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ESTATUTO EDITORIAL 
 

 

A revista Análise Europeia foi fundada em 2016 pela Associação Portuguesa de Estudos 

Europeus, que detém a sua propriedade e demais direitos de edição e publicação. A 

sua fundação nasceu da vontade de criar uma revista científica portuguesa dedicada, 

exclusivamente, aos Estudos Europeus, considerando as suas variadas vertentes 

enquanto área científica. Assim, a Análise Europeia oferece um espaço, no meio 

académico, a todos os alunos, investigadores e professores que desejem publicar os 

seus trabalhos de investigação na área dos Estudos Europeus, contribuindo para a 

promoção, dignificação e avanço científico da mesma. 

 

A Análise Europeia pretende contribuir para o desenvolvimento da investigação 

científica, a promoção de uma reflexão e discussão aprofundada sobre as metodologias 

dessa mesma investigação, e a divulgação de informação e conhecimento no âmbito 

dos Estudos Europeus. A Análise Europeia visa proporcionar um fórum para o diálogo 

multidisciplinar e interdisciplinar de ideias e um quadro de análises teóricas e 

empíricas, cobrindo os seguintes tópicos de investigação: História da Integração 

Europeia, Filosofia Política e a Ideia de Europa, Economia e Políticas Públicas da União 

Europeia, Desenvolvimento e Coesão Social na Europa, Direito da União Europeia, 

Demografia e Movimentos Migratórios na Europa, Multilinguismo e Política Linguística 

na Europa, a União Europeia no Contexto Internacional, Arte e Cultura Europeia e 

Portugal na União Europeia. 

 

A Análise Europeia pretende ser um fórum permanente de discussão, debate e reflexão 

sobre a realidade europeia, dando lugar à crítica científica e fundamentada, acolhendo 

os trabalhos de alunos, investigadores e professores que se comprometam com o 

progresso científico dos Estudos Europeus. A Análise Europeia pauta-se pelos normais 
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padrões internacionais de edição, submetendo as propostas de publicação à 

arbitragem científica de avaliadores conceituados. 

 

A Análise Europeia é uma publicação semestral, independente e livre, que se identifica 

com os mais elevados valores europeus, o respeito pela verdade científica, pela 

liberdade de imprensa e pelos princípios deontológicos e a ética profissional, assim 

como pela boa fé dos leitores. A Análise Europeia é publicada em suporte digital e de 

forma gratuita, contribuindo, desta forma, para uma mais eficaz difusão e promoção 

dos Estudos Europeus como área científica, em linha com a sua defesa pelo acesso livre 

e universal do conhecimento. Defende, ainda, o pluralismo de opinião, sem prejuízo 

desta representar as posições da sua editora, a Associação Portuguesa de Estudos 

Europeus. 
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“Existe um remédio que (...), em poucos anos, 

poderia tornar toda a Europa (...) livre e (...) feliz. 

Trata-se de reconstituir a família europeia ou, 

pelo menos, a parte que nos for possível 

reconstituir e assegurar-lhe uma estrutura que 

lhe permita viver em paz, segurança e 

liberdade. Devemos criar uma espécie de 

Estados Unidos da Europa.” 

Winston Churchill (1874-1965) 

Político britânico e pai fundador da União Europeia  



Editorial 
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EDITORIAL 

 

CONTINUANDO O CAMINHO 

 

No passado dia 3 de maio, a Associação Portuguesa de Estudos Europeus lançou esta 

revista numa conferência que celebrou, antecipadamente, o Dia da Europa, data 

marcante para todos os europeus. Foi no auditório do Edifício Jean Monnet, na sede da 

Representação da Comissão Europeia em Portugal, que, no dia 3 de maio, se pensou e 

debateu a Europa, tendo lugar a apresentação oficial da revista da APEE, Análise 

Europeia. O evento decorreu no auditório da sede da Representação da Comissão 

Europeia em Portugal, em plena cidade de Lisboa.  

Na sessão de abertura, fez-se menção a assuntos como a importância do Dia da 

Europa, os desafios e oportunidades atuais da União Europeia, o futuro e o sonho 

europeu, a situação atual do Brexit, a crise dos refugiados e o sentimento cultural da 

União. Neste primeiro painel, estiveram presentes o representante da Comissão 

Europeia em Portugal, João Faria, e o Embaixador da Eslováquia, Josef Adamec, que 

traçou a sua perspetiva sobre a União Europeia em 2016 e a visão eslovaca sobre o 

projeto europeu.  

Posteriormente, decorreu a apresentação da nossa revista, num painel que contou com 

a presença do presidente da Direção da APEE, António Santos; do Diretor da revista, 

Pedro Camacho; de Célia Morgado, membro do Conselho Científico da revista; e de 

Carlos Rodrigues, autor do artigo “A Contratação Pública Socialmente Responsável ao 

serviço dos jovens NEET”, integrante no primeiro número da revista. A conferência foi 

encerrada com um discurso sobre “A celebração do Dia da Europa, a importância da 

data e do papel da sociedade civil e do meio académico na construção europeia”, 

proferido pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, 
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que nos honrou com a sua presença. Em sinal do nosso mais profundo agradecimento, 

publicamos o seu discurso neste número. 

Este número segue a lógica editorial do primeiro, ao não restringir-se a uma temática 

em específico, atendendo à multidisciplinaridade que carateriza os Estudos Europeus e 

garantindo a oportunidade para que todos os interessados possam publicar o seu 

trabalho académico numa publicação científica séria e credível. Sabemos que o início 

de qualquer projeto, especialmente no que se refere a uma publicação científica, é 

dificultado por uma multiplicidade de fatores que oferecem alguns obstáculos à 

dinamização da revista. A vida ainda breve da nossa publicação é um desses fatores, 

que pode resultar no desconhecimento de parte dos estudantes e académicos na área 

dos Estudos Europeus quanto à sua existência ou da política editorial em si, que, no 

final de contas, não oferece qualquer discriminação em relação aos futuros autores.  

Nessa linha, um dos nossos grandes objetivos é garantir que todos os estudantes e 

académicos na área tenham o mesmo direito de submeter os seus trabalhos para 

publicação, assegurando um tratamento imparcial e idóneo durante todo o processo 

de avaliação. Esperamos lançar em breve uma nova estratégia que cative os estudantes 

e académicos a publicar os seus trabalhos, pois sabemos que existem trabalhos 

desenvolvidos no seio da academia de excelente qualidade na área dos Estudos 

Europeus e que em muito enriqueceriam, não só a nossa publicação, como o 

conhecimento dos nossos leitores. 

O presente número conta com três artigos, que se enquadram em temáticas bastante 

distintas entre si. No campo da Economia e das Políticas Públicas da União Europeia, 

Fernanda Ferreira Dias apresenta-nos, de forma pragmática e detalhada, os 

desenvolvimentos sobre o Mercado Único Digital europeu e as ações levadas a cabo 

por Portugal para a sua implementação. Jules Hendriksen tece as suas considerações 

sobre o papel dos paraísos fiscais no sistema fiscal internacional, algo que afeta, de 

sobremaneira, a Europa, no contexto de uma economia cada vez mais globalizada e 

interligada. Por fim, Daniela Munteanu e Ciro Sarno trazem-nos um tema pertinente e 

que constitui uma das maiores preocupações da União Europeia, especialmente após o 
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corte das relações entre a Rússia e a União Europeia no decurso da anexação da 

Crimeia e dos conflitos no leste ucraniano: a segurança energética europeia. Tomando 

como exemplos os (possíveis) futuros projetos de gasodutos, nomeadamente o South 

Stream e o Nord Stream 2, os autores avaliam a sua exequibilidade no atual contexto 

geopolítico. 

