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Novidades sobre o Acordo Comercial 

entre a União Europeia e o Canadá  

Aprovado pela Assembleia da República a 20 de setembro de 2017, o Acordo Económico e 

Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia (Acordo CETA),  foi finalmente ratificado 

pelo Presidente da República no passado dia 21 de dezembro.  

O Acordo CETA tem como objetivos: (i) a consolidação da estreita relação económica entre as 

partes, (ii) o estabelecimento de regras claras, transparentes e mutuamente vantajosas que 

regulem o investimento, e (iii) a redução das taxas aduaneiras.  

Ou seja, surge uma nova oportunidade para União Europeia “moldar” a globalização e influenciar 

o estabelecimento das regras comerciais globais, designadamente através da facilitação do 

acesso das empresas europeias aos concursos públicos canadianos. 

Por outro lado, cria-se novas oportunidades para os agricultores e para os produtores de 

alimentos, prevendo-se uma redução de 90,9% das taxas aduaneiras canadianas, o que permite 

facilitar as exportações de diversos produtos.  

Relativamente a Portugal, destaca-se o facto que as exportações de bens não agroalimentares 

portugueses para o Canadá passarão a beneficiar da eliminação das taxas alfandegárias em cerca 

de 99%. 

Contudo, o Acordo CETA tem merecido alguma resistência à sua aprovação por parte de diversos 

países europeus, tendo em conta que prevê a criação de tribunais arbitrais para resolver litígios 

entre multinacionais e governos, prevalecendo sobre tribunais judiciais, as diferentes bases 

jurídicas nacionais e o direito comunitário. 

O Acordo CETA entrou provisoriamente em vigor em Portugal no dia 21 de setembro de 2017, 

mas aguarda ainda da aprovação de todos os países membros da União Europeia para entrar 

definitivamente em vigor. 
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A aprovação do acordo CETA permite: (i) 

a redução das taxas aduaneiras para um 

grande número de produtos, (ii) a 

uniformização de normas que favoreçam 

intercâmbios, e (iii) a mudança profunda 

das relações comerciais entre o Canadá e 

a União Europeia. 

Esta informação é de carácter genérico, 

não devendo ser considerada como 

aconselhamento profissional. 
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