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RELAÇÕES TRANSATLÂNTICAS: OS EUA E O CANADÁ

A União Europeia, os Estados Unidos da América e o Canadá partilham os
valores da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito e da liberdade
económica e política, bem como as mesmas preocupações em matéria de política
externa e de segurança. A cooperação estreita e as relações estratégicas com os
EUA e o Canadá continuam a ser uma prioridade para a UE.

RELAÇÕES UE-EUA EM MATÉRIA DE POLÍTICA EXTERNA

A estreita cooperação e as relações estratégicas entre a União Europeia e os seus
Estados-Membros e os Estados Unidos assentam numa história e num conjunto
comuns de valores democráticos, que são fundamentais para a segurança e a
prosperidade de ambos os parceiros. A UE e os EUA cooperam de perto em vários
domínios da política externa e em contextos geográficos, tais como a cooperação em
matéria de segurança, energia e tecnologia, a Rússia, a Ucrânia, os Balcãs Ocidentais
e a luta contra o terrorismo.
A tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos EUA em 20 de janeiro de
2021 deu um novo ímpeto às relações entre a UE e os EUA, que se deterioraram
durante o mandato do Presidente Trump. Em dezembro de 2020, a Comissão Europeia
e o Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) publicaram uma ambiciosa agenda
UE-EUA para a mudança global que identifica vários domínios de cooperação. Esta
dinâmica manteve-se com o diálogo UE-EUA sobre segurança e defesa, bem como
com o Conselho de Comércio e Tecnologia (CCT), lançado na Cimeira UE-EUA de
15 de junho de 2021. O CCT foi lançado para promover a convergência regulamentar
transatlântica e criar sinergias mais estreitas no que respeita às orientações políticas
e ao estabelecimento de normas. A segunda reunião do CCT, que teve lugar em maio
de 2022, permitiu que se tirassem conclusões sobre a agressão da Rússia contra a
Ucrânia, o estabelecimento de um diálogo tripartido sobre comércio e trabalho, as
normas tecnológicas e a segurança das cadeias de abastecimento.
Em outubro de 2021, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre as relações
UE-EUA que, embora reconhecendo as divergências transatlânticas existentes,
apelava a ambas as partes para que reforçassem o multilateralismo e trabalhassem em
conjunto em objetivos comuns em matéria de política externa, segurança e economia,
incluindo a pandemia, os direitos humanos e a reforma fiscal mundial.
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DIÁLOGO INTERPARLAMENTAR – O PROCESSO DE DIÁLOGO
TRANSATLÂNTICO ENTRE LEGISLADORES

As relações entre o Parlamento e o Congresso norte-americano remontam a 1972.
A relação foi reforçada e oficializada com a instituição do Diálogo Transatlântico
entre Legisladores (DTL) em 1999. Este diálogo congrega deputados ao Parlamento
Europeu e membros da Câmara dos Representantes dos EUA em reuniões
interparlamentares (RIP) realizadas duas vezes por ano, alternadamente, nos EUA e
na Europa. As RIP são consideradas pelos dois lados do Atlântico como um bom fórum
para uma colaboração positiva e construtiva. Os legisladores que participam nestas
reuniões trocam pontos de vista sobre assuntos políticos fundamentais de interesse
mútuo, como a cooperação comercial e económica, os desafios de política externa,
e a segurança e a defesa, entre outros assuntos. O diálogo político transatlântico
reveste-se de grande importância, tendo em conta a responsabilidade legislativa do
Congresso e o poder de autorizar a intervenção dos EUA em crises mundiais e de
definir a participação dos EUA nas instituições de governação mundial. A 84.ª RIP
UE-EUA realizou-se em Paris, França, em maio de 2022. Entre os temas debatidos
figuraram o apoio transatlântico à Ucrânia, as posições políticas da UE e dos EUA
em relação à Rússia e à China, o CCT, a segurança energética e o clima. No final
da reunião, foi assinada uma declaração conjunta para melhor definir o resultado do
debate e o âmbito do diálogo e da cooperação transatlânticos no futuro. A 85.ª RIP
UE-EUA está prevista para o início de dezembro de 2022.

