União, os acordos aprovados no seu âmbito 
abrangem as trocas comerciais com Estados terceiros e não as trocas no 
mercado interno55. 

O Tratado de Lisboa alargou o âmbito material da PCC através da inclu-
são, no art. 207.º, n.º 1, TFUE, de referências à proteção do investimento 
estrangeiro direto e aos direitos de propriedade intelectual relacionados 
com o comércio e os serviços. Os efeitos desta alteração não demoraram a 
ter reflexos na jurisprudência do Tribunal de Justiça: se antes da entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa, o tribunal do Luxemburgo considerou que 
a Comunidade Europeia não possuía competência exclusiva para adotar o 
TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property) como um “acordo exclu-
sivamente europeu56”; após a entrada em vigor daquele tratado, declarou 
que o acordo TRIPS se enquadrava na PCC57.

II. Pode o art. 207.º, n.º 1, TFUE constituir a única básica jurídica para 
a aprovação do CETA? Em caso negativo, pode ainda assim o CETA ser 
aprovado como um “acordo exclusivamente europeu” baseando-se também 
em competências exclusivas implícitas da União? 

Uma vez que o CETA “tem objetivos idênticos e essencialmente as mes-
mas matérias que o Acordo de Comércio Livre celebrado com Singapura 
(ACLUES)” e, por conseguinte, “a competência da União é igual em ambos 
os casos58”, a resposta a estas duas questões pode ser encontrada no parecer 

55 C-414/11, acórdão de 18 de julho de 2013, Daiichi, ECLI:EU:C:2013:520, para. 50.
56 Parecer 1/94, de 15 de Novembro de 1994, Competência da comunidade para concluir acordos 

internacionais em matéria de serviços e de proteção da propriedade intelectual, ECLI:EU:C:1994:384, 
paras. 98 e 105.

57 C-414/11, Daiichi, cit., para. 61.
58 Ponto 2 da proposta de Decisão do Conselho relativa à assinatura, em nome da União 

Europeia, do Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União 
Europeia e os seus Estados-Membros, por outro [COM(2016) 444 final].
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do Tribunal de Justiça que se pronunciou sobre a repartição de compe-
tências entre a União e os Estados-Membros no acordo de comércio livre 
negociado com Singapura59. Apesar de não ter recorrido à teoria do “centro 
de gravidade” (3.1.1.), o tribunal do Luxemburgo considerou que a quase 
totalidade do ACLUES releva da competência exclusiva da União (3.1.2.). 
Na competência partilhada com os Estados-Membros incluem-se apenas 
as disposições que abrangem os investimentos em carteira ou de portfólio 
e criam o mecanismo de resolução de litígios entre investidores e Estados 
(3.1.3.). A competência exclusiva da União inclui também o direito de 
revogação de acordos de investimento bilaterais celebrados por Estados- 
-Membros com Singapura (3.1.4.).

3.1.1. A teoria do “centro de gravidade”

Sem surpresa, até porque a própria Comissão reconheceu que as dis-
posições relativas aos serviços de transporte internacional e as relativas 
a investimentos estrangeiros diferentes de investimentos diretos não se 
incluíam na PCC60, o Tribunal de Justiça não aplicou a teoria do “centro 
de gravidade”, assumindo que o ACLUES é um acordo abrangente que 
prossegue diferentes finalidades e tem várias componentes, não existindo 
uma finalidade ou componente que possa ser qualificada como principal 
ou preponderante e as restantes como acessórias ou de âmbito extrema-
mente limitado. 

O tribunal do Luxemburgo reconheceu como partes autónomas que, 
consequentemente, requerem a indicação das correspondes bases jurídicas 
para permitir a aprovação do ACLUES: i) as disposições abrangidas pela 
PCC; ii) as disposições que liberalizam os serviços de transporte entre a 
UE e Singapura, as quais seriam abrangidas pelo âmbito da política de 
transportes; iii) e as disposições que regulam os tipos de investimento 
diferentes do investimento estrangeiro direto, que estão sujeitas às regras 
relativas à livre circulação de capitais.

59 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., para. 305.

60 Idem, paras. 14 e 16.
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3.1.2. Competência exclusiva da União Europeia

I. A principal conclusão a retirar do Parecer 2/15 é a de que a União 
tem competência para negociar e aprovar como “acordos exclusivamente 
europeus” acordos de comércio de “nova geração”. 

O Tribunal de Justiça considerou que a quase totalidade das disposições 
do ACLUES está abrangida pela PCC e, portanto, inclui-se na competência 
externa exclusiva da União, nos termos do art. 3.º, n.º 1, TFUE, e do pri-
meiro fundamento previsto no art. 216.º, n.º 1 TFUE. Este é o resultado das 
alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa no art. 207.º, n.º 1, TFUE 
e de uma aplicação ampla do entendimento jurisprudencial, segundo o 
qual uma disposição de um acordo internacional se insere na PCC quando 
verse especificamente sobre trocas comerciais, “na medida em que se des-
tine essencialmente a promovê-las, a facilitá-las e tenha efeitos diretos e 
imediatos nelas”, não bastando a mera circunstância de o acordo “poder 
ter implicações” nas mesmas61.

Uma conexão específica com o comércio internacional foi encontrada 
com as disposições de capítulos do ACLUES que tratam: i) do acesso de 
mercadorias ao mercado (capítulos 3 a 6)62; ii) do acesso ao mercado no 
setor da produção de energia a partir de fontes não fósseis sustentáveis 
(capítulo 7)63; iii) do comércio de serviços (capítulo 8), com exceção das 
disposições relativas à prestação de serviços no domínio dos transportes, 
as quais estão excluídas da PCC pelo art. 207.º, n.º 5, TFUE64; iv) da pro-
teção do investimento estrangeiro direto (secção A do capítulo 9)65; v) da 

61 C-414/11, Daiichi, cit., para. 51; C-137/12, Comissão c. Conselho, cit., para. 57; Parecer 3/15, 
Tratado de Marraquexe sobre o acesso às obras publicadas, cit., para. 61.

62 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
op. cit., paras. 40-48.

63 Idem, paras. 72-74.
64 Idem, paras. 53 e 57. Foi assim reiterada a jurisprudência constante segundo a qual se 

inserem na PCC as disposições que abarcam os quatro modos de prestação de serviços que 
obedecem à classificação utilizada pela Organização Mundial do Comércio (OMC) (Parecer 
1/08, de 30 de novembro de 2009, Acordos que alteram as listas de compromissos específicos ao abrigo 
do GATS, EU:C:2009:739, paras. 4, 118 e 119). 

65 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., paras. 78 a 110. O tribunal interpretou declarativamente o art. 207.º, n.º 1, TFUE, conside-
rando que a utilização, pelos autores do TFUE, dos termos “investimento estrangeiro direto” 
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contratação pública (capítulo 10)66; vi) da propriedade intelectual (capítulo 
11)67; vii) da concorrência (capítulo 12)68; viii) do desenvolvimento susten-
tável (capítulo 13)69, desta forma confirmando que a PCC não se limita à 
prossecução de objetivos de cariz económico relacionados com a gradual 
liberalização do comércio70.