Posteriormente, são apresentadas três comunicações que, embora não tratem 

diretamente uma problemática europeia, tratam de problemáticas que afetam o 

mundo ou uma comunidade de países mais abrangente e, por conseguinte, terão 

impacto na Europa. Valnora Leister, numa comunicação apresentada no Oitavo 

Congresso do Conselho Europeu para Pesquisas Sociais na América Latina, em 

Salamanca, Espanha, aborda a integração digital lusófona, apresentando os progressos 

realizados pelo Brasil no campo das tecnologias digitais e propondo uma maior 

integração entre os países lusófonos nesta matéria. A partir da sua comunicação, é 

possível percecionar o enorme potencial que os países lusófonos possuem para o 

desenvolvimento das tecnologias digitais e das oportunidades que estes podem 

representar para a União Europeia, pela dimensão do mercado, onde Portugal tem um 

papel privilegiado ao fazer a ponte entre estes dois mundos que integra, o lusófono e o 

europeu. Seguem-se duas comunicações apresentadas na conferência “Dilemas da 

Globalização”, coorganizada pela Associação Portuguesa de Estudos Europeus e a 

Academia das Ciências, que teve lugar na mesma Academia, em Lisboa, no passado dia 

21 de abril. A primeira é da autoria de Delfim Vidal Santos, que oferece uma visão 

pertinente sobre o papel das agências de notação de risco no eclodir da crise financeira 

mundial, cujas consequências foram severas para a Europa. A segunda é trazida por 

Milena Barbosa de Melo, que questiona a qualidade dos medicamentos genéricos à luz 

do direito à saúde, consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Esperamos que este número continue à altura dos nossos prezados leitores, aos quais 

agradecemos toda a sua atenção e apoio. 

 

Pedro Camacho 

Diretor 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA APEE 

 

GERAÇÃO EUROPEIA 

A segunda edição desta revista não poderia surgir numa época mais oportuna: a União 

Europeia atravessa um dos momentos mais incertos e turbulentos desde a sua 

fundação.  

O futuro é incerto e as instituições estão sob pressão. A eleição de Donald Trump 

certamente obrigará a alterações no desenho de segurança e defesa da UE e das 

relações económicas transatlânticas. A liderança de Tayyip Erdogan na Turquia e de 

Vladimir Putin na Rússia constituem também um desafio, um novo paradigma nas 

Relações Internacionais. Francis Fukuyama estava efetivamente errado ao declarar o 

“fim da história” em 1992.  

Os novos agentes internacionais assumem posições de tensão para a UE. Os sucessivos 

erros na resolução de conflitos internacionais têm vindo a descredibilizar a NATO, e a 

gerar divergências entre os Estados-membros da UE.  

A Europa das nações tem vindo a destacar-se em relação à UE, pois as instituições 

europeias têm vindo a perder o apoio popular devido à falta de instrumentos 

necessários para resolver a crise económica e financeira que se arrasta nos países 

europeus. As lideranças tecnocráticas nas instituições e as diferentes identidades 

culturais entre os povos têm vindo a dificultar o avanço do projeto europeu.  

Os novos atores globais influenciam, mas a maior tensão é certamente interna: a falta 

de confiança no projeto europeu que deu origem ao Brexit e aos populismos 

emergentes entre os vários estados Estados-membros é consequência da dinâmica 

interna da UE. Estamos a aproximar-nos do maior teste ao sentimento popular 

europeu, as eleições em França que podem eleger Le Pen. Faltam também poucos dias 
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para as eleições que podem dar a vitória a um presidente de extrema-direita na Áustria, 

e para o referendo que pode conduzir uma das potências económicas da Europa à 

saída da UE, a Itália.   

A emergência dos populismos também se verifica na Holanda, Alemanha e Finlândia e 

a aliança de Visegrád, que tem passado despercebida, mas se bem observada, revela a 

fraqueza institucional no expoente máximo, a aceitação de políticas nacionalistas que 

não convergem com os valores fundamentais do projeto europeu. Hungria e Polónia, 

dois casos gritantes. 

Sabemos que o cenário não é otimista, mas enquanto jovens e pró-europeístas 

acreditamos que é parte da nossa missão lutar pela integração, pois sabemos que um 

futuro próspero só é possível com uma Europa unida e solidária.  

Cada vez mais temos de nos consciencializar de que passa por nós, portugueses, a 

missão de manter o equilíbrio na Europa, ao contrário de outros Estados-membros, 

onde as derivas populistas surgem consecutivamente. Por cá, seja no associativismo 

juvenil, nos municípios, instituições académicas e governamentais, etc., cada vez mais 

afirmamos orgulhosamente os princípios fundadores.  

Temos motivos para estar orgulhosos pela nossa postura humanista, com “gratidão e 

humildade”, citando António Guterres, aquando do seu discurso de agradecimento 

após ter sido eleito Secretário-geral da ONU este ano, conseguiremos recuperar a 

política nobre da justiça, da dignidade e da liberdade dentro do espaço europeu.  

 

 “A crise consiste precisamente no fato de que o velho está a morrer e 

o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande 

variedade de sintomas mórbidos aparece.” Antonio Gramsci 

 

António Santos 

Presidente da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 
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O MERCADO ÚNICO DIGITAL EUROPEU 
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RESUMO 

A Internet e as tecnologias digitais estão a transformar o nosso mundo a todos os níveis e invadem todos 

os aspetos da nossa vida. Na União Europeia, quando o Mercado Único Digital funcionar em pleno, 

oferecerá novas oportunidades para dinamizar a economia; é atualmente uma das áreas mais importantes 

e que mais desafios apresenta em termos de progresso e crescimento. O Mercado Único Digital Europeu 

exige um quadro jurídico que permita o desenvolvimento dos vários aspetos que abrange, e que vão 

desde o comércio eletrónico, à administração pública em linha, infraestruturas de telecomunicações, 

fiscalidade, direitos de autor, conectividade dos dados, segurança ou privacidade dos dados pessoais. A 

―Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa‖ enquadra esta ação. O Mercado Único Digital está em 

curso e tem por objetivo eliminar as barreiras regulamentares existentes nos mercados nacionais dos 28 

Estados-membros da União Europeia para um único mercado europeu. Este artigo revela os passos que a 

União Europeia e os seus Estados-membros estão a dar para a concretização deste objetivo e tem 

obviamente o enfoque na participação de Portugal nesse contexto, no ano em que se realiza em Lisboa, 

pela primeira vez, a Web Summit – o maior evento de empreendedorismo tecnológico ao nível europeu. 

Palavras-chave: Mercado Único Digital, União Europeia, Estratégia para o Mercado Único Digital na 

Europa, tecnologias digitais, economia digital. 

                                                           
Histórico do artigo: recebido em 25-10-2016; aprovado em 28-10-2016; publicado em 29-11-2016. 

Publicação a convite do Conselho Editorial. 
1
 Funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a exercer funções como Técnica Especialista do 

Gabinete do Ministro da Economia. Lisboa, Portugal. E-mail: fernanda.dias@mecon.gov.pt.  
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ABSTRACT 

The European Digital Single Market. The Internet and digital technologies are transforming our world at all 

levels and invade all aspects of our lives. When the European Digital Single Market will be fully operational, 

it will offer new opportunities to boost the European Union’s economy; it is currently one of the most 

important and challenging areas in terms of progress and growth. The European Digital Single Market 

requires a legal framework for the development of various aspects ranging from e-commerce to e-

government, telecommunications infrastructure, taxation, copyright, data connectivity, security or privacy 

of personal data. The "Digital Single Market Strategy for Europe" is built for this action. The Digital Single 

Market is underway. It aims to eliminate the existing regulatory barriers in national markets of the 28 

Member States of the European Union and to set up a single European market. This article shows the steps 

that the European Union and its Member States are following to achieve this goal and it has obviously a 

focus on the participation of Portugal in this context, in the year when for the first time the Web Summit is 

to be held in Lisbon - the largest technological entrepreneurship event at European level. 

Keywords: Digital Single Market, European Union, Digital Single Market Strategy for Europe, digital 

technologies, digital economy. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

 

Quando há tempos ouvi a frase ―Go digital or go nowhere‖, pus-me a pensar 

quão verdadeira ela é! A Internet e as tecnologias digitais estão a transformar o nosso 

mundo a todos os níveis e invadem todos os aspetos da nossa vida. Na União Europeia, 

quando o Mercado Único Digital Europeu funcionar em pleno, oferecerá novas 

oportunidades para dinamizar a economia; é atualmente uma das áreas mais 

importantes e que mais desafios apresenta em termos de progresso, podendo originar 

benefícios de eficiência que rondam os 415 mil milhões de euros. As instituições 

europeias e os Estados-membros designaram esta como uma das suas prioridades. Se 

se concretizasse o Mercado Único Digital, a União Europeia criaria centenas de milhares 

de novos postos de trabalho e ficaria na liderança da economia digital, proporcionando 

a empresas e consumidores um melhor acesso aos mais diversos bens e serviços 

digitais em toda a Europa (COM(2015) 192 final). 