RELAÇÕES ECONÓMICAS UE-EUA

A União Europeia e os EUA ocupam o lugar cimeiro, a nível mundial, em termos de
comércio e investimento. A UE é a maior economia do mundo, representando 25,1 %
do PIB mundial e 17 % do comércio. Os EUA são a segunda maior economia mundial,
com 24 % do PIB mundial e 11 % do comércio.
Com a Administração Biden, a UE deseja trabalhar em estreita colaboração com os
EUA para resolver os litígios comerciais bilaterais, designadamente os que surgiram
durante a Administração anterior, através de soluções negociadas como aconteceu
com o caso Airbus/Boeing Organização Mundial do Comércio (OMC), bem como
conduzir a reforma da OMC e desenvolver o novo CCT. Com o evento inaugural do
conselho em 29 de setembro de 2021, os EUA e a UE encetaram uma série de diálogos
específicos para abordar a responsabilidade das plataformas em linha e das grandes
empresas tecnológicas, tendo em vista trabalhar em conjunto na tributação justa e nas
distorções do mercado, bem como desenvolver uma abordagem comum para proteger
as tecnologias críticas. A inteligência artificial, os fluxos de dados e a cooperação em
matéria de regulamentação e normas fazem igualmente parte das propostas da UE
para uma agenda mais positiva com a Administração norte-americana.
O acordo de 21 de agosto de 2020 sobre a redução pautal («acordo sobre lagostas
e lavagantes») entre o Representante dos EUA para o Comércio e o Comissário do
Comércio da UE representa um passo para uma cooperação renovada entre ambas
as partes. O Parlamento aprovou o acordo em 26 de novembro de 2020. O litígio
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relativo às aeronaves civis Airbus/Boeing aproxima-se de uma conclusão positiva.
O Órgão de Resolução de Litígios da OMC considerou que tanto a UE como os
EUA procederam incorretamente ao continuarem a conceder subvenções ilegais aos
respetivos fabricantes de aeronaves. Em 5 de março de 2021, o Presidente Biden
e a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciaram uma suspensão
temporária mútua de quatro meses dos direitos aduaneiros impostos em 2020, após
um litígio de 16 anos na OMC. Na Cimeira UE-EUA de junho de 2021, as partes
chegaram a um acordo de cinco anos (válido até 11 de julho de 2026) sobre este litígio
de longa data. Concordaram com o Memorando de Entendimento sobre um quadro de
cooperação para as aeronaves civis de grande porte, que se centra nas abordagens
da política de concorrência e da aplicação da legislação, aumenta a cooperação no
setor da tecnologia, evita futuros litígios e responde de forma mais eficaz ao desafio
colocado pelas economias não mercantis.
Noutro impasse resultante da imposição de direitos aduaneiros pelos EUA sobre as
importações de aço e alumínio ao abrigo da secção 232 da lei relativa à expansão do
comércio (importações que ameaçam a segurança nacional), a UE e os EUA chegaram
a acordo relativamente à supressão temporária (até outubro de 2023) dos direitos
aduaneiros da secção 232 sobre os volumes históricos das exportações de aço e
alumínio da UE. As duas partes concordaram igualmente em alcançar um acordo que
facilite a descarbonização das indústrias do aço e do alumínio, bem como em abordar
a questão da sobrecapacidade nestas indústrias causada por práticas não mercantis
em algumas economias.
Em 2021, os EUA foram o principal destino das exportações da UE, absorvendo 18,3 %
do total das suas exportações de mercadorias (em comparação com os 10,3 % da
China). Os EUA ocupam o segundo lugar entre os parceiros de importação da UE,
tendo fornecido 11 % das mercadorias importadas pela UE.