II. A “doutrina ERTA” (quarta situação prevista no art. 216.º TFUE e
terceira situação prevista no art. 3.º, n.º 2, TFUE) foi invocada para incluir 
disposições do ACLUES em matéria de serviços no domínio dos transportes 
(capítulos 8 e 10) no âmbito de competência externa exclusiva implícita 

“exprime sem ambiguidade a sua vontade de não incluir outros investimentos estrangeiros na 
política comercial comum” (idem, para. 83), e rejeitou a interpretação restritiva do conceito de 
“investimento estrangeiro direito” proposta pelo Conselho e por alguns Estados-Membros, 
segundo a qual a PPC incluiria a admissão mas não a proteção deste tipo de investimento (idem, 
paras. 85-87). Declarou ainda que o acordo UE/Singapura não contém nenhum compromisso 
relativo ao regime da propriedade nos Estados-Membros, a qual constitui uma competência 
exclusiva estadual nos termos do art. 345.º TFUE, esclarecendo que o art. 9.6 do acordo “visa 
apenas enquadrar eventuais decisões de nacionalização ou de expropriação, através de limites 
destinados a garantir aos investidores que essa decisão ocorrerá em condições equitativas e 
no respeito dos princípios gerais e dos direitos fundamentais, nomeadamente do princípio 
da não discriminação” (idem, para. 107).

66 Idem, paras. 75-77. Excluídos da PPC, mas sujeitos à competência externa exclusiva 
implícita da União, estão os compromissos em matéria de contratos públicos no domínio dos 
transportes (idem, paras. 219-224).

67 Idem, para. 111-130.
68 Idem, paras. 131-138.
69 Idem, paras. 139-167. De acordo com o Tribunal de Justiça, as disposições relativas 

ao desenvolvimento sustentável “visam regular o comércio entre a União e a República de 
Singapura, subordinando a sua liberalização à condição de as Partes respeitarem as suas 
obrigações internacionais em matéria de proteção social dos trabalhadores e de proteção 
do ambiente” (para. 166). Esta conclusão foi fundada na obrigação de condução da PCC de 
acordo com os princípios e objetivos da ação externa da União (arts. 21.º, n.º 3, TUE, 205.º 
e art. 207.º, n.º 1, TFUE), entre os quais se inclui o desenvolvimento sustentável associado à 
preservação e à melhoria da qualidade do ambiente e à gestão sustentável dos recursos naturais 
mundiais (art. 21.º, n.º 1, al. f), TUE) (para. 147). A possibilidade de o art. 21.º TUE alargar o 
âmbito material da PCC foi rejeitada nas conclusões da advogada-geral Sharpston (cit., para. 
495) com o argumento de que aquela disposição serve o único propósito de impor à União 
que contribua para determinados objetivos nas suas políticas e ações. 

70 Van Der Loo, Guillaume. “The Court ś Opinion on the EU-Singapore FTA: throwing 
off the schackles on mixity?”, CEPS, 2017/17, p. 4.
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da União. Ainda que a celebração de acordos internacionais no setor dos 
transportes esteja sujeita à política comum de transportes (art. 207.º, n.º 5, 
TFUE), a qual constitui um domínio de competência partilhada (art. 4.º, 
n.º 2, g), TFUE), o tribunal considerou que os compromissos assumidos 
no ACLUES relativos ao setor dos transportes eram suscetíveis de afetar, 
ou até mesmo de alterar, regras comuns previstas no direito derivado da 
União aplicáveis à prestação de serviços neste domínio71.

III. No âmbito da competência externa exclusiva da União foram, por
último, incluídas: i) disposições institucionais, designadamente as relativas 
ao intercâmbio de informações, notificação, cooperação, mediação, poder de 
decisão e transparência (capítulos 14, 16 e 17), as quais têm carácter auxiliar, 
pelo que se inserem na mesma competência das disposições substantiva que 
acompanham72; ii) e as disposições que criam um mecanismo arbitral de 
resolução de litígios entre as partes sobre a interpretação e a aplicação dos 
capítulos 2 a 12 do ACLUES (capítulo 15), na medida em que a competência 
da União para celebrar acordos internacionais comporta necessariamente 
a faculdade de se submeter às decisões de um órgão materialmente juris-
dicional semelhante ao órgão de resolução de litígios da OMC73. 

3.1.3. Competência partilhada 

I. O único domínio substantivo previsto no ACLUES que o Tribunal de 
Justiça considerou não estar incluído na competência exclusiva da União 
foi o relativo ao investimento diferente do investimento estrangeiro direto 
(capítulo 9, secção A), designadamente o investimento de portfólio, que é 

71 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., paras. 193 (serviços de transporte marítimo internacional), 202 (serviços de transporte 
ferroviário), 211 (serviços de transporte rodoviário) e 224 (contratos públicos no domínio 
dos transportes). O tribunal considerou que as disposições relativas ao transporte por vias 
interiores navegáveis estaria associado no ACLUES, quanto muito, a compromissos de alcance 
extremamente limitado, os quais não teriam qualquer relevância para a determinação da 
natureza da competência (idem, paras. 216 e 217).

72 Idem, paras. 275 e 282.
73 Idem, para. 299.
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aquele que é feito sem a intenção de influenciar ou assumir uma posição 
de controlo numa empresa.

A Comissão Europeia argumentou que as disposições do ACLUES rela-
tivas ao investimento de portfólio estariam abrangidas pela competência 
exclusiva da União por via da “doutrina ERTA” (quarta situação prevista 
no art. 216.º TFUE e a terceira situação prevista no art. 3.º, n.º 2, TFUE), 
uma vez que “afetam” as disposições do TFUE sobre a livre circulação de 
capitais (art. 63.º TFUE). 

A ideia de que as “regras comuns” a que se refere o art. 3.º, n.º 2, TFUE, 
incluem também o direito primário foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça 
nos seguintes termos: 

“(…) tendo em conta a primazia dos Tratados (…) sobre os atos adotados 
com base neles, (…) os acordos celebrados pela União com Estados terceiros 
(…) encontram legitimidade nos referidos Tratados e não podem, em contra-
partida, influenciar o sentido ou o alcance das disposições destes últimos. Os 
referidos acordos não são, por conseguinte, suscetíveis de ‘afetar’ regras de 
direito primário da União ou de ‘alterar o alcance’ das mesmas, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 2, TFUE74”.

Esta conclusão não impede que a União alcance uma sobreposição 
integral entre a política comercial e a política de investimento na sua ação 
externa. Segundo o tribunal do Luxemburgo, as disposições que abrangem 
os investimentos de portfólio incluem-se na competência partilhada, na 
medida em que um acordo internacional relativo a tais investimentos pode 
revelar-se necessário “para alcançar, no âmbito das políticas da União, uma 
dos objetivos estabelecidos pelos Tratados” (segunda situação prevista 
no art. 216.º, n.º 1, TFUE). Com efeito, a livre circulação de capitais e de 
pagamentos entre os Estados-Membros e Estados terceiros, prevista no  
art. 63.º TFUE, não é formalmente oponível aos Estados terceiros, pelo 
que a celebração do ACLUES é necessária para realizar plenamente essa 
liberdade de circulação, a qual constituiu um dos objetivos definidos no 
título IV do TFUE (“A livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais”), 

74 Idem, para. 235.
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que se insere na competência partilhada relativa ao mercado interno (art. 
4.º, n.º 2, al. a), TFUE)75. 

