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Introdução:
Os artigos 206.º e 207.º mencionam o investimento directo estrangeiro (IDE) como uma área 
de competência exclusiva da União Europeia. Esta evolução de grandes consequências 
representa um duplo desafio, simultaneamente para a gestão dos mais de 1200 acordos 
bilaterais de investimento (ABI) já celebrados pelos Estados-Membros e para a definição de 
uma futura política europeia de investimento que responda às expectativas dos investidores e 
dos Estados beneficiários.
A definição desta futura política, integrada na política comercial comum, passa primeiro por 
uma análise das políticas de investimento tal como foram conduzidas até hoje. 
A nível bilateral, foram assinados desde 1959 quase 3000 ABI. Concluídos geralmente entre 
países desenvolvidos e países em desenvolvimento, na óptica de assegurar protecção jurídica 
e financeira aos investidores dos primeiros, estes acordos são estruturados em torno de três 
prioridades: a não discriminação (pré e/ou pós investimento), a protecção dos investidores e 
dos seus investimentos e a existência de um mecanismo jurídico que permita assegurar o 
respeito destes princípios graças à nova possibilidade de que as empresas dispõem de 
apresentar queixa contra os governos nas instâncias jurídicas internacionais.

Mas o aparecimento das primeiras queixas nos anos 1990 revelou vários aspectos 
problemáticos, nomeadamente ligados ao risco de conflito entre interesses privados e missão 
reguladora do poder público. 
A nível multilateral ou plurilateral, as negociações sobre investimento fracassaram ao nível 
da OCDE, quando, em 1998, as discussões sobre o Acordo Multilateral sobre Investimentos 
(AMI) chegaram à questão da preservação do espaço de intervenção pública, ameaçada de 
deixar de poder intervir de forma independente dos interesses privados. Relançadas 
seguidamente pela OMC, em 2004, as negociações também aí foram interrompidas pela 
oposição dos países em desenvolvimento. Este contexto histórico deve estar no centro da 
reflexão da UE sobre a sua futura política. Esta deverá inscrever-se plenamente na tendência 
geral que visa a procura de investimentos de qualidade, que contribuam positivamente para o 
progresso económico, social e ambiental. Face a este grande desafio, os Estados-Membros e a 
Comissão deverão chegar a acordo quanto a uma repartição das tarefas que permita avançar 
em conjunto no âmbito de uma política comum e coerente. O PE propõe-se desempenhar um 
papel crucial neste contexto e o presente documento de trabalho destina-se a lançar as bases 
de uma reflexão conducente à adopção pelo PE de uma resolução sobre o futuro da política de 
investimento da UE. 

1) Definições e âmbito de aplicação
Os debates sobre a nova competência europeia centraram-se rapidamente na questão do seu 
âmbito de aplicação. Impõem-se várias considerações a este respeito:

- Os artigos 206.º e 207.º do TFUE não mencionam apenas os IDE como fazendo parte 
do campo de aplicação da política comercial comum, competência exclusiva da UE. 
Os acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu dão uma definição fundada em três 
critérios: são investimentos a longo prazo, que permitem a aquisição de, pelo menos, 
10% de uma empresa e são acompanhados de um controlo de gestão. Esta definição 
concorda de resto com as apresentadas pelo FMI e a OCDE. Opõe-se, nomeadamente, 
aos investimentos de carteira, aos títulos de dívida de uma empresa ou aos direitos de 
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propriedade intelectual.

- A Comissão baseia-se, quanto a ela, nas regras do mercado interno para justificar 
uma competência anterior ao Tratado de Lisboa para a negociação dos investimentos 
de carteira. 