Trocas comerciais de mercadorias UE-EUA 2019-2021 (em mil milhões de EUR)

Ano Import. bens dos
EUA para a UE

Export. bens
da UE para

os EUA

Saldo da
UE (bens)

2019 235.2 384.6 + 149.4
2020 203 353.2 + 150.2
2021 232.5 399.6 + 167.1

Fonte: Comissão Europeia – DG TRADE
Os EUA são o principal parceiro da UE no que se refere ao comércio internacional de
serviços. No seu conjunto, as economias de ambos os territórios representam mais de
40 % do PIB mundial e mais de 40 % do comércio mundial de bens e serviços. No
entanto, desde 2016, a balança comercial tem vindo a registar um défice comercial da
UE no setor dos serviços, que, atualmente, ascende a 75,3 mil milhões de EUR.

Trocas comerciais de serviços UE-EUA 2019-2021 (em mil milhões de EUR)
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Ano
Import. serviços

dos EUA
para a UE

Export.
serviços da UE

para os EUA

Saldo
da UE

(serviços)
2019 229 208.5 - 20.5
2020 2461.3 1783.2 - 678.1
2021 305.4 220.8 - 84.6

Fonte: Comissão Europeia – DG TRADE
A UE e os EUA são os maiores investidores mútuos, com um investimento total dos
EUA na UE três vezes superior ao realizado em toda a Ásia. O investimento da UE nos
EUA é cerca de oito vezes superior ao investimento combinado da UE na Índia e na
China. Contudo, nos últimos anos, registaram-se alguns retrocessos, com fluxos de
investimento negativos tanto dos EUA para a UE como da UE para os EUA em 2018.
Esta situação resultou num reequilíbrio do saldo do volume de investimento da UE, que
ascendeu a um défice de 4227,1 mil milhões de EUR em 2021 em comparação com um
excedente de 260,5 mil milhões de EUR em 2018. Pode, inclusivamente, argumentar-
se que o investimento bilateral direto, na sua essência um compromisso a longo prazo,
é o motor das relações comerciais transatlânticas. Este aspeto é reforçado pelo facto
de o comércio entre as sociedades-mãe e as filiais na UE e nos EUA representar mais
de um terço de todo o comércio transatlântico. As estimativas indicam que as empresas
da UE e dos EUA que operam no território da outra parte proporcionam emprego a
mais de 14 milhões de pessoas.

Investimentos bilaterais UE-EUA 2018-2020 (em mil milhões de EUR)

Ano

Volume de
investimento direto

estrangeiro (IDE)
dos EUA na UE

Volume de IDE
da UE nos EUA Saldo

2018 1859.1 2119.6 + 260.5
2019 2003.1 2161.5 + 158.4
2020 2317 2089.9 - 227.1

Fonte: Comissão Europeia – DG TRADE

DIÁLOGO POLÍTICO UE-CANADÁ

O Canadá é um dos parceiros mais antigos e mais próximos da UE. A colaboração
entre a UE e o Canadá, baseada em valores partilhados, numa longa história de
estreita cooperação e em fortes laços interpessoais, foi consideravelmente reforçada
nos últimos anos.
As relações bilaterais tiveram início na década de 50, por razões de ordem económica,
tendo evoluído para uma estreita parceria estratégica. A UE e o Canadá colaboram
de perto em desafios globais como o ambiente, as alterações climáticas, a segurança
energética e a estabilidade regional, e são parceiros próximos no contexto do G7 e
do G20. O Canadá contribui com regularidade para as missões da UE no âmbito da
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política comum de segurança e defesa e participou igualmente em 24 missões de
observação eleitoral da UE desde 2005. Em 14 de dezembro de 2021, o Canadá
foi oficialmente convidado a participar em projetos individuais de mobilidade militar
no âmbito da cooperação estruturada permanente (CEP), reforçando ainda mais a
colaboração militar entre a UE e o Canadá.
O Acordo de Parceria Estratégica UE-Canadá (APE), que substituiu o Acordo-Quadro
de 1976, é um acordo político abrangente destinado a reforçar a cooperação bilateral
em diversos domínios setoriais e de política externa, que incluem a paz e a segurança
internacionais, a luta contra o terrorismo, a gestão de crises, a segurança marítima, a
governação global, a energia, os transportes, a investigação e o desenvolvimento, a
saúde, o ambiente e as alterações climáticas, e o Ártico.
O APE foi assinado pelo Canadá e pela UE em 30 de outubro de 2016 na Cimeira
UE-Canadá e foi aprovado pelo Parlamento Europeu em fevereiro de 2017. Partes
substanciais do acordo estão em vigor a título provisório desde 1 de abril de 2017.
Em julho de 2022, a Bélgica tornou-se o 22.º Estado-Membro da UE a ratificar o
APE. O acordo será plenamente aplicado após ratificação por todos os Estados-
Membros. Para facilitar a cooperação neste contexto, foram criadas várias instituições
conjuntas e mantido um diálogo intenso a nível de funcionários e dos ministérios.
Em 16 de maio de 2022, teve lugar em Bruxelas a terceira reunião da Comissão
Ministerial Mista UE-Canadá, presidida pelo VP/AR, Josep Borrell, e pela Ministra dos
Negócios Estrangeiros do Canadá, Mélanie Joly (ver declaração conjunta). A mais
recente Cimeira UE-Canadá entre o Primeiro-Ministro canadiano e os Presidentes do
Conselho Europeu e da Comissão Europeia teve lugar presencialmente, em Bruxelas,
em 14 de junho de 2021 (ver declaração conjunta e conferência de imprensa).