O Mercado Único Digital Europeu exige um enquadramento jurídico que 

permita o desenvolvimento dos vários aspetos que abrange, e que vão desde o 
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comércio eletrónico, à administração pública em linha, infraestruturas de 

telecomunicações, fiscalidade, direitos de autor, conectividade dos dados, segurança 

ou privacidade dos dados pessoais.  

O Mercado Único Digital tem por objetivo eliminar as barreiras regulamentares 

existentes nos mercados nacionais dos 28 Estados-membros da União Europeia para 

um único mercado europeu. A importância da existência de um Mercado Único Digital 

foi cedo reconhecida, tendo Portugal desempenhado um papel pioneiro. Todos os 

aspetos em debate no presente foram identificados nessa altura. Com efeito, foi no 

Conselho Europeu de Lisboa, realizado em 23 e 24 de março de 2000 sob Presidência 

portuguesa, que se concluiu que ―A União Europeia está confrontada com uma enorme 

mutação resultante da globalização e dos desafios de uma nova economia baseada no 

conhecimento‖, cujas mudanças ―estão a afetar todos os aspetos da vida das pessoas‖ 

e ―requerem uma transformação radical da economia europeia‖ (Conselho Europeu de 

Lisboa, 2000). Concluiu, ainda, que ―a passagem para uma economia digital e baseada 

no conhecimento, impulsionada pela existência de novos bens e serviços, constituirá 

um poderoso motor para o crescimento, a competitividade e a criação de empregos‖, 

que, no final, ―permitirá melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e o ambiente‖ 

(Conselho Europeu de Lisboa, 2000). Nesse sentido, o Conselho e a Comissão foram 

convidados a elaborar um Plano de Ação abrangente "eEuropa", ―utilizando um 

método aberto de coordenação baseado na aferição (benchmarking) de iniciativas 

nacionais‖, em conjunto com a iniciativa "eEuropa" da Comissão e a sua Comunicação 

"Estratégias de criação de empregos na sociedade da informação" (Conselho Europeu 

de Lisboa, 2000).  

No mesmo documento, ressalvou-se que ―as empresas e os cidadãos deverão 

ter acesso a uma infraestrutura de comunicações pouco dispendiosa e à escala 

mundial, bem como a um vasto leque de serviços‖, pelo que ―cada cidadão deverá 

estar provido das competências necessárias para viver e trabalhar nesta nova sociedade 

da informação‖, dando especial atenção à info-exclusão, ao analfabetismo e às pessoas 

com deficiência (Conselho Europeu de Lisboa, 2000). Estas tecnologias podem, ainda, 

contribuir para o desenvolvimento urbano e regional, o uso de tecnologias amigas do 
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ambiente, a diversidade cultural e a acessibilidade dos serviços públicos. Todas estas 

ideias e o potencial digital da Europa dependem ―da criação de condições para o 

florescimento do comércio eletrónico e da Internet, para que a União possa recuperar o 

atraso em relação aos seus concorrentes, ligando muito mais empresas e lares à 

Internet através de ligações rápidas‖, garantindo que ―a Europa mantenha um lugar de 

liderança em domínios-chave da tecnologia, tais como as comunicações móveis‖, e seja 

capaz de responder às exigências do futuro da tecnologia, com ―abordagens novas e 

mais flexíveis em matéria de regulamentação‖ (Conselho Europeu de Lisboa, 2000). 

Mais recentemente, no âmbito do Conselho Europeu, desde outubro de 2013 

(EUCO 169/13), data do grande debate sobre a agenda digital, os dirigentes da UE 

apelam à realização do Mercado Único Digital de fácil utilização para os consumidores 

e para as empresas. Declararam que tal era crucial para o crescimento e a 

competitividade europeia num mundo globalizado. As conclusões do Conselho 

Europeu de junho de 2014 (EUCO 79/14) reiteraram o objetivo da concretização do 

mercado único digital até 2015, tendo, em dezembro de 2014, o Conselho Europeu 

solicitado à Comissão Europeia que apresentasse uma Comunicação ambiciosa sobre o 

Mercado Único Digital antes de junho de 2015. Também em 2014, e na linha das 

orientações políticas do Conselho Europeu, o então recém-nomeado Presidente da 

Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, incluiu ―um Mercado Único Digital 

conectado‖ como a segunda das 10 prioridades da sua agenda política (Juncker, 2014). 

Este tema tem vindo a ser sistematicamente destacado nos discursos proferidos pelo 

Presidente Juncker sobre o ―Estado da União‖, o último dos quais no dia 14 de 

setembro de 2016, no Parlamento Europeu em Estrasburgo (Juncker, 2016). 

 

2. A ESTRATÉGIA PARA O MERCADO ÚNICO DIGITAL NA EUROPA 

 

A Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa foi apresentada no dia 6 de 

maio de 2015 e endossada pelo Conselho Europeu em junho desse ano (COM(2015) 

192 final). Esta estratégia apresenta as oportunidades potenciadas pelas tecnologias 

digitais e a importância de todas as dimensões do Mercado Único Digital no contexto 
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do crescimento e do emprego (crescimento inclusivo em todas as regiões da União 

Europeia). Ela destaca a importância da adoção de medidas para combater a 

fragmentação do mercado interno, a construção das infraestruturas digitais necessárias 

e a promoção da digitalização da indústria europeia. A estratégia defende também a 

eliminação dos obstáculos técnicos e legislativos e a interoperabilidade e a 

normalização como contributos para a competitividade. Inclui também referências aos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento como meio de financiamento reservado 

para infraestruturas e serviços do Mercado Único Digital, bem como para a 

investigação e as pequenas e médias empresas (PME) inovadoras (COM(2015) 192 

final). 

Em junho de 2016, o Conselho Europeu apelou a que ―os vários planos de ação 

para o mercado único propostos pela Comissão sejam concluídos e executados até 

2018‖ (EUCO 26/16). Estabeleceu também que o Conselho deveria, desde então, 

apresentar anualmente ao Conselho Europeu de junho um relatório sobre os 

progressos realizados no aprofundamento do mercado único em todos os seus 

aspetos. Até junho de 2017, o trio de Presidências (Países Baixos, Eslováquia e Malta) 

inclui no seu programa a prioridade de concretização do Mercado Único Digital (Slovak 

Presidency of the Council, 2016). 

A Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa, de maio de 2015, assenta 

em 3 pilares que se desdobram em 16 iniciativas (nem todas apresentadas até ao 

momento, devendo sê-lo até ao final de 2016):  

 

 Pilar I – Melhor acesso dos consumidores e empresas a bens e serviços em 

linha em toda a Europa – integra oito iniciativas relativas a regras para 

facilitar o comércio eletrónico transfronteiriço; maior rapidez e coerência 

em matéria de defesa do consumidor; entrega de encomendas mais 

eficiente e a preços acessíveis; prevenção de bloqueios geográficos 

injustificados; aplicação do direito da concorrência no domínio do 

comércio eletrónico; legislação de direitos de autor moderna e mais 

europeia; revisão da Diretiva Satélite e Cabo; redução dos encargos 
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administrativos que as empresas têm de assumir decorrentes de 

diferentes regimes de IVA;  

 Pilar II - Criação de condições adequadas e de condições de concorrência 

equitativas para o desenvolvimento de redes digitais e serviços inovadores 

avançados – integra cinco iniciativas relativas à revisão 

da regulamentação da UE no domínio das telecomunicações; revisão do 

quadro de meios de comunicação social audiovisuais; análise 

aprofundada do papel das plataformas no mercado, e a melhor forma 

de abordar a questão dos conteúdos ilegais na Internet; confiança nos 

serviços digitais e a sua segurança, nomeadamente no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais; criação de uma parceria público-

privada sobre cibersegurança;  

 Pilar III - Otimização do potencial de crescimento da economia digital – 

integra as seguintes três iniciativas: Iniciativa Europeia de Livre 

Circulação de Dados; Iniciativa sobre a Computação em Nuvem 

Europeia e um novo Plano de Ação para a Administração Pública em 

Linha. 