Apesar da vontade afirmada pela Comissão e os Estados-Membros de negociar uma ampla 
gama de investimentos, devemos interrogar-nos se se justifica atribuir a todos os tipos de 
investimentos um mesmo nível elevado de protecção. A UE está prestes a adoptar legislação 
rigorosa sobre o enquadramento dos "hedge funds" na Europa. Poderia esta legislação ser 
considerada por um investidor externo como um travão aos seus investimentos bolsistas ou 
como uma forma de expropriação indirecta, contra a qual pode processar a UE perante um 
árbitro internacional? 
Além disso, mesmo que a competência seja partilhada entre Estados-Membros e Comissão, os 
primeiros podem mandatar a segunda para negociar todas as questões. Também neste caso há 
duas visões possíveis, conforme se considere que o mandato reforçaria a Comissão nas 
negociações internacionais ou, pelo contrário, que ele criaria um risco de concessões 
europeias demasiado importantes em matéria de investimento, sabendo-se que a economia já 
muito aberta da UE oferece poucas outras alavancas nas negociações internacionais. No caso 
de acordos mistos, estes também deverão ser ratificados por todos os Parlamentos nacionais e 
suscitarão um amplo debate público.
Finalmente, no capítulo das definições, não se pode esquecer a necessidade de definir melhor 
a qualidade de investidor estrangeiro. Vários Estados-Membros optaram por definições 
amplas, tornando possível que um simples endereço postal seja suficiente para qualificar a 
nacionalidade de uma empresa. Esta prática teve consequências nefastas, dado que permitiu a 
certas empresas contornar os mecanismos jurídicos nacionais do seu próprio país: utilizando 
as suas filiais ou investidores no estrangeiro, puderam apresentar queixa contra o seu próprio 
país graças a um ABI celebrado por um país terceiro. Certos investidores serviram-se também 
desta técnica para escolher os ABI mais vantajosos para apresentar queixa. É claro que tais 
práticas devem ser evitadas.

2) Protecção dos investidores
A protecção dos investidores continua a ser a principal prioridade dos acordos de 
investimento. Nas suas conclusões sobre a comunicação, o Conselho sublinha que o novo 
quadro europeu não deverá afectar negativamente a protecção dos investidores e as garantias 
de que beneficiam actualmente. Atendendo a que alguns dos ABI europeus fazem 
provavelmente parte dos que, a nível mundial, mais protegem os investidores (a formulação 
geral das cláusulas deixam uma grande liberdade de interpretação aos juízes), é legítimo que 
nos interroguemos se tal critério constitui um objectivo viável, ou é, pelo contrário, um 
elemento de bloqueio que torna impossível para a Comissão a elaboração de uma política 
europeia aceite pelos Estados-Membros.

A necessidade de encontrar as "melhores as práticas", igualmente evocada nestas conclusões 
do Conselho, parece constituir uma opção, não só mais razoável, mas sobretudo mais eficaz, 
porque permite desenvolver uma lógica e uma estratégia próprias da futura política europeia 
de investimento. 

Um elemento importante da futura política europeia será a liberalização dos investimentos. 
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Hoje, a maior parte dos ABI europeus estabelece regras de protecção – pós-investimento, mas 
não pré-investimento – sobre o acesso ao mercado dos países terceiros. A Comissão negoceia 
já certos aspectos da liberalização dos investimentos, nomeadamente no domínio dos serviços, 
mas esta dimensão será globalmente reforçada pelas novas competências que lhe atribui o 
Tratado de Lisboa.
A Comissão estabelece uma distinção entre garantias de protecção relativas (não 
discriminação) e absolutas (tratamento justo e equitativo, indemnização em caso de 
expropriação). No que diz respeito aos princípios da não discriminação, é importante notar 
que a transferência da competência para o nível europeu permite obter mais coerência nas 
regras que definem o estabelecimento e o acesso ao mercado, por um lado, e as que definem a 
sua protecção, por outro. Além disso, esta competência mais global em matéria de 
investimentos deve permitir à UE adquirir maior peso nas discussões multilaterais sobre a 
governação global dos investimentos.
Na reflexão sobre o acesso ao mercado, e tendo em conta a necessária exclusão de certos 
sectores, será igualmente essencial garantir que toda abertura suplementar do mercado 
europeu, nomeadamente no domínio dos contratos públicos, deverá ficar condicionada a uma 
abertura recíproca dos seus principais parceiros comerciais.

3) Protecção do espaço público
A questão da protecção do espaço de intervenção pública será crucial na definição da futura 
política de investimento da UE.