DIÁLOGO INTERPARLAMENTAR

Há mais de 40 anos que os deputados ao Parlamento Europeu e os seus homólogos
canadianos se encontram todos os anos em RIP, alternadamente, ora nas instalações
da UE, ora no Canadá, para discutir desenvolvimentos políticos no Canadá e na
UE e trocar opiniões sobre assuntos de interesse mútuo, tais como o comércio, as
alterações climáticas e a migração. A Delegação do Parlamento para as Relações
com o Canadá (D-CA), que é composta por deputados ao PE na RIP, reúne-se com
as partes interessadas periodicamente ao longo do ano para preparar estas reuniões
interparlamentares. Com base no Acordo, a 38.ª RIP adotou uma declaração conjunta
na qual ambos os parlamentos se comprometeram a transformar a RIP num diálogo
ininterrupto através de reuniões regulares adicionais e concordaram que funcionaria
como homólogo dos outros órgãos criados ao abrigo do APE. A 40.ª RIP realizou-se
em Estrasburgo em março de 2019. Durante a pandemia de COVID-19, realizaram-
se à distância muitas trocas de pontos de vista informais. Em agosto de 2022, a D-
CA realizou, com a Comissão do Comércio Internacional, uma reunião conjunta bem-
sucedida, na qual participaram peritos, sobre os cinco anos da aplicação do Acordo
Económico e Comercial Global (CETA).
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RELAÇÕES ECONÓMICAS UE-CANADÁ