II. Igualmente abrangido pela competência partilhada entre a União e
os Estados-Membros está o polémico mecanismo arbitral de resolução de 
litígios entre investidor e Estado (ISDS – Investor-State Dispute Settlement 
mechanism) (capítulo 9, secção B). 

O recurso ao ISDS constitui uma prerrogativa discricionária de um 
investidor, que está, todavia, condicionada à retirada por este de qualquer 
pedido semelhante que tenha pendente perante um órgão jurisdicional 
nacional (art. 9.17, al. f), ACLUES). Uma vez que os Estados-Membros não 
podem bloquear o início do processo arbitral (art. 9.16 ACLUES), o ISDS 
determina necessariamente a subtração de litígios da competência dos 
tribunais nacionais, pelo que não pode ser instituído sem o consentimento 
dos Estados-Membros76.

3.1.4.  Em especial: a competência para revogar acordos de investimento bilaterais

I. A inclusão do investimento estrangeiro direto no art. 207.º, n.º 1, TFUE 
pelo Tratado de Lisboa determinou a atribuição à União de competência 
exclusiva num domínio que se encontra regido por inúmeras convenções 
bilaterais de investimento – frequentemente designadas pela sigla BIT 
(Bilateral Investment Treaty) – celebradas entre Estados-Membros e Estados 
terceiros. O destino dos BITs celebrados com Singapura é, nos termos do 
art. 9.10 ACLUES, o seguinte:

75 Idem, paras. 239-241.
76 Idem, paras. 288-293. Na sequência das muitas críticas feitas ao ISDS, o CETA criou 

um inovador sistema arbitral institucionalizado através da constituição de um tribunal 
permanente de resolução de litígios de investimento, designado por Investment Court System 
(ICS), que mantém como requisito processual a desistência “do pedido ou da instância em 
curso num tribunal ou órgão jurisdicional ao abrigo do direito nacional ou internacional, 
que se refira a uma medida que alegadamente constitua uma infração que seja objeto do (…) 
pedido” [art. 8.22, n.º 1, al. f)]. Sobre o mecanismo arbitral criado pelo CETA, v. Diogo, João 
Francisco. “Resolução de Litígios de Investimento no CETA: uma resposta aos críticos?”, 
publicado nesta obra. 
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“Aquando da entrada em vigor do presente Acordo, os acordos (bilaterais 
de investimento) entre Estados-Membros da União e Singapura (…), incluindo 
os direitos e obrigações decorrentes, deixam de produzir efeitos e devem ser 
substituídos ou revogados pelo presente Acordo”. 

O Conselho e vários Estados-Membros consideraram que a União não 
pode acordar sozinha com um Estado terceiro a revogação e substituição de 
acordos internacionais celebrados entre esse Estado e os Estados-Membros 
nos quais a própria União Europeia não é parte. Este é um poder que se 
insere no âmbito da competência exclusiva dos Estados-Membros77. 

Entendimento oposto teve a Comissão, para quem, quando celebra 
um acordo internacional num domínio abrangido pela sua competência 
externa exclusiva, a União Europeia sucede aos Estados-Membros no que 
diz respeito aos acordos bilaterais que estes celebram com Estados tercei-
ros, pelo que pode agir em nome dos Estados-Membros, inclusivamente 
revogando esses acordos bilaterais78.

O Tribunal de Justiça concordou com a Comissão, considerando que 
“quando a União negoceia e celebra com um Estado terceiro um acordo 
num domínio em que adquiriu competência exclusiva, substitui-se a esses 
mesmos Estados”. Por conseguinte, após a entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa, a União tem competência para aprovar sozinha um acordo com 
um Estado terceiro que revoga e substitui disposições de BITs que digam 
respeito ao investimento estrangeiro direto79. Em contrapartida, no que diz 
respeito às disposições de BITs que abranjam o investimento de portfólio, 
um domínio de competência partilhada, a respetiva revogação e substitui-
ção só pode ser feita conjuntamente pela União e pelo Estado-Membro em 
causa através de um “acordo misto” com o Estado terceiro80.

II. A advogada-geral Eleanor Sharpston considerou que a revogação
de BITs constitui uma competência exclusiva dos Estados-Membros por 
via da aplicação do regime jurídico aplicável a convenções internacionais 

77 Parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, Acordo de Comércio Livre 
entre a União Europeia e a República de Singapura, cit., para. 373.

78 Idem, para. 374.
79 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 

cit., paras. 248 e 249.
80 Idem, paras. 243 e 256.
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celebradas por Estados-Membros em momento anterior à sua adesão à 
União81. 

O primeiro para. do art. 351.º TFUE refere que “as disposições dos 
Tratados não prejudicam os direitos e obrigações decorrentes de convenções 
concluídas antes de 1 de janeiro de 1958 ou, em relação aos Estados que 
aderem à União, anteriormente à data da respetiva adesão, entre um ou 
mais Estados-Membros, por um lado, e um ou mais Estados terceiros, por 
outro”. No entanto, caso se verifique que tais convenções não são compa-
tíveis com os Tratados, o Estado ou os Estados-Membros em causa devem 
recorrer a todos os meios adequados para eliminar as incompatibilidades 
verificadas (art. 351.º, 2.º para., TFUE). Daqui decorre que, sempre que 
se verifique não existir qualquer incompatibilidade entre uma convenção 
celebrada em momento anterior à adesão e os Tratados, não existe nenhuma 
obrigação de adoção de medidas corretivas para os Estados-Membros. A 
esta mesma conclusão chegou o Tribunal de Justiça no processo Comissão 
c. Portugal, em que reconheceu que a aplicação do TFUE não afetava “o 
compromisso do Estado-Membro interessado de respeitar os direitos de 
países terceiros emergentes duma convenção anterior e de observar as suas 
obrigações correspondentes82”. 

Para a advogada-geral, por identidade de razão, quando os Tratados 
transfiram a competência num determinado domínio integralmente para 
a União, os Estados-Membros devem também continuar a cumprir as suas 
obrigações decorrentes de acordos internacionais celebrados com Estados 
terceiros em momento posterior à adesão. Os princípios do primado do 
direito da União e da cooperação leal (art. 4.º, n.º 3, TUE) obrigam-nos, toda-
via, a cumprir as obrigações decorrentes desses acordos em conformidade 
com o direito da União e com o exercício pela União das suas competências 
exclusivas. Quando não for possível fazê-lo sem infringir o direito da União, 
os Estados-Membros devem adotar as medidas necessárias para assegurar 
a conformidade desses acordos com o direito da União, entre as quais se 
pode incluir, em última instância, a obrigação de promover a cessação da 
respetiva vigência83.

81 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., para. 381-389.

82 C-84/98, Comissão c. Portugal, acórdão de 4 de julho de 2000, EU:C:2000:359, para. 53.
83 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 

cit., para. 381 e 382.
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O Tribunal de Justiça recusou aplicar o regime jurídico previsto no 
art. 351.º TFUE. Da interpretação teleológica deste preceito resulta que 
a sua intenção é a de impedir que a aplicação dos Tratados faça incorrer 
os Estados-Membros em responsabilidade internacional por violação de 
direitos que convenções internacionais anteriores à sua adesão à União 
conferem a Estados terceiros. Ora, no caso em apreço, tal situação não 
ocorria, uma vez que foi o Estado terceiro (Singapura) que manifestou a 
intenção de fazer cessar os acordos internacionais que mantinha com os 
Estados-Membros84.