A emergência de novos países como potências locais ou mundiais dotadas de grandes 
capacidades de investimento modifica a percepção clássica que quer que sejam os países 
desenvolvidos os únicos investidores. Num contexto de crescente concorrência internacional, 
a supressão não controlada das barreiras pode prejudicar a protecção legítima da capacidade 
de intervenção pública. Assim, apesar de ser geralmente reconhecido que os investimentos 
melhoram a competitividade dos países de acolhimento, as acções iniciadas por certos 
investidores afectaram duramente a capacidade de intervenção pública nestes países. 
É o que caracteriza a segunda evolução importante destes últimos anos, ou seja, a 
multiplicação dos casos em que a adopção de uma nova legislação conduziu à condenação do 
Estado por expropriação indirecta. Vários exemplos merecem assim ser recordados, entre os 
quais o caso da Argentina, acusada por três empresas de ter congelado os preços da água 
pagos pelos consumidores após a crise económica de 2001. Em Julho de 2010, uma decisão 
do CIRDI indicou que o governo argentino tinha violado o princípio do "tratamento justo e 
equitativo". Os argumentos do governo argentino evocando o "estado de necessidade" não 
foram aceites pelo tribunal. 
De notar que os Estados Unidos e o Canadá, que se encontram entre os primeiros Estados a 
sofrer as consequências das formulações demasiado vagas do acordo de investimento do 
ACLAN (Acordo de Comércio Livre da América do Norte), adaptaram o seu modelo de ABI 
de modo a limitar a capacidade de interpretação dos juízes e assegurar uma melhor protecção 
do seu espaço de intervenção pública. 

Além da inclusão de uma cláusula específica em todos os acordos futuros, que clarifica o 
direito de regulação da UE e dos seus Estados-Membros, designadamente nos domínios da 
protecção do ambiente, dos trabalhadores, dos consumidores ou da diversidade cultural, a UE 
deve integrar as mesmas reflexões na elaboração das diferentes normas de protecção, para que 
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os Estados disponham das garantias necessárias quanto ao seu direito a regular e legislar. As 
diferentes normas deveriam assim ser definidas nos seguintes termos:

- não discriminação (tratamento nacional, nação mais favorecida e tratamento justo e 
equitativo): esta norma deve nomeadamente integrar uma base de comparação entre 
investidores estrangeiros e nacionais, precisando a necessidade de operar em "condições 
semelhantes". 

- expropriação: um equilíbrio claro e justo entre os diferentes interesses públicos e privados 
deve estar no centro das disposições sobre a expropriação.

- disposições de aplicação geral ("umbrella clause" em inglês): esta norma permite integrar no 
âmbito de aplicação do ABI qualquer contrato de direito privado celebrado entre um 
investidor e o Estado que assina o ABI, tornando, de facto, possível o recurso à arbitragem 
internacional em caso de violação do referido contrato. Deve excluir-se a inserção de tais 
cláusulas nos futuros acordos de investimento europeus.

Finalmente, a liberalização dos investimentos deverá ser enquadrada por uma lista de sectores 
não abrangidos pelos futuros acordos. Por exemplo, os sectores estrategicamente importantes 
para a defesa nacional e os sectores sensíveis, como a cultura ou os serviços públicos, devem 
imperativamente ser excluídos do âmbito de aplicação dos futuros acordos. A Europa deverá 
estar atenta às preocupações dos seus parceiros em desenvolvimento e não requerer uma 
maior liberalização quando o país considera que o seu desenvolvimento exige a protecção de 
certos sectores, em especial no domínio dos serviços públicos.

4) Inclusão de normas sociais e ambientais
Além da necessária protecção dos investidores, a futura política da UE deverá promover 
investimentos duradouros, respeitadores do ambiente (questão particularmente importante 
para o sector das indústrias extractivas) e promotores de condições de trabalho de qualidade 
nas empresas visadas pelos investimentos. A recente reforma das directrizes da OCDE para 
promover um comportamento responsável das empresas internacionais é um dos sinais mais 
evidentes desta evolução global, que a UE deve incentivar.

Um conjunto de normas sociais e ambientais deverá portanto acompanhar qualquer acordo de 
investimento. Deve estabelecer-se uma distinção entre negociações mais globais sobre um 
acordo de comércio livre, no âmbito das quais a UE negoceia um capítulo sobre 
investimentos, e as negociações sobre um acordo de investimento independente.