O Acordo Económico e Comercial Global (CETA) resulta de uma evolução positiva nas
relações comerciais UE-Canadá registada na última década. Este acordo melhorou
consideravelmente as relações económicas, comerciais e de investimento entre
a UE e o Canadá, abrindo os mercados aos bens, serviços e investimentos de
ambos, inclusive aos contratos públicos. O CETA criou também oportunidades
de crescimento sustentável e refletiu valores partilhados no seu capítulo sobre
comércio e desenvolvimento sustentável e através da sua vasta pletora de diálogos,
designadamente o seu fórum regular da sociedade civil. O CETA é o primeiro acordo
económico bilateral da UE que inclui um sistema de tribunais de investimento (STI)
para resolver litígios nesta matéria entre os investidores e o Estado.
O texto foi assinado na Cimeira UE-Canadá, em 30 de outubro de 2016, e o Parlamento
deu a sua aprovação em 15 de fevereiro de 2017. A aplicação provisória das partes
que são da competência da UE começou em 21 de setembro de 2017. O CETA será
plenamente aplicado após ratificação por todos os Estados-Membros. Em dezembro
de 2020, a Roménia passou a ser o 15.º Estado-Membro a ratificar o acordo. Em 21
de setembro de 2022, a UE e o Canadá celebraram o quinto aniversário do CETA
com uma cimeira sobre as tecnologias limpas e um evento público híbrido sobre os
impactos e as oportunidades proporcionadas pelo CETA.
Em 25 de março de 2021, o Comité Misto CETA realizou a sua segunda reunião para
supervisionar os progressos realizados na aplicação do Acordo CETA, salientando a
forma como o CETA ajudou a UE e o Canadá a atenuar o impacto económico da
COVID-19 (ver panorâmica sobre o desempenho comercial).
Tirando partido da relação mais estreita criada pelo CETA, em 21 de junho de 2021,
a UE e o Canadá assinaram igualmente a Parceria Estratégica UE-Canadá sobre
Matérias-Primas, a fim de continuar a promover a integração das cadeias de valor
das matérias-primas e reforçar a colaboração entre as partes em matéria de ciência,
tecnologia e inovação, bem como de critérios ambientais, sociais e de governação, e
de normas.
O Canadá e a UE foram afetados pelos novos direitos aduaneiros impostos pelos EUA
ao aço e ao alumínio e partilham a opinião de que esses direitos não se justificam
do ponto de vista económico, nem são compatíveis com as regras da OMC. Em
consequência, a UE e o Canadá, bem como outros defensores do comércio baseado
em regras, intensificaram o diálogo sobre assuntos de ordem comercial.
Em 2020, a UE era o terceiro maior parceiro comercial do Canadá, depois dos EUA
e da China, com 8,2 % do total das exportações e das importações de mercadorias
do Canadá. Em 2020, a UE exportou mercadorias no valor de 33,3 mil milhões de
EUR para o Canadá e absorveu mercadorias provenientes do Canadá avaliadas em
20 mil milhões de EUR. O Canadá surge na 11.ª posição entre os parceiros comerciais
internacionais da UE em 2021. Maquinaria, produtos minerais, equipamento de
transporte e produtos químicos são alguns dos principais produtos comercializados
entre os dois parceiros.
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Trocas comerciais de mercadorias UE-Canadá 2019-2021 (em mil milhões de EUR)

Ano Import. bens do
Canadá para a UE

Export. bens da
UE para o Canadá

Saldo da
UE (bens)

2019 20.9 38.3 + 17.4
2020 20.4 33.5 + 13.1
2021 23.6 37.3 + 13.7

Fonte: Comissão Europeia – DG TRADE
O comércio de serviços constitui um elemento importante da relação comercial entre
a UE e o Canadá. Em 2021, o valor das exportações de serviços da UE para o
Canadá aumentou para 16,2 mil milhões de EUR e o valor das importações de
serviços do Canadá para a UE manteve-se nos 12,3 mil milhões de EUR. Transportes,
viagens, seguros e comunicação são alguns exemplos de serviços frequentemente
comercializados entre a UE e o Canadá. Em 2020, devido à pandemia de COVID-19,
o comércio de serviços do Canadá para a UE e da UE para o Canadá diminuiu 21 %
e 33 %, respetivamente.

Trocas comerciais de serviços UE-Canadá 2019-2021 (em mil milhões de EUR)

Ano Import. serviços do
Canadá para a UE

Export. serviços
da UE para
o Canadá

Saldo da UE
(serviços)

2019 14.3 21.7 + 7.4
2020 11.7 15.5 + 3.8
2021 12.3 16.2 + 3.9

Fonte: Comissão Europeia – DG TRADE
Em termos de IDE, a UE e o Canadá investiram montantes quase iguais nas
respetivas economias em 2018. Em 2019 e 2020, devido à pandemia de COVID-19, os
investimentos canadianos na UE foram avaliados em menos 35 %, correspondendo a
239,4 mil milhões de EUR, enquanto os investimentos da UE no Canadá registaram
uma contração de 25 % em 2020.

Investimentos bilaterais UE-Canadá 2018-2020 (em mil milhões de EUR)

Ano Volume de IDE
do Canadá na UE

Volume de IDE
da UE no Canadá Saldo

2018 368.0 369.4 + 1.4
2019 239.4 399.3 + 159.9
2020 241.3 296.8 +55.5

Fonte: Comissão Europeia – DG TRADE

Tuula Turunen
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
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