 

Günther H. Oettinger, Comissário responsável pela Economia e Sociedade 

Digitais, defendeu avançar rapidamente o processo de concretização do Mercado 

Único Digital. No dia 20 de setembro de 2016 participou na Mesa Redonda sobre a 

Digitalização da Indústria (Comissão Europeia, 2016b). O objetivo desta reunião de alto 

nível, moderada pelo próprio Comissário, foi anunciar o lançamento da Plataforma 

Europeia de Iniciativas Nacionais em Digitalização, o primeiro passo para a execução do 

Plano de Ação Europeu para a Digitalização da Indústria, apresentado na Feira Anual de 

Hanôver, em abril de 2016. Trata-se de uma rede de plataformas que visa, de uma 

forma articulada, partilhar conhecimento, experiências e boas práticas no domínio da 

digitalização, ao nível da UE, nacional, regional e local. A complementaridade e 

cooperação proporcionada por esta ―Plataforma das Plataformas Nacionais‖ é a forma 

de alavancar projetos de investimento de grande escala; obter abordagens comuns 
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para a harmonização regulatória e agir de forma concertada nas qualificações e 

reconversão de trabalhadores. O Comissário Oettinger defendeu que a política 

europeia digital deverá ter o enfoque em quatro áreas prioritárias: investimento, 

qualificações, coesão territorial e cooperação internacional, e normalização (cadeias de 

valor mais interligadas). 

O Comissário Oettinger participou também recentemente, em Lisboa, na 

Iniciativa Going Local Portugal, da ―Agenda Digital para a Europa‖2. Esta iniciativa foi 

lançada em 2010 pela Comissão Europeia para sensibilizar as diversas partes 

interessadas nacionais e angariar apoio para as ações da Agenda Digital para a Europa3, 

através de visitas de delegações da Comissão Europeia aos Estados-membros. Em 2010 

e 2011, esta iniciativa foi promovida ao nível nacional pela UMIC – Agência para a 

Sociedade do Conhecimento, I.P. De 2012 a 2016, as edições desta iniciativa realizaram-

se com o contributo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, atendendo às suas 

responsabilidades no âmbito das políticas públicas na área da Sociedade da 

Informação em Portugal, e ao seu papel enquanto delegada nacional ao Grupo de Alto 

Nível da Agenda Digital para a Europa.  

 

3. AS AÇÕES DE PORTUGAL A CAMINHO DO MERCADO ÚNICO DIGITAL 

 

Em Portugal, a ―Agenda Portugal Digital‖ foi adotada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 112/2012, de 31 de dezembro, e constitui o documento de 

referência da estratégia digital nacional. Esta Agenda Digital encontra-se alinhada com 

os objetivos de reforço da competitividade e internacionalização das empresas 

nacionais, em especial das pequenas e médias empresas. Ela reafirma a relevância da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pelas empresas como 

                                                           
2
 Ver http://ec.europa.eu/portugal/node/6446_pt 

3
 A Agenda Digital para a Europa, de 2010, constitui uma das sete iniciativas emblemáticas da Estratégia 

Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A Agenda incide em sete domínios 

de atuação prioritários: criação de um mercado único digital, maior interoperabilidade, reforço da 

confiança na Internet e da sua segurança, acesso muito mais rápido à Internet, mais investimento na 

Investigação e Desenvolvimento, melhoria da literacia digital, das qualificações e da inclusão digitais e 

aplicação das Tecnologias da Informação e das Comunicações para responder a determinados desafios 

societais, como as alterações climáticas e o envelhecimento da população. 

http://ec.europa.eu/portugal/node/6446_pt
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fator decisivo para o aumento da sua produtividade e competitividade (COM(2010) 245 

final/2)4. Em 2015, a Agenda foi revista e atualizada de forma a assegurar a 

convergência temporal com o Acordo de Parceria 2014-20205 (Governo de Portugal, 

2014), mantendo o seu alinhamento com as prioridades europeias (nomeadamente 

com a Agenda Digital para a Europa e com as orientações subscritas por Portugal no 

âmbito do Small Business Act) – Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2015, de 19 

de março. Nesta altura, foram incluídas novas áreas de intervenção, nomeadamente, as 

compras públicas eletrónicas, o comércio eletrónico, a interoperabilidade, a 

investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT), as competências e inclusão digitais 

ou os direitos de autor. 

A ―Agenda Portugal Digital‖ procura propor soluções para problemas 

estruturantes portugueses. Desde logo, a literacia digital (e-skills) é um dos temas a 

que Portugal atribui maior importância. No seguimento de uma proposta portuguesa, a 

literacia digital foi identificada nas Conclusões do Conselho Europeu de junho de 2015 

como uma das prioridades da UE para a concretização do Mercado Único Digital. ―Uma 

nova agenda de competências para a Europa‖, adotada pela Comissão Europeia a 10 de 

junho de 2016 (COM(2016) 381 final), e considerada uma iniciativa prioritária, poderá 

desempenhar um importante papel a este nível e deverá articular-se com a Estratégia 

para o Mercado Único Digital.  

Segundo a Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital, Portugal está 

entre os países com a menor proporção de trabalhadores nas áreas TIC, estando o 

potencial de emprego desta área fortemente subaproveitado6. As deficiências nas 

competências digitais dos trabalhadores em Portugal (principalmente nas PME) são 

incompatíveis com a digitalização em todos os setores da economia, o que afeta 

claramente a competitividade económica do país, limita o seu potencial de crescimento 

e impõe custos elevados às empresas. Existe, assim, uma necessidade significativa para 

                                                           
4
 Ver http://www.portugaldigital.pt/index/  

5
 O Acordo de Parceria 2014-2020 (Portugal 2020) consiste no documento que Portugal submete à 

Comissão Europeia, após a conclusão do processo de negociação e adoção dos Regulamentos 

Comunitários para os Fundos Europeus da Política de Coesão, da Política Agrícola Comum, da Política 

Comum das Pescas e da Política Marítima Integrada. 
6
 Ver http://www.empregabilidadedigital.pt/  

http://www.portugaldigital.pt/index/
http://www.empregabilidadedigital.pt/
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fornecer à população ativa no setor da indústria competências digitais adequadas, 

tanto no nível básico como em níveis intermédios e avançados.  

De acordo com o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES)7 de 

2016, os desafios em Portugal relacionados com as lacunas ao nível das competências 

digitais prendem-se com: apenas 65% dos portugueses (contra 76% da média da UE) 

utilizam a Internet numa base regular – semanal; 28% da população portuguesa nunca 

usou a Internet (contra uma média da UE de 16%), significando que 1 em cada 4 

portugueses não retira qualquer benefício nem contribui para a economia digital. 

Outro desafio é o baixo nível das competências digitais básicas, uma vez que cerca de 

metade da população portuguesa não as possui. Este dado relaciona-se com o baixo 

nível de literacia da população em geral. Com efeito, em 2014, 56% da população 

portuguesa apenas tinha completado o ensino de escolaridade básico (contra 28% na 

média da UE). Também apenas 2,5% das pessoas empregadas são especialistas em TIC. 

Apesar da melhoria registada (1,9% em 2013), Portugal ocupa o 6.º lugar do fim da 

tabela da UE. 

Ainda assim, em termos de indicadores para Portugal, o Índice de Digitalidade 

da Economia e da Sociedade 2016 mostra que o país se situa na 14.ª posição entre os 

28 Estados-membros (era o 16.º em 2015), tendo sido o segundo Estado-membro que 

registou mais progressos no último ano, no conjunto dos indicadores. Por isso, situa-se 

no grupo de países mais avançados (―running ahead‖) a par da Alemanha, Áustria, 

Estónia, Malta e Países Baixos. O grupo de países mais avançados é, assim, designado 

porque corresponde aos países que registam resultados acima da média da UE e cuja 

pontuação cresceu a um ritmo mais rápido do que o da UE (em comparação com o 

IDES de 2015). 