Para a advogada-geral, contudo, a ausência de consentimento expresso 
dos Estados-Membros não pode nunca ser suprida pela União: 

“(…) não encontro nenhum fundamento de direito internacional (no seu 
estado atual) para concluir que a UE pode suceder automaticamente aos 
Estados-Membros num acordo internacional celebrado por eles, no qual 
não seja parte, e em seguida pôr termo a esse acordo. Esta regra constituiria 
uma exceção à regra fundamental do consentimento na produção de direito 
internacional. Admitir a posição da Comissão significaria que, em caso de 
modificações do direito da União e do eventual exercício pela União Europeia 
das suas competências externas, um Estado-Membro poderia deixar de ser parte 
num acordo internacional ainda que tivesse consentido em ficar vinculado por 
esse acordo e que esse acordo estivesse em vigor relativamente a ele. Os direitos 
e as obrigações do Estado-Membro nos termos desse acordo extinguir-se-iam 
e, se a União Europeia decidisse exercer as suas novas competências, seriam 
substituídos pelos direitos e as obrigações assumidos pela União Europeia 
com o Estado terceiro, sem que o Estado-Membro tivesse manifestado o seu 
consentimento em relação a essas modificações (fundamentais)85”.

Para além de se tratar de uma questão de direito internacional que não 
tem implicações na questão constitucional relativa à repartição de com-
petências entre a União e os Estados-Membros, a advogada-geral parece 
ignorar o facto de a alteração convencional que deu origem à atribuição 

84 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., paras. 254 e 255.

85 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., para. 396.
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de competência exclusiva à União para revogar BITs não ser possível sem 
o consentimento unânime dos Estados-Membros (art. 49.º TUE)86. Não
parece assim haver razões para seguir uma tese restritiva do alcance da 
sucessão funcional dos Estados-Membros pela União em acordos interna-
cionais que digam respeito a matérias da competência exclusiva da União, 
da qual resultaria que esta se limitaria a substituir os Estados-Membros 
no exercício de direitos e no cumprimento das obrigações emergentes da 
aplicação da convenção mas não teria capacidade para fazer cessar esses 
mesmos direitos e obrigações87.

III. Por último, os Estados-Membros não podem basear a sua com-
petência exclusiva para revogar BITs no regulamento que os autoriza a 
manter em vigor, e mesmo a celebrar, tais acordos com Estados terceiros88. 
O regulamento não prejudica “a repartição de competências entre a União 
e os seus Estados-Membros de acordo com o TFUE” (considerando 3) e  
não prevê a possibilidade de a UE, em conjunto com o Estado terceiro 
vinculado pelo acordo bilateral, pôr termo a BITs celebrados por Estados- 
-Membros; no entanto, estabelece como limite para o exercício do ius  
tractandi dos Estados-Membros a entrada em vigor de um acordo bilateral 
de investimento entre a União e o país terceiro89. A partir desse momento, 

86 O Tribunal de Justiça declarou, a este propósito, que “a União pode suceder aos Estados-
Membros nos seus compromissos internacionais, quando os Estados-Membros tenham transferido 
para a União, através de um dos Tratados fundadores, as suas competências relativas a esses compromissos 
e esta última exerça essas competências” [Idem, op. cit., para. 248 (itálico nosso), em que remete 
para os processos apensos 21/72 a 24/72, acórdão de 12 de setembro de 1972, International 
Fruit Company, EU:C:1972:115, paras. 10-18].

87 Parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, Acordo de Comércio Livre 
entre a União Europeia e a República de Singapura, cit., paras. 379 e 380.

88 Arts. 3.º e 7.º do Regulamento (UE) n. ° 1219/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de dezembro de 2012, que estabelece disposições transitórias para os acordos bilaterais de 
investimento entre os Estados-Membros e os países terceiros. Sobre o âmbito de aplicação deste 
regulamento, que considera inválido por se debruçar sobre matérias da competência exclusiva 
dos Estados-Membros, v. PALMA, Maria João. “A Nova Política Europeia de Investimento 
decorrente do Tratado de Lisboa – o Regulamento Grandfathering e a articulação entre a 
competência da União Europeia e as competências remanescentes dos Estados-Membros”, 
Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação, Ano VIII, 2015, pp. 83-110.

89 Nos termos do art. 3.º do Regulamento (UE) n.° 1219/2012, “os acordos bilaterais de 
investimento (…) podem ser mantidos em vigor, ou entrar em vigor, de acordo com o TFUE 
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os Estados-Membros perdem a possibilidade de determinar “o destino dos 
compromissos na matéria contidos nos acordos bilaterais que celebraram 
anteriormente com mesmo Estado terceiro90”. 

3.2. A tipologia do CETA 

I. Os “acordos mistos” bilaterais celebrados pela União conjunta-
mente com os Estados-Membros com um Estado terceiro podem ser:  
i) obrigatórios, quanto contêm matérias que se incluem tanto no âmbito
da competência exclusiva da União como de competências próprias dos 
Estados-Membros; ii) facultativos, quando incluem matérias que se inte-
gram no âmbito da competência exclusiva da União e da competência 
partilhada com os Estados-Membros, ou apenas da competência partilhada;  
iii) falsos, se apenas incluírem matérias da competência exclusiva dos
Estados-Membros ou da União91; iv) incompletos, imperfeitos ou parciais, 
quando são celebrados pela União conjuntamente com apenas alguns dos 
seus Estados-Membros92.

e com o presente regulamento, até que entre em vigor um acordo bilateral de investimento 
entre a União e o país terceiro em causa”.

90 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., para. 251.

91 O art. 2.º, n.º 1, TFUE, refere que os Estados-Membros, quando devidamente habilita-
dos, podem adotar atos juridicamente vinculativos em domínios de competência exclusiva da 
União. Daqui decorre que a União pode autorizar os Estados-Membros a adotar conjuntamente 
acordos internacionais em domínios da sua competência exclusiva (De Baere, Geert. “EU 
external action”, cit., p. 720), o que significa, como bem nota Rosas, Allan. “Exclusive, Shared 
and National Competence in the Context of EU External Relations: do such distinctions 
matter?”, in: Govaere, Inge et al. (eds.). The European Union in the World – Essays in Honour 
of Marc Maresceau. Leiden: Martinus Nijhoff, 2013, p. 33, que, na prática, uma competência 
exclusiva da União não é muitas vezes exercida como tal.