No primeiro caso, convém recordar o pedido do PE de inclusão de uma cláusula sobre a 
responsabilidade social das empresas em todos os acordos de comércio livre assinados pela 
UE. Deverá prever uma obrigação de transparência e de acompanhamento, bem como a 
possibilidade de as vítimas do não cumprimento destas disposições recorrerem a um juiz. Em 
matéria ambiental, a política europeia deveria proteger a biodiversidade e favorecer a 
transferência de tecnologias, o melhoramento das infra-estruturas e o reforço das capacidades.

No caso de acordos de investimento negociados de forma independente de um acordo de 
comércio livre, tais normas sociais e ambientais deverão ser automaticamente integradas, mas 
igualmente tornadas vinculativas, a fim de se assegurar a sua real aplicação. Vários ABI em 
vigor utilizam já uma cláusula que proíbe o enfraquecimento da legislação social ou ambiental 
para atrair os investimentos. Trata-se de um passo promissor, mas a UE deve ir mais longe.
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5) Mecanismo de resolução dos litígios e responsabilidade internacional da UE

O sistema actual de resolução de litígios, que funciona geralmente segundo as regras do 
Centro Internacional para a Resolução de Diferendos relativos a Investimentos (CIRDI) ou da 
Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (CNUDI), deve ser 
profundamente modificado para integrar vários elementos fundamentais, como a necessidade 
de maior transparência no que se refere ao casos julgados e ao conteúdo dos julgamentos; a 
possibilidade de as partes interporem recurso; a obrigação de esgotar os recursos judiciais 
locais, sob certas condições, antes do recurso à arbitragem internacional; a possibilidade de 
recurso aos "amicus curiae briefs"; e, por último, a obrigação de escolher um só lugar de 
arbitragem para evitar o "forum shopping".
Além disso, a comunicação menciona a possibilidade de introduzir queixas entre Estados. A 
política europeia deve ser mais ambiciosa e permitir igualmente o recurso aos tribunais pelos 
sindicatos ou as organizações da sociedade civis, únicas entidades capazes de verificar o 
respeito pelas partes dos seus compromissos em matéria social e ambiental.
Outra questão a ter em conta é a responsabilidade internacional da UE e as consequências da 
gestão doravante comunitária das políticas de investimento. Com efeito, a adesão da UE ao 
CIRDI seria uma etapa necessária, mas hoje impossível, porque nem todos os Estados-
Membros aderiram. Outro assunto capital é o da responsabilidade financeira: se a UE, 
enquanto tal, for condenada por sentença, quem suportará as consequências financeiras? Será 
o montante da multa retirado do orçamento europeu ou do orçamento do Estado-Membro que 
adoptou o acto condenado na sentença? 

6) Escolha dos parceiros e competências do PE

A Comissão elaborou uma lista dos países que devem ser parceiros privilegiados para a 
negociação dos primeiros acordos de investimento: Canadá, China, Índia, Mercosul, Rússia e 
Singapura. Estas escolhas respondem a dois interesses estratégicos da UE: negociar com 
países cujo potencial de mercado é importante, mas onde os investimentos estrangeiros 
merecem ser mais bem protegidos.
A Comissão anunciou igualmente não querer estabelecer um modelo-tipo que seja aplicado de 
maneira idêntica a todos os parceiros comerciais. Embora esta lógica se justifique pela 
necessidade de adaptação à situação de cada parceiro, não deve, em caso algum, permitir-se 
um "pick and choose" nos elementos fundamentais detalhados nos capítulos precedentes.
Finalmente, o relator considera prioritário que a posição do PE sobre o futuro da política de 
investimento seja ouvida e tida em conta pela Comissão e o Conselho antes que tenham início 
as negociações sobre investimento com os primeiros parceiros, que são o Canadá, a Índia e 
Singapura. Isto implica que a Comissão não apresente o seu projecto de mandato de 
negociação ao Conselho enquanto o PE não adoptar a sua resolução. O PE entende 
paralelamente fazer respeitar plenamente as novas prerrogativas que lhe confere o Tratado de 
Lisboa e o acordo-quadro entre a Comissão e o PE, para que os mandatos de negociação lhe 
sejam transmitidos suficientemente cedo para poder exprimir a sua posição e para que esta 
seja tida devidamente em conta pela Comissão e o Conselho.