Como pontos fortes para Portugal aparecem: redes de banda larga que 

asseguram uma boa cobertura; serviços públicos em linha avançados (8.º lugar); 

desempenho acima da média na digitalização das empresas: 2.º lugar no uso de RFID 

                                                           
7
 O índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) é um índice compósito elaborado pela 

Comissão Europeia (DG CNECT) para avaliar a evolução dos países da UE em direção a uma economia e 

uma sociedade digitais. Agrega um conjunto de indicadores pertinentes, estruturado em cinco vertentes: 

conectividade, capital humano, utilização da Internet, integração das tecnologias digitais e serviços 

públicos digitais. Mais informações em: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/scoreboard/portugal#1-connectivity  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#1-connectivity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/portugal#1-connectivity
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(identificação de produtos por radiofrequência) e 5.º lugar na partilha de informação 

eletrónica entre as empresas. Como pontos fracos enumeram-se: as deficientes 

competências digitais – metade da população não tem competências digitais básicas 

(21.º lugar); apenas 65% usa a Internet numa base regular (23.º lugar) e 28% nunca 

usou a Internet; 5.º lugar no que respeita ao preço mais elevado da UE em subscrições 

de banda larga fixa e móvel; deficiente utilização do comércio eletrónico pelos 

cidadãos (22.º lugar, 23.º em 2015). Outro estudo interessante sobre a economia digital 

em Portugal é o estudo elaborado pela Associação da Economia Digital 

(ACEPI)/International Data Corporation sobre ―Economia Digital em Portugal 2009-

2020‖, em setembro de 2015. 

Nos últimos anos foram adotadas várias iniciativas para colmatar estas lacunas: 

 

1. Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital (CPED), lançada 

formalmente em abril de 2015, tem por objetivo dar resposta à necessidade de 

capitalizar infraestruturas e recursos humanos altamente especializados, com o 

objetivo de tornar Portugal uma referência internacional em Empregabilidade 

Digital. Esta coligação é coordenada pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia e reúne 28 entidades públicas e privadas.8 Enraizada no trabalho da 

CPED, foi lançada em junho de 2015, uma Estratégia e Plano de Ação para a 

Empregabilidade Digital 2015-2020, que se estrutura em quatro eixos 

prioritários: (1) Qualificação e Requalificação para Emprego em TIC; (2) 

Crescimento das Empresas e Novo Emprego TIC; (3) Sensibilização da 

sociedade para o digital; (4) Internacionalização do setor TIC e captação de 

investimento direto estrangeiro (CPED, 2015). 

2. Estratégia Nacional para a Inclusão e Literacia Digitais (ENILDi), lançada a 23 de 

setembro de 2015, tem por objetivo elevar o nível de competências digitais da 

população em geral, incluindo os cidadãos com baixos níveis educacionais, 

idosos e pessoas com necessidades especiais, através de uma abordagem de 

aprendizagem ao longo da vida (Rede TIC e Sociedade, 2015). 

                                                           
8
 Ver http://www.empregabilidadedigital.pt/  

http://www.ticsociedade.pt/enild
http://www.empregabilidadedigital.pt/


Fernanda Ferreira Dias 

 

Análise Europeia - Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2 (1)                       27 

3. Programa Nacional de Apoio à Formação de Competências Digitais no Ensino 

Superior, que inclui a criação de uma plataforma com os Institutos Politécnicos 

com o objetivo de os mesmos atuarem local e regionalmente para a 

requalificação, através de cursos de ensino vocacional dirigido a responder a 

necessidades de qualificação para oportunidades de emprego, envolvendo 

competências em TIC. 

 

Portugal determinou como grandes objetivos para 2020: promover o 

desenvolvimento da infraestrutura de banda larga, de forma a permitir que todos os 

cidadãos possam ter acesso à banda larga de velocidade igual ou superior a 30 Mbps; 

promover o desenvolvimento da infraestrutura de banda larga, de forma a permitir que 

50% dos agregados familiares possam ter acesso à Internet de banda larga de 

velocidade igual ou superior a 100 Mbps; criar as condições que permitam o aumento 

em 55%, face aos valores de 2011, do número de empresas que utilizam o comércio 

eletrónico em Portugal; promover junto da população portuguesa uma maior utilização 

dos serviços públicos em linha, convergindo, até 2020, com a média europeia; criar as 

condições que permitam o aumento em 25% das exportações em Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), em valores acumulados, até 2020, tendo como 

referência o ano de 2011; promover a utilização das novas tecnologias, para que seja 

possível diminuir para 23% o número de pessoas que nunca utilizou a Internet; e 

promover a inovação em TIC e reforçar o potencial em I&D, contando com o aumento 

do financiamento público direto à I&D em TIC em 10% até 2020, tendo como 

referência os dados de 2012 (Agenda Portugal Digital, n.d.). 

A necessária articulação da estratégia digital nacional com a Agenda Digital 

para a Europa é feita através do representante nacional no Grupo de Alto Nível para a 

Agenda Digital Europeia, bem como com o ―Digital Champion‖ nacional, personalidade 

que tem como função apoiar o desenvolvimento de competências digitais junto da 

sociedade civil. A coordenação global é assegurada por uma Comissão Interministerial, 

tendo também sido criada uma Comissão Técnica que define o plano anual de 

execução das medidas desta agenda e coordena a elaboração dos relatórios anuais. A 
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Comissão Técnica, presidida pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, 

I.P. – é composta por representantes de vários serviços e organismos públicos e por 

representantes da sociedade civil, até cinco, com relevância na área das TIC, 

nomeadamente, do setor privado, da comunidade técnica e académica e da sociedade 

civil, em função dos temas que se encontrem em discussão.  

A Comissão Técnica incorpora um Grupo Permanente e seis Subcomissões 

temáticas, uma por cada área de intervenção, composto pelas entidades 

coordenadoras de cada área de intervenção ou das Subcomissões temáticas:  

 Acesso à banda larga e ao mercado digital - IAPMEI, I.P.; 

 Resposta aos desafios societais - Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P.; 

 Investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) e Inovação - 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); 

 Melhorar a literacia, qualificação e inclusão digitais - FCT; 

 Combate à fraude e à evasão fiscais, contributivas e prestacionais - 

Autoridade Tributária e Aduaneira; 

 Empreendedorismo e internacionalização do setor das TIC - Sociedade 

Civil/AICEP Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal. 

 

Para além das competências digitais, é também relevante para Portugal a 

questão da revisão do quadro regulamentar das comunicações eletrónicas. No último 

discurso do Presidente Juncker sobre o Estado da União, a Comissão Europeia 

apresentou um conjunto de iniciativas para a regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, nas quais se incluem a proposta de diretiva para um Código 

Europeu para as comunicações eletrónicas, a proposta de regulamento sobre o 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE/BEREC) e a 

proposta de regulamento relativo à promoção da conectividade Internet nas 

comunicações locais e nos espaços públicos (WiFi4EU).  



Fernanda Ferreira Dias 

 

Análise Europeia - Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2 (1)                       29 

Sobre o roaming, desde há cerca de dez anos que a Comissão Europeia trabalha 

no sentido de reduzir as sobretaxas que os operadores de telecomunicações 

impunham aos clientes cada vez que estes transpunham uma fronteira e utilizavam o 

seu dispositivo móvel em férias ou durante as viagens de negócios. Desde 2007, as 

tarifas de roaming diminuíram mais de 90% e, em 2015, com base numa proposta da 

Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a acordo no sentido 

de pôr termo às tarifas de roaming para as pessoas que viajam periodicamente na UE. 

O mecanismo de «Roam Like at Home», de acordo com o qual os clientes pagam 

tarifas nacionais, independentemente do local em que viajam na UE, tornar-se-á uma 

realidade para todos os viajantes europeus até junho de 2017. Na sequência do 

discurso do Presidente Juncker em setembro de 2016, a Comissão Europeia debateu 

um projeto revisto das regras necessárias para evitar abusos no tocante ao fim das 

tarifas de roaming até junho de 2017. Portugal tem defendido a introdução de maior 

equilíbrio na legislação proposta. 