92 Sobre as diferentes tipologias de “acordos mistos”, v. Schermers, Henry G. “A Typology 
of Mixed Agreements”, cit., pp. 23-33; Rosas, Allan. “Mixed Union-Mixed Agreements”, 
in: Koskenniemi, M. (ed.). International Law Aspects of the European Union. The Hague: 
Kluwer, 1998, pp. 129-132, e “The European Union and Mixed Agreements”, cit., pp. 203–206; 
Maresceau, Marc. “A Typology of Mixed Bilateral Agreements”, cit., pp. 16-27; Möldner, 
Mirka. “European Community and Union, Mixed Agreements”, paras. 7-15, Klamert, Marcus. 
The Principle of Loyalty in EU Law, cit., pp. 183-185.
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No parecer 2/15, o Tribunal de Justiça procedeu à repartição de com-
petências entre a União e os Estados-Membros, concluindo que o acordo 
com Singapura se incluía no âmbito da competência exclusiva da União, 
com exceção das disposições relativas aos investimentos de portfólio e do 
ISDS, as quais relevam da competência partilhada com os Estados-Membros. 
Na medida em que nenhuma disposição do ACLUES foi considerada 
como estando integrada na competência exclusiva dos Estados-Membros, 
poderia o CETA ser aprovado como um “acordo exclusivamente europeu”? 
Ou será que a circunstância de conter disposições incluídas no âmbito da 
competência partilhada obriga à sua aprovação como um “acordo misto”? 
Segundo a advogada-geral Juliane Kokott:

“(…) determinados aspetos parciais de um acordo, para os quais a (União) 
carece de competência a nível interno, são suficientes para ‘infetar’ o acordo 
no seu todo e torná-lo dependente, na sua totalidade, do comum acordo dos 
Estados-Membros. A imagem criada pela própria Comissão noutro contexto 
é igualmente verdadeira no âmbito do (atual art. 207.º TFUE): tal como uma 
pequena gota de pastis pode tornar turvo um copo de água, determinadas 
disposições, ainda que tenham carácter acessório, contidas num acordo inter-
nacional baseado no (atual art. 207.º TFUE) podem desencadear igualmente 
a obrigação de celebrar um acordo misto93”.

A metáfora do pastis nunca foi utilizada pelo Tribunal de Justiça mas é 
impressiva no sentido em que demonstra ser irrelevante proceder a uma 
análise quantitativa de um acordo internacional, bastando a presença de 
uma disposição não meramente instrumental ou acessória que se inclua 
na competência dos Estados-Membros para que o acordo tenha de ser 
aprovado como misto. 

A possibilidade de a União celebrar como “exclusivamente europeus” 
acordos internacionais que incluem matérias abrangidas por domínios 
de competência partilhada foi recentemente defendida pelos advogados-
-gerais Whal e Sharpston94. Em causa está o reconhecimento da existência 

93 C-13/07, conclusões da advogada-geral Juliane Kokott, de 26 de março de 2009, Comissão 
c. Conselho, , ECLI:EU:C:2009:190, para. 121.

94 Parecer 3/15, conclusões do advogado-geral Nils Whal, Tratado de Marraquexe sobre o acesso 
às obras publicadas, cit., paras. 119 e 120, e parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor 
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de “acordos mistos facultativos” ou de “acordos exclusivamente europeus 
facultativos”. Estes seriam “acordos mistos” em que, dado incluírem maté-
rias abrangidas pela competência exclusiva da União e pela competência 
partilhada, ou apenas pela competência partilhada, a decisão sobre a sua 
forma de aprovação assume natureza política, cabendo às instituições e, 
em última instância, ao Conselho95. As disposições integradas na compe-
tência partilhada do ACLUES ou do CETA seriam assim uma variedade 
de “pastis” (competência) que não tornaria a água (o acordo internacional) 
necessariamente turva (misto)96. 

II. No parecer 2/2015, o Tribunal de Justiça veio rejeitar a possibili-
dade de o ACLUES tomar a forma de “acordo exclusivamente europeu”, 
ao declarar que não podia ser aprovado apenas pela União, uma vez que 

Sharpston, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, cit., paras. 
73-75. No mesmo sentido, v. Klamert, Marcus The Principle of Loyalty in EU Law, cit., p. 184.

95 Rosas, Allan. “Mixed Union-Mixed Agreements”, cit., p. 132, nota 36.
96 Exemplo de “acordo exclusivamente europeu facultativo” é, segundo alguma dou-

trina (Van Der Loo, Guillaume e Wessel, Ramses A. “The Non-Ratification of Mixed 
Agreements: Legal Consequences and Solutions”, cit., p. 738), o “Acordo de Estabilização e de 
Associação entre a União Europeia e o Kosovo”. De acordo com o considerando 5 da Decisão 
(UE) 2015/1988 do Conselho, de 22 de outubro de 2015, relativa à sua assinatura, trata-se de 
um acordo a celebrar exclusivamente pela União, em que os compromissos e a cooperação a 
assumir pela União “dizem apenas respeito aos domínios abrangidos pelo acervo da UE ou 
pelas políticas existentes da União”. Ao contrário de todos os anteriores acordos de associação 
(v. Maresceau, Marc. “A Typology of Mixed Bilateral Agreements”, cit., pp. 17-20), o acordo 
de associação EU/Kosovo não tem uma natureza mista, não obstante ter como uma das suas 
bases jurídicas o art. 37.º TUE, relativa aos acordos celebrados no âmbito da política externa e 
de segurança comum, e de um relatório de uma comissão parlamentar britânica ter considerado 
tratar-se de um caso único de “acordo exclusivamente europeu” que incluía matérias de com-
petência partilhada [European Scrutiny Committie da House of Commons, “27 The EU and 
Kosovo: Stabilisation and Association Agreement (SAA)”, 21/07/2015, para. 27.9. Disponível 
em: <www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmselect/cmeuleg/342-i/34230.htm>, 
(acedido a 20/8/2017)]. Esta foi uma opção marcadamente política das instituições europeias 
destinada a evitar que, através da respetiva ratificação, alguns Estados-Membros (Chipre, 
Espanha, Eslováquia, a Grécia e a Roménia) fossem forçados a reconhecer de facto o Kosovo (v. 
Duić, Dunja. “What is the Future of Stabilization and Association Agreement with Kosovo 
(risk of incoherence in the EU law)?”. Review of European Law, vol. 17, n.º 2-3, 2015, p. 17, ou Van 
Der Loo, Guillaume e Wessel, Ramses A. “The Non-Ratification of Mixed Agreements: 
Legal Consequences and Solutions”, Common Market Law Review, vol. 54, issue 3, 2017, p. 738.
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incluía matérias que se inseriam no âmbito da competência partilhada 
com os Estados-Membros97. A competência externa partilhada stricto 
sensu (sujeita a preempção) foi assim na prática equiparada à competência 
externa exclusiva dos Estados-Membros: ambas são “gotas de pastis”, cuja 
presença num acordo de comércio implica a sua qualificação como um 
“acordo misto98”. A figura dos “acordos mistos facultativos” está assim, 
quanto muito, circunscrita aos domínios de competência partilhada latu 
sensu (não sujeita preempção; i. e. competências paralelas, de acompa-
nhamento e os acordos internacionais no âmbito da política externa e de 
segurança comum). 

À luz do parecer 2/15, a decisão do Conselho que aprovasse o CETA 
como um “acordo exclusivamente europeu” seria inválida, pelo que se 
revelou particularmente presciente a decisão do presidente da Comissão 
Europeia de propor a aprovação deste acordo como um “acordo misto”.