O eGovernment é uma questão central no quadro das reformas estruturais que 

os Estados-membros são chamados a executar e a interoperabilidade entre as 

administrações públicas constitui um pilar fundamental para a concretização do 

Mercado Único Digital. O Plano de ação europeu (2016-2020) para a administração 

pública em linha - Acelerar a transformação digital da administração pública salienta 

que ―os serviços públicos digitais reduzem os encargos administrativos para as 

empresas e os cidadãos, tornando a sua interação com as administrações públicas mais 

célere e eficiente, mais conveniente e transparente, bem como menos onerosa‖ 

(COM(2016) 179 final, p. 2). Portugal atribui grande importância a este plano de ação 

europeu, apresentado pela Comissão Europeia em 19 de abril de 2016, considerando-o 

um instrumento essencial para a concretização do Mercado Único Digital. Destacam-se 

as linhas de ação ligadas à identificação eletrónica, interoperabilidade, normas abertas, 

princípio only-once e dados abertos. 

Ao nível nacional, Portugal assume um desempenho de destaque quanto ao uso 

de serviços públicos em linha. No âmbito da Identificação Eletrónica (eID), o nosso país 

tem desenvolvido novas iniciativas que visam facilitar a realização de serviços em linha 
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com garantia de autenticação segura, como é o caso das alterações ao Cartão de 

Cidadão, o Portal do Cidadão e o respetivo Balcão do Empreendedor, e a Chave Móvel 

Digital, um meio alternativo para se autenticar e aceder a serviços em portais e sítios na 

Internet de entidades públicas e privadas com recurso ao telemóvel ou e-mail. De 

acordo com o sítio da Agência para a Modernização Administrativa, há uma tripla 

vantagem neste último serviço: é mais simples (uma senha de acesso para todos os 

portais do Estado); é mais seguro (requer sempre a utilização de um código temporário 

enviado por SMS); e é mais cómodo (evita a deslocação aos serviços e tempos de 

espera) (AMA, n.d.). 

Na recente intervenção da Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa por ocasião do 26.º Digital Business Congress da Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento das Comunicações, foi referida a criação do Conselho para as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, ―responsável pela elaboração da Visão e da 

Estratégia TIC da Administração Pública para 2020, incluindo os planos de ação dos 

departamentos governamentais, designados por Planos Setoriais TIC, tendo em conta o 

programa do Governo e os objetivos do programa Simplex‖ (Leitão Marques, 2016, p. 

5).  

Numa outra vertente, em maio de 2016, a Comissão Europeia apresentou o 

pacote do comércio eletrónico assente em três pilares: estimular a confiança dos 

consumidores graças ao reforço da proteção e da aplicação da lei; eliminar o bloqueio 

geográfico; e obter serviços mais eficientes de entrega internacional de encomendas a 

preços mais acessíveis9 (Comissão Europeia, 2016a). Na mesma data, foram ainda 

apresentadas uma proposta de revisão da diretiva relativa aos serviços de comunicação 

social audiovisual e uma comunicação sobre plataformas em linha e o mercado único 

digital. 

                                                           
9
 O pacote do comércio eletrónico abrange as seguintes propostas: 1. proposta de revisão do 

Regulamento sobre a cooperação no domínio da defesa do consumidor; 2. proposta de regulamento 

sobre os serviços de entrega transfronteiriços de encomendas; 3. proposta de regulamento sobre a 

resolução de bloqueios geográficos injustificados e outras formas de discriminação em razão do local de 

residência ou estabelecimento ou da nacionalidade no Mercado Único; 4. Orientações sobre a aplicação da 

Diretiva relativa às práticas comerciais desleais; 5. Comunicação "Uma abordagem aprofundada para 

estimular o comércio eletrónico transfronteiras para os cidadãos e empresas europeias‖. 
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No âmbito da política do consumidor, encontram-se em negociação duas 

importantes propostas: proposta de diretiva sobre certos aspetos de contratos de 

fornecimento de conteúdos digitais; e proposta de diretiva relativa a certos aspetos 

que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância 

de bens. Estas duas propostas baseiam-se na experiência adquirida durante as 

negociações para um regulamento relativo a um direito europeu comum da compra e 

venda e surgem na sequência do afastamento dessa negociação pela polémica 

causada, sobretudo, pela introdução de um ―29.º regime‖10. A Comissão Europeia refere 

que com estas duas propostas criar-se-ão regras para reduzir a incerteza com que se 

deparam as empresas e os consumidores, devido à complexidade do quadro jurídico e 

aos custos incorridos pelas empresas, decorrentes de diferenças em matéria de direito 

dos contratos. O objetivo consiste, assim, em criar um ambiente favorável às empresas 

e tornar mais fácil comprar e vender além-fronteiras. O Parlamento Europeu elaborou 4 

estudos sobre a matéria11. 

O pacote do comércio eletrónico inclui também uma proposta legislativa 

destinada a reforçar a aplicação dos direitos dos consumidores (proposta de revisão do 

Regulamento sobre a cooperação no domínio da defesa do consumidor) e orientações 

destinadas a clarificar, entre outros aspetos, o que pode ser considerado uma prática 

comercial desleal no mundo digital. Portugal considera que o regime jurídico do 

comércio eletrónico deve oferecer mais segurança jurídica e reforçar os direitos dos 

consumidores e das empresas/PME. Ao mesmo tempo, considera necessária a revisão 

do Regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor e apoia 

uma maior integração do mercado único de entrega de encomendas, estabelecendo 

sinergias entre o setor postal e o desenvolvimento das plataformas do comércio digital. 

Em relação às plataformas digitais, tem sido defendida uma maior harmonização do 

                                                           
10

 A proposta de regulamento previa uma opção adicional para profissionais e consumidores (partes de 

contratos de consumo transfronteiriços), que consistia num regime alternativo ao que estivesse em vigor 

em cada Estado-membro e aos internacionais, ainda que se considerasse um regime dentro do direito 

nacional de cada Estado-membro. Seria um designado ―vigésimo nono regime europeu de direito dos 

contratos‖, o que levou a muitas dúvidas quanto às suas vantagens em termos de harmonização e 

consequente aumento da segurança trazidos por um ―terceiro‖ direito dos contratos europeu. 
11

 Os quatro estudos encontram-se compilados em: http://carloscoelho.eu/ed/files/estudos.zip  

http://carloscoelho.eu/ed/files/estudos.zip
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setor, com base em regras de concorrência leal e tendo em conta a inovação e a 

proteção dos consumidores.  

Um tema discutido neste âmbito é o do bloqueio geográfico injustificado, que 

constitui um obstáculo ao desenvolvimento dos negócios na Europa, limitando a 

escolha dos consumidores e minando a sua confiança no mercado digital. Apesar dos 

casos em que a situação dos clientes possa implicar de forma objetiva e verificável uma 

diferença de tratamento, o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de 

discriminação em razão da nacionalidade ou do local de residência são contrários aos 

princípios do Tratado da União Europeia, pois limitam direta ou indiretamente o acesso 

dos consumidores a ofertas transfronteiriças e podem ser fonte de ineficiência 

económica, dar origem a preços mais elevados e reduzir a variedade de produtos, 

serviços e conteúdos digitais no mercado. Podem, igualmente, diminuir a confiança dos 

consumidores no mercado único.  

Quanto às questões sobre Direitos de Autor, a relatora da comissão parlamentar 

dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, Julia Reda (Verdes/ALE, Alemanha), fez 

recentemente notar que: 

 

―A utilização abrangente da Internet em toda a União conduziu a uma situação em 

que quase todas as pessoas estão envolvidas em atividades relevantes para os 

direitos de autor. A legislação em matéria de direitos de autor desempenha, por 

isso, um papel central na vida quotidiana da maioria dos cidadãos europeus e, 

como tal, deve ser atualizada a fim de refletir as necessidades de todos os grupos 

de utilizadores. Essa situação exige um novo equilíbrio entre os interesses dos 

titulares de direitos e a capacidade das pessoas normais participarem em 

atividades que são essenciais para a sua vida social, cultural e económica, mas que 

estavam fora do âmbito de aplicação da legislação em matéria de direitos de autor 

no anterior ambiente tecnológico‖ (Parlamento Europeu, 2015).  

 

Portugal apoia a revisão do acervo em matéria de direitos de autor, uma vez 

que o acervo da UE nesta área possui 10 ou mais anos. Contudo, defende que há que 

procurar garantir uma adequada ponderação dos diversos interesses em presença, 
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como forma de atingir, no espaço europeu, uma construção equilibrada e regulação 

sadia da economia global. 

Um reflexo desta posição incide nomeadamente na negociação da proposta de 

regulamento sobre a portabilidade dos serviços de conteúdos em linha. A proposta de 

regulamento estabelece a obrigatoriedade da portabilidade no espaço da UE dos 

serviços de conteúdos em linha subscritos pelos consumidores no Estado-membro de 

residência. A portabilidade aplica-se aos assinantes temporariamente presentes noutro 

Estado-membro, sendo que o acesso e utilização dos serviços são considerados como 

ocorrendo exclusivamente no Estado-membro de residência. Nesta negociação, foram 

tomando corpo posições divergentes em relação a duas matérias: por um lado, o 

conceito de ―presença temporária‖ num Estado-membro que não o de residência e a 

possibilidade de derrogação da obrigação de verificação do Estado-membro de 

residência. Pretende-se que o resultado final assegure um equilíbrio de todos os 

interesses em causa – consumidores, prestadores de serviço e detentores dos direitos 

de autor e conexos – assente em conceitos claros e de aplicação uniforme no espaço 

da UE. 

Outra questão importante é a da proteção dos dados pessoais. Em 2012, a 

Comissão Europeia propôs uma reforma da legislação de proteção de dados pessoais 

na UE, visando a adaptação da Europa à era digital. As negociações terminaram no final 

de 2015, dotando a UE de uma uniformidade de normas nesta matéria. A reforma é 

composta por dois instrumentos: o Regulamento da Proteção de Dados geral, que 

permite um melhor controlo dos dados pessoais por parte dos titulares; e a Diretiva da 

Proteção de Dados, destinada às autoridades policiais e judiciais, que garante que os 

dados das vítimas, testemunhas e suspeitos são devidamente protegidos nas 

investigações penais e nas ações de reposição da legalidade. As novas normas serão 

aplicáveis a partir de maio de 2018 e incluem, para os cidadãos, o acesso facilitado aos 

próprios dados, o direito de portabilidade dos dados, o «direito a ser esquecido», e o 

direito de saber se os seus dados foram pirateados (Comissão Europeia, 2016c). 

No que respeita aos encargos administrativos resultantes da aplicação dos 

diferentes regimes de IVA, em abril deste ano, a Comissão Europeia apresentou um 
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Plano de Ação com formas de relançar o atual sistema do IVA na UE para o tornar mais 

simples, mais resistente à fraude e favorável às empresas. As atuais regras do IVA 

devem ser urgentemente atualizadas a fim de apoiar melhor o mercado único, facilitar 

o comércio transfronteiras e acompanhar a evolução da atual economia digital e móvel. 

Deste plano de ação, e especialmente relacionada com o Mercado Único Digital, será 

apresentada no final de 2016 uma proposta legislativa de modernização e simplificação 

do IVA destinada ao comércio eletrónico transfronteiriço, em especial para as PME. Essa 

proposta incluirá: o alargamento do mecanismo de balcão único à venda em linha de 

bens tangíveis, destinados aos consumidores finais para o comércio intra-UE e para 

países terceiros; a introdução de uma medida de simplificação comum a toda a UE 

(limiar de IVA), a fim de ajudar as empresas de comércio eletrónico em fase de 

arranque; permitir a realização de controlos no país de origem, incluindo uma auditoria 

única a empresas transfronteiriças; e a supressão da isenção de IVA na importação de 

pequenas remessas de fornecedores de países terceiros (COM(2016) 148 final). As 

dificuldades desta natureza são sentidas pelas PME, dada a complexidade fiscal relativa 

ao pagamento do IVA. Estas dificuldades tornam-se maiores num contexto de 

economia partilhada, tornando-se positivo o incentivo ao estabelecimento das 

designadas ―one-stop-shops‖.  

Outro aspeto importante prende-se com a digitalização da indústria. As 

autoridades públicas devem apoiar a transformação digital das empresas, 

nomeadamente a alteração dos seus modelos de negócio, não esquecendo os aspetos 

sociais. Para promover a modernização da indústria, é prioritário criar um ambiente 

regulamentar favorável à inovação e o acesso das PME, em particular de startups, ao 

financiamento.  

Em Portugal, a iniciativa ―Indústria 4.0‖ reúne um conjunto de peritos e de 

empresas, no sentido de criar as bases para uma compreensão uniforme do potencial 

da ―Indústria 4.0‖ a nível nacional e produzir recomendações ambiciosas, mas 

realizáveis. No âmbito desta iniciativa, foram criados quatro grupos de trabalho para 

analisar as experiências nacionais e internacionais e identificar os desafios e os fatores 

críticos de sucesso em Portugal, nos seguintes setores: retalho (incluindo moda), 
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automóvel (incluindo moldes), turismo e agroindústrias. Na sequência dos resultados 

da iniciativa ―Indústria 4.0‖, será definido um plano de ação para promover o 

aprofundamento da digitalização das empresas com base no conjunto de 

recomendações produzidas e apresentadas pelo Grupo da Iniciativa, do qual resultará o 

lançamento de Avisos de Candidatura para apoios do Portugal 2020 (Governo de 

Portugal, 2016).  

A par desta iniciativa, está em execução a Estratégia Nacional para o 

Empreendedorismo, designada por ―Startup Portugal‖, e que tem como objetivo para 

os quatro anos, mais do que fomentar o espírito empreendedor, apoiar os 

empreendedores, assegurando a longevidade das empresas criadas e garantindo que 

produzem maior impacto em termos de criação de emprego e de valor económico. 

Esta Estratégia destina-se a organizar, desbloquear e promover a partilha de benefícios, 

boas práticas e recursos, assim como entender onde há falhas regionais e setoriais e 

retificar lacunas, focando 3 áreas de atuação: ecossistema, financiamento e 

internacionalização. 

 

4. NOTA FINAL 

 

Não poderia terminar este texto sem referir o evento que tem dinamizado o 

ecossistema digital português e que é a realização da Web Summit. A Web Summit 

constitui o maior evento de empreendedorismo tecnológico ao nível europeu. Realizar-

se-á em Lisboa nos próximos três anos (em 2016, de 7 a 10 de novembro). Trata-se de 

um evento de enorme impacto mediático ao nível internacional e constitui, sem dúvida, 

uma excelente oportunidade para afirmar o país de um modo diferente da sua imagem 

tradicional. Serve para mostrar ao mundo o que de melhor se faz em Portugal na área 

da tecnologia, da inovação, do digital e do ecossistema de empreendedorismo que 

existe no nosso país, assim como para mostrar um Portugal moderno e inovador. Será, 

também, uma excelente oportunidade para a captação de investimento estrangeiro e 

para a angariação de investimento para startups e projetos portugueses.  
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ANEXO I – INICIATIVAS NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA PARA O MERCADO 

ÚNICO DIGITAL 

 

1. Proposta de diretiva sobre certos aspetos de contratos de fornecimento de 

conteúdos digitais. 

2. Proposta de diretiva relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de 

vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens. 

3. Proposta de regulamento sobre a portabilidade dos serviços de conteúdos em 

linha. 

4. Comunicação ‖Rumo a um quadro de direitos de autor moderno e mais 

europeu‖. 
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5. Proposta de Decisão relativa à utilização da banda de frequências de 470-790 

MHz na União. 

6. Comunicação ―Digitalização da Indústria Europeia: Usufruir de todos os 

benefícios do Mercado Único Digital‖. 

7. Comunicação ―Iniciativa Europeia para a Nuvem – Construir uma economia de 

dados e conhecimento competitiva na Europa‖. 

8. Comunicação ―Prioridades de Normalização das TIC para o Mercado Único 

Digital‖. 

9. Comunicação ―Plano de Ação Europeu (2016-2020) para a Administração 

Pública em Linha — Acelerar a transformação digital da Administração Pública‖. 

10. Proposta de revisão do Regulamento de cooperação no domínio da defesa do 

consumidor. 

11. Proposta de regulamento sobre os serviços de entrega transfronteiras de 

encomendas. 

12. Proposta de regulamento sobre a resolução de bloqueios geográficos 

injustificados e outras formas de discriminação em razão do local de residência 

ou estabelecimento ou da nacionalidade, no Mercado Único. 