4.  Consequências e soluções para a recusa de ratificação do CETA
por um Estado-Membro

I. As partes no CETA são, de um lado, o Canadá, e, do outro, a União e os 
seus Estados-Membros. Trata-se, portanto, de um “acordo misto” bilateral, 
em que tanto a União como os Estados-Membros são partes contratantes 
que integram conjuntamente um dos lados da relação jurídica convencio-
nal99. A entrada em vigor do CETA ocorre “no primeiro dia do segundo 
mês seguinte à data em que as partes se tiverem notificado por escrito de 

97 Parecer 2/15, Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, 
cit., paras. 243, 244 e 292.

98 Antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, este constituía o regime aplicável, por 
força do art. 133.º, n.º 6, 2.º para., do Tratado da Comunidade Europeia, em alguns domínios 
de competência partilhada (comércio de serviços culturais e audiovisuais, de serviços de 
educação, serviços sociais e de saúde humana), em que se requeria que a negociação do acordo 
internacional fosse feita com “o comum acordos dos Estados-Membros” e a sua celebração 
fosse feita “conjuntamente pela Comunidade e pelos Estados-Membros”.

99 Como explica Maresceau, Marc. “A Typology of Mixed Bilateral Agreements”, cit., 
p. 12, nos “acordos mistos” bilaterais, a União e os Estados-Membros expressam, num único 
instrumento jurídico, a sua vontade em ficar vinculados perante um terceiro, ao mesmo tempo 
que este aceita a União e os Estados-Membros como partes contratantes.
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que foram cumpridos os respetivos requisitos e procedimentos internos” 
(art. 30.7, n.º 2). Significa isto que a vigência definitiva do acordo depende 
da conclusão do processo de ratificação em trinta ordens jurídicas100. Em 
contrapartida, a recusa de ratificação por um único Estado-Membro impede 
a entrada em vigor definitiva do CETA, sendo irrelevante a circunstância de 
este acordo ter já sido ratificado pelo Canadá, pela União e pelos restantes 
Estados-Membros101. 

II. Os Tratados que regem a UE (TUE e TFUE) são omissos quanto 
ao procedimento de conclusão de “acordos mistos”. O mesmo não se passa 
com o Tratado Euratom (1957) que estipula que “os acordos ou convenções 

100 O mesmo não acontece em relação à aplicação provisória do CETA (art. 218 (5) TFUE 
e art. 30.7, n.º 3, CETA). A Decisão 2017/38 do Conselho, de 28 de outubro de 2016, limitou 
a aplicação provisória às partes do CETA abrangidas pela esfera de competência da União 
“enquanto se aguarda a conclusão das formalidades necessárias à sua celebração” (considerando 
4). Em declaração anexa à ata da reunião, o Conselho esclareceu que “se a ratificação do CETA 
falhar permanente e definitivamente devido a uma decisão de um tribunal constitucional ou 
na sequência da conclusão de outros processos constitucionais e da notificação formal do 
governo do Estado em causa, a aplicação provisória terá de cessar, e cessará” (Declaração 
n.º 20, OJ, 2017, L11/9). A limitação material e temporal da aplicação provisória do CETA 
terá sido influenciada pela decisão do Tribunal Constitucional Alemão, de 13 de outubro de 
2016 (2 BvR 1368/16, 2 BvR 1444/16, 2 BvR 1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvE 3/16), com origem 
numa queixa constitucional (Verfassungsbeschwerde) apresentada por 193.086 cidadãos, que 
concluiu que a Alemanha tinha o direito de fazer cessar a aplicação provisória do CETA no 
seu território relativamente a disposições que se enquadrem na esfera de competências dos 
Estados-Membros através da notificação escrita a que se refere o art. 30.7, n.º 3, al. c), do CETA. 
A 28 de abril de 2016, o parlamento holandês tinha já aprovado uma moção em que exigia 
ser consultado pelo governo holandês caso a Comissão decidisse avançar com uma proposta 
para a aplicação provisória do CETA [Vicenti, Daniela. “CETA runs into trouble with Dutch, 
Walloon parliaments”, Euroactiv.com, 29/4/2016. Disponível em: <https://www.euractiv.com/
section/trade-society/news/ceta-runs-into-trouble-with-dutch-walloon-parliaments/>, (ace-
dido a 17/8/2017)]. Sobre esta polémica, v. Palma, Maria João. “A Política Comercial Comum à 
Prova no Pós-Lisboa – A competência para a celebração de acordos internacionais de comércio 
da União Europeia”, Análise Europeia, vol. 2, n.º 3, 2017, pp. 170-173. Disponível em: <http://
www.apeeuropeus.com/uploads/6/6/3/7/66379879/palma_maria_jo%C3%A3o_2017.pdf>, 
(acedido a 1/3/2017).

101 Kleimann, David e Kübek, Gesa. “The Signing, Provisional Application, and 
Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 
2/15”, cit., p. 23, e Van Der Loo, Guillaume e Wessel, Ramses A. “The Non-Ratification 
of Mixed Agreements: Legal Consequences and Solutions”, cit., p. 743.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3056047



 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3056047 

48  OMC 2.0: O CETA como Novo Paradigma do Direito Internacional Económico?

concluídos com um Estado terceiro, uma organização internacional ou um 
nacional de um Estado terceiro, em que sejam partes, além da Comunidade, 
um ou mais Estados-Membros, só podem entrar em vigor depois de noti-
ficada a Comissão por todos os Estados-Membros interessados de que 
esses acordos ou convenções se tornaram aplicáveis em conformidade 
com as disposições do respetivo direito interno” (art. 102.º). Esta tem sido 
também a prática seguida na conclusão de “acordos mistos”: em regra 
a União vincula-se através de uma decisão do Conselho (art. 218, n.º 6, 
TFUE) apenas após os Estados-Membros terem depositado os respetivos 
instrumentos de ratificação102.

Daqui resulta que uma eventual recusa de ratificação do CETA por 
um Estado-Membro bloqueará de facto a adoção deste acordo pela União. 
Uma eventual repetição do episódio do “veto valão” significaria, segundo 
Kleimann e Kübek, uma violação do princípio da cooperação leal [(art. 
4.º (3) TUE)]. Os Estados-Membros estão, por isso, obrigados a assinar 
e a ratificar as partes de um acordo misto que estejam abrangidas pela 
competência exclusiva da União; caso decidam não se vincular a outras 
disposições, devem formular uma reserva em que especifiquem que as 
mesmas não são aplicáveis no seu território103.

Para além de sugerir a formulação de uma reserva que teria como efeito 
desvincular uma parte de qualquer obrigação emergente da aplicação de 
um acordo bilateral104, esta proposta doutrinal retiraria qualquer efeito útil 

102 Rosas, Allan. “The European Union and Mixed Agreements”, cit., p. 208, Eeckhout, 
Piet. EU External Relations, cit., p. 260, Klamert, Marcus. The Principle of Loyalty in EU Law, 
cit., p. 202, e De Baere, Geert. “EU external action”, cit., p. 739. Van Der Loo, Guillaume 
e Wessel, Ramses A. “The Non-Ratification of Mixed Agreements: Legal Consequences 
and Solutions”, cit., p. 746, nota 58, elencam como única exceção o “Acordo entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros e a Islândia relativo à participação da Islândia no cum-
primento conjunto dos compromissos da União Europeia, dos seus Estados-Membros e da 
Islândia no segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas” [Decisão (UE) 2015/1340 do Conselho, de 
13 de julho de 2015].

103 Kleimann, David e Kübek, Gesa. “The Signing, Provisional Application, and 
Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 
2/15”, cit., p. 24.

104 De acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (CVDTE) (1969) – a 
qual, apesar de não ter sido concluída por todos os Estados-Membros, pode ser aqui aplicada 
em virtude de se considerar que codifica direito internacional costumeiro –, é proibida a 
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ao poder de ratificação de “acordos mistos” pelos Estados-Membros. Uma 
vez que estes não participam nestes acordos “como mero(s) apêndice(s) 
da União Europeia105”, retêm o poder soberano discricionário de recusar 
a ratificação do CETA106. Da exigência de unidade na representação inter-
nacional da União e do princípio da cooperação leal107, resulta apenas uma 
“obrigação de meios” consubstanciada no dever de iniciarem sem delongas 
injustificadas o processo de ratificação interno108, não sendo admissível 
atrasar ou suspender o processo de ratificação do CETA com o propósito 
de extrair algum benefício comercial do Canadá109.

formulação de reservas que coloquem em causa o fim e o objeto de um tratado [art. 19.º, al. c), 
CVDTE]. Ainda que admissível, a reserva não é oponível às partes que formulem uma objeção 
(art. 21.º, nº 3, CVDTE), podendo estas inclusivamente impedir que a convenção entre em vigor 
com o Estado que formulou a reserva [art. 20.º, n.º 4, al. b), CVDTE]. Acresce a circunstância 
de, em convenções bilaterais, uma eventual discordância entre as partes dever ser discutida 
na fase negocial e ficar refletida no respetivo articulado (Bacelar Gouveia, Jorge. Direito 
Internacional Público. Coimbra: Almedina, 2017, p. 247). Por esta razão, o art. 20.º, n.º 2, CVDTE 
determina que “quando resulte do número restrito dos Estados que tenham participado na 
negociação, assim como do objeto e do fim de um tratado, que a sua aplicação na íntegra entre 
todas as Partes é uma condição essencial para o consentimento de cada uma em vincular-se 
pelo tratado, uma reserva exige a aceitação de todas as Partes”.

105 Parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, Acordo de Comércio Livre 
entre a União Europeia e a República de Singapura, cit., para. 77, que acrescenta ser para este efeito 
irrelevante o facto de a União ter desempenhado o papel principal na negociação do acordo. 

106 Os Estados-Membros são também livres para votar no Conselho contra a adoção do 
CETA, ainda que em momento prévio tenham votado favoravelmente a respetiva assinatura. 
Na eventualidade de o Conselho decidir ratificar o CETA antes de concluído o processo de 
ratificação nos Estados-Membros, tal significará, caso se venha a entender que a decisão de 
aprovação do CETA tem de ser adotada por unanimidade (art. 218 (8) TFUE), que um único 
Estado-Membro pode vetar a adoção do acordo pela União.

107 Parecer 1/94, Competência da comunidade para concluir acordos internacionais em matéria de 
serviços e de proteção da propriedade intelectual, cit., para. 108; C-246/07, acórdão de 20 abril de 
2010, Comissão c. Suécia, ECLI:EU:C:2010:203, para. 73.

108 Van Der Loo, Guillaume e Wessel, Ramses A. “The Non-Ratification of Mixed 
Agreements: Legal Consequences and Solutions”, cit., p. 762, que derivam esta obrigação 
do art. 18.º, al. a), CVDTE, que estabelece que “um Estado deve abster-se de atos que privem 
um tratado do seu objeto ou do seu fim quando assinou o tratado ou trocou os instrumentos 
constitutivos do tratado sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não 
manifestar a sua intenção de não se tornar Parte no tratado”.

109 Eeckhout, Piet. EU External Relations, cit., p. 260, e Klamert, Marcus. The Principle 
of Loyalty in EU Law, cit., pp. 202 e 203. Rosas, Allan. “The Future of Mixity”, in: Hillion, 
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A ratificação de “acordos mistos” pelos Estados-Membros tem, em todo o 
caso, de respeitar a repartição constitucional de competências entre a União 
e os Estados-Membros. Apesar de os parlamentos nacionais pronunciarem-
-se globalmente sobre o CETA110, na ausência de qualquer delegação de 
competências por parte da União, a sua competência está circunscrita às 
disposições abrangidas pela competência partilhada, o que significa que 
não podem recusar a ratificação do acordo por motivos relacionados com 
disposições integradas na competência exclusiva da União111. 

III. Uma eventual ameaça de bloqueio à ratificação do CETA pode ser 
ultrapassada de várias formas. Uma será a de repetir a solução encontrada 
para resolver a “crise do veto valão”: a adoção pelas partes de um instru-
mento interpretativo do CETA. Este é um documento que, na aceção do 
art. 31.º, n.º 2, al. b), da CVDTE112, tem natureza vinculativa para efeitos de 
interpretação de várias disposições do acordo com o Canadá, designada-
mente as relativas à proteção do investimento e à resolução de litígios, ao 
desenvolvimento sustentável, aos direitos laborais e à proteção ambiental113.

Outra alternativa seria a de recorrer à solução encontrada para evitar uma 
recusa de ratificação neerlandesa resultante da rejeição popular do acordo de 
cooperação UE/Ucrânia. À margem de uma reunião do Conselho Europeu, 

Christophe e Koutrakos, Panos (eds). Mixed Agreements Revisited: The EU and its Member 
States in the World. Oxford: Hart, 2010, pp. 368 e 369, dá como exemplo as iniciativas da Itália 
e da Grécia que condicionarem a entrada em vigor provisória e a ratificação do acordo UE/
África do Sul à proteção da denominação de origem das bebidas “grappa” e “ouzo”.

110 V., no caso português, a proposta de resolução n.º 49/XIII/2, que “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”. Disponível 
em: <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.
aspx?BID=41344>, (acedido a 17/8/2017).

111 Parecer 2/15, conclusões da advogada-geral Eleanor Sharpston, Acordo de Comércio Livre 
entre a União Europeia e a República de Singapura, cit., para. 568.

112 Que dispõe que “para efeitos de interpretação de um tratado, o contexto compreende, 
além do texto, preâmbulo e anexos incluídos, qualquer instrumento estabelecido por uma ou 
mais Partes quando da conclusão do tratado e aceite pelas outras Partes como instrumento 
relativo ao tratado”.

113 V. al. e) do preâmbulo do “Instrumento Comum Interpretativo sobre o Acordo Económico 
e Comercial Global (CETA) entre o Canadá e a União Europeia e os seus Estados-Membros” 
(JO, 2017, L 11/3).
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os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros, utilizando os seus 
“chapéus intergovernamentais”, adotaram uma decisão que incluía uma 
série de considerações que refletiam o seu “entendimento comum” sobre 
a interpretação daquele acordo114. A decisão consubstancia um acordo em 
forma simplificada entre os Estados-Membros que não produz qualquer 
efeito em relação às restantes partes no acordo (a Ucrânia e a União)115. 
Segundo os serviços jurídicos do Conselho, limita-se a: 

“excluir, entre os Estados-Membros da UE, determinadas interpretações que 
poderiam ser feitas dos termos do acordo e determinados modos de atuação 
que poderiam ser considerados com base nele. Caso o Tribunal de Justiça da 
UE tivesse, no futuro, de interpretar as disposições do acordo de associação, 
o projeto de decisão também poderia ser utilizado na sua argumentação 
para avaliar as intenções dos Estados-Membros da UE quanto ao alcance dos 
compromissos assumidos quando se tornaram partes116”.