13. Orientações sobre a aplicação da Diretiva relativa às práticas comerciais 

desleais. 

14. Comunicação "Uma abordagem aprofundada para estimular o comércio 

eletrónico transfronteiras para os cidadãos e empresas europeias‖. 

15. Proposta de revisão da diretiva relativa aos serviços de comunicação social 

audiovisual. 

16. Comunicação sobre plataformas em linha e o mercado único digital. 

17. Comunicação Agenda Novas Competências para a Europa - 10 ações para 

melhorar as competências dos cidadãos europeus. 

18. Proposta de regulamento que altera o Regulamento (UE) n.º 531/2012 no que 

respeita às regras aplicáveis aos mercados grossistas de itinerância (roaming 

grossista). 
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19. Comunicação ―Reforçar o sistema de ciberresiliência da Europa e promover uma 

indústria de cibersegurança competitiva e inovadora‖. 

20. Reforma do regime de direitos de autor (2ª parte). 

21. Revisão da Diretiva satélite e cabo. 

22. Revisão da Diretiva sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual. 

23. Revisão do quadro regulamentar das comunicações eletrónicas + Comunicação. 

24. Comunicação sobre 5G. 

25. Proposta de regulamento para a promoção da conectividade da internet em 

comunidades locais e espaços públicos. 

26. Proposta de regulamento sobre a livre circulação de dados + Comunicação. 

27. Proposta de revisão da Diretiva ―Privacidade e comunicações eletrónicas‖. 

28. Comunicação /Orientação Padrões de TIC (Catálogo Europeu). 

29. Comunicação sobre o Quadro Europeu de Interoperabilidade. 

30. Proposta sobre regimes de IVA. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to provide a clear and critical overview of the function and role of offshore tax 

havens in the current tax system. The paper uses a deductive approach and starts from a basic level to 

gradually work up to deeper insights on the topic. These have been formed by the examination of 

literature written on tax havens and through research on tax data. On the basis of this research it is argued 

that offshore tax havens play a contradictory role in the international tax system. The offshore industry is a 

product of the current tax system and makes up an integrated component of the economy. Yet 

simultaneously tax havens counteract against the basic principles and aims of the tax system.  

Keywords: Offshore tax havens, international tax system, tax evasion, economy, multinational corporations. 

 

RESUMO 

O papel dos paraísos fiscais offshore no sistema fiscal internacional. O objetivo deste artigo é fornecer uma 

visão clara e crítica da função e do papel dos paraísos fiscais offshore no sistema fiscal atual. O artigo usa 

uma abordagem dedutiva e começa a partir de um nível básico para, gradualmente, desenvolver visões 

aprofundadas sobre o tema. Estas foram formadas pela análise da literatura sobre os paraísos fiscais e 

através da investigação sobre dados fiscais. Com base nessa pesquisa, argumenta-se que os paraísos 

fiscais offshore desempenham um papel contraditório no sistema fiscal internacional. A indústria offshore é 

um produto do sistema fiscal atual e constitui um componente integrado da economia. Contudo, os 

paraísos fiscais contrapõem, simultaneamente, os princípios e objetivos básicos do sistema fiscal. 

Palavras-chave: Paraísos fiscais offshore, sistema fiscal internacional, evasão fiscal, economia, empresas 

multinacionais 
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1. INTRODUCTION 

 

On April 3rd this year the first news articles on the Mossack Fonseca papers, also 

dubbed the Panama papers, were published. This was more than a year after „‟John 

Doe‟‟ leaked the papers to the German newspaper Süddeutsche Zeitung. Since then the 

documents had been thoroughly analysed by journalists from 80 different countries, 

assembled by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). They 

found the documents contained attorney-client information on more than 214,488 

offshore entities, information that had been registered by the Panamanian corporate 

service provider and law firm Mossack Fonseca (The International Consortium of 

Investigative Journalists, 2016). 

 Offshore entities are corporations, or other kinds of legal entities, that are 

registered outside of the country where it has its main offices, investors and operations. 

Instead they are registered in a tax haven. Tax havens in their most basic sense imply 

countries or zones which offer little to no tax liability, a high level of client 

confidentiality and flexible corporate legislation to foreign individuals or businesses 

that are registered there (Murphy, 2011, p. 21).  

 As a result of the investigation many rich figures and multinational companies 

(MNC‟s), were linked to offshore entities mentioned in the Panama papers. This 

triggered a wave of indignation and critique and the panama papers were a major item 

in the media for weeks. Politicians mentioned in the documents were demanded an 

explanation, which resulted in many defensive answers and tense interviews. Another 

consequence was the increased scrutiny by the media of offshore activities by MNC‟s 

(multinational corporation) since several major international companies were linked to 

the documents. 

 The general reaction of the big public shows that tax havens have a 

questionable image and are perceived as dubious gateways for the rich to avoid taxes. 

But opinions differ on the matter and there are many economists that argue that 

offshore accounts aren‟t as dodgy as the public generally assumes. Instead they claim 

that offshore companies can be useful economic structures, which can be used in the 
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wrong way from time to time. Still one cannot deny there is a suspicious amount of 

money and secrecy involved in offshore tax havens.  

 So how direct is the link between offshore tax havens and illegal activities such 

as tax avoidance and money laundering? Why do they exist? How exactly do offshore 

tax havens function? And what effect do they really have upon the international tax 

system? Through the study of literature, the subsequent findings and events following 

the Panama papers and insightful critiques by theorists on tax havens this paper will 

define what role offshore tax havens exactly play within the international tax system.  

 There exists a broad array of conflicting perspectives on the subject of offshore 

tax havens. With the intention to develop a clear understanding of the topic, this paper 

will start from a very basic level. In that way readers unacquainted with the topic get 

the option to first develop a relatively neutral comprehension of offshore tax havens. 

However, it is hardly possible to give an objective explanation of offshore tax havens. It 

will be noticeable that a more normative stance on the topic will be taken near the end 

of this paper.  

 A basic idea of the international system of tax legislation will first be established. 

Subsequently a detailed definition of the concept of tax havens will be given. 

Afterwards will be explained how tax havens logically spring forth from the current tax 

system. Next the functioning of offshore tax havens and their companies will be 

described. Lastly the effect of off shore funds will be analysed through the use of 

different perspectives. The descriptions and analysis will be supported and clarified 

through the examples of several tax havens and the use of these zones by international 

companies such as Apple Inc. In the end the main points of the paper will be summed 

up, after which a tentative answer will be given to the question of what role tax havens 

play within the international tax system. 

 

2. THE BASIC PRINCIPLES OF THE TAX SYSTEM 

 

In order to understand the international tax system, it is important to get a clear 

definition of tax itself. According to the Business Dictionary (2016) tax is “compulsory 
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monetary contribution to the state‟s revenue, assessed and imposed by a government 

on the activities, enjoyment, expenditure, income, occupation, privilege, property, etc., 

of individuals and organisations.” So as a citizen or organization you are expected to 

pay a certain amount of money to the government.  

 This amount is determined by percentages taken from income, property and the 

other various activities listed in the definition given above. In that way the government 

earns a certain amount of money, called the state‟s revenue. The state‟s revenue 

enables the government to pay for public goods and expenditures, services and goods 

which should be accessible to every citizen of the state. These public goods answer to 

the collective necessities of the state, especially those necessities of which is assumed 

that the free market alone is not able take care of. Very basic examples of these 

collective necessities are infrastructure or street lightning. 

 In short, a well-functioning tax system should take care that the collective 

necessities of the population in a state are answered by letting each citizen pay its 

share. Since this share is determined by the amount that each citizen is able to pay, 

taxes also aim to some extent to redistribute of the wealth within a state. It targets to 

decrease inequality by making a certain life standard available for everyone and 

everyone should contribute within their capacity.  

 When corporations or individuals participate in activities that are “unfavourable 

to a state‟s tax system”, this is recognized as tax non-compliance. Tax non-compliance 

is closely related to the “informal economy”, meaning the system of trade or economic 

exchange used outside state controlled or money based transactions. As a result of tax 

noncompliance the “tax gap” exists. This is the calculated difference in the amount of 

money that a government is supposed to receive through taxation and