Na eventualidade de a recusa de ratificação do CETA por um Estado-
Membro se revelar inultrapassável, poder-se-á ainda assim avançar com a 
conclusão do acordo através: i) da aprovação do CETA pelo Conselho como 

114 “Decisão dos Chefes de Estado ou de Governo dos 28 Estados-Membros da União 
Europeia, reunidos no Conselho Europeu, sobre o Acordo de Associação entre a União Europeia 
e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 
Ucrânia, por outro”, publicada em anexo às conclusões do Conselho Europeu sobre Migração, 
Chipre, Ucrânia, de 15 de dezembro de 2016, Comunicado de Imprensa, 781/16, 15/12/2016. 
Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/12/47244652436_
pt.pdf>, (acedido a 1/3/2017).

115  O Conselho Europeu sobre migração, Chipre e Ucrânia, de 15 de dezembro de 2016, 
SN 97/16, declarou que “a Decisão constante do anexo é juridicamente vinculativa para os 28 
Estados-Membros da União Europeia e só pode ser alterada ou revogada de comum acordo 
pelos seus Chefes de Estado ou de Governo. A Decisão produzirá efeitos quando o Acordo 
tiver sido ratificado pelo Reino dos Países Baixos e celebrado pela União. Se tal não acontecer, 
a Decisão deixará de existir” (para. 24). 

116 Parecer do Serviço Jurídico do Conselho, “Projeto de decisão dos Chefes de Estado 
ou de Governo, reunidos no Conselho Europeu, relativa à celebração, em nome da União 
Europeia, do Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro – Forma, 
natureza jurídica, efeitos jurídicos e conformidade com o acordo de associação”, EUCO 37/12, 
12 de dezembro de 2016, para. 7.
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um “acordo exclusivamente europeu”, depois de obtida a concordância do 
Canadá e expurgadas as disposições não suportadas por bases jurídicas 
que atribuem competência exclusiva à União; ou ii) da transformação do 
CETA num “acordo misto incompleto”, através da assinatura de um novo 
acordo apenas pela União, o Canadá e os restantes Estados-Membros, o que 
implicaria que, com exceção das disposições relativas ao investimento de 
portfólio e ao ICS, as restantes seriam aplicáveis no território do Estado-
Membro que recusou ratificar o CETA117. 

Considerações finais

A ação externa da União insere-se num complexo sistema de tipo federal 
multinível de que fazem parte Estados soberanos dotados de ius tractandi118. 
O parecer 2/15 do Tribunal de Justiça veio introduzir alguma ordem na 
“selva” das competências externas da União e dos Estados-Membros119  
através de uma interpretação jurisprudencial ampla da competência da 
União no âmbito da PCC que torna exequível a adoção de acordos de 
comércio de “nova geração” como “acordos exclusivamente europeus”. 
Assim se poderão vir a evitar situações de bloqueio que comprometam a 
eficácia da ação externa da União. 

Não é, todavia, previsível que tal venha a acontecer em acordos tão 
polémicos como o CETA ou o TTIP. Enquanto subsistir consenso polí-
tico sobre a necessidade de proceder à ratificação nacional deste tipo de 
acordos de comércio, bastará aos Estados-Membros solicitar à Comissão 
a introdução de disposições que se incluam na sua competência exclusiva 
ou na competência partilhada para tornarem obrigatória a sua aprovação 

117 Mayer, Franz C. “European Vetocracy? How to Overcome the Wallonian CETA 
Problem”. Verfassungsblog, de 24 de outubro de 2016. Disponível em: <http://verfassungsblog.
de/european-vetocracy-how-to-overcome-the-wallonian-ceta-problem/>, (acedido a 3/2/2017). 
Kleimann, David e Kübek, Gesa. “The Signing, Provisional Application, and Conclusion 
of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 2/15”, op. 
cit., p. 24; Van Der Loo, Guillaume e Wessel, Ramses A. “The Non-Ratification of Mixed 
Agreements: Legal Consequences and Solutions”, cit., pp. 746-749.

118 De Baere, Geert. “EU external action”, cit., p. 749.
119 Klamert, Marcus. The Principle of Loyalty in EU Law, cit., p. 186.
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como “acordos mistos120”, ou, em alternativa, simplesmente aprová-los como 
“acordos mistos falsos”. Tal possibilidade, na medida em que envolve alterar 
uma proposta da Comissão, exige unanimidade no Conselho121, e pode dar 
origem a um conflito institucional com a Comissão, que pode responder 
utilizando a “bomba atómica” que consiste na retirada da proposta de 
adoção do acordo122, o que originaria o bloqueio da respetiva aprovação 
com os consequentes custos reputacionais perante terceiros. 

O CETA constitui um indicador avançado do grau de risco de a União 
se estar a transformar numa vetocracia no que diz respeito à conclusão de 
acordos de comércio de “última geração”. Caso este acordo não seja rati-
ficado, é bem provável que se concretize a profecia da Comissária Cecilia 
Malmström: “se não somos capazes de celebrar um acordo com o Canadá, 
não tenho a certeza de que o consigamos fazer com o Reino Unido123”; 
ou, acrescente-se, com os Estados Unidos da América ou qualquer outro 
Estado ou organização internacional relevante.

120 No caso do CETA, o mandato concedido pelo Conselho à Comissão em abril de 2009 
não alude especificamente à natureza deste acordo, mas implicitamente assume o seu caráter 
misto, ao autorizar a Comissão a “negociar, em nome da Comunidade e dos seus Estados-Membros, 
um Acordo de Integração Económica com o Canadá” (Conselho da União Europeia, 9036/09, 
de 24 de abril de 2009, “Recommendation from the Commission to the Council in order to 
authorize the Commission to open negotiations for an Economic Integration Agreement 
with Canada”. Disponível em: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9036-
2009-EXT-2/en/pdf>, (acedido a 15/8/2017), itálico nosso]. Nos termos do art. 218.º, n.º 4, o 
Conselho pode endereçar diretrizes à Comissão, a quem compete por regra a negociação de 
acordos internacionais (Camisão, Isabel e Pereira Coutinho, Francisco. “A ação externa”, 
in: Silveira, Alessandra Silveira; Canotilho, Mariana e FROUFE, Pedro Madeira. Direito 
da União Europeia – Elementos de Direito e Política da União. Coimbra: Almedina, 2016, p. 1226).

121 Art. 293.º, n.º 1, TFUE. Este procedimento foi seguido, por exemplo, nos acordos de 
comércio livre celebrados com o Perú e a Colômbia, que foram propostos pela Comissão 
como “acordos exclusivamente europeus” e aprovados pelo Conselho como “acordos mistos” 
(Comissão Europeia, 16/10/2016, C(2014) 7557 final, p. 2. Disponível em: <http://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-7557-EN-F1-1.pdf>, (acedido a 1/3/2017).

122 Sobre o poder de retirada de propostas, v. acórdão C-409/13, de 14 de abril de 2015, 
Comissão c. Conselho, ECLI:EU:C:2015:217. A Comissão tem também, por maioria de razão, o 
poder de retirar a recomendação para a abertura de negociações de um acordo internacional 
(art. 218.º, n.º 3, TFUE), caso não pretenda seguir as diretrizes adotadas pelo Conselho que 
determinem uma mudança da natureza do acordo.

123 “Wallonia is adamantly blocking the EU ś trade deal with Canada”, The Economist, 
22/10/2016, p. 3.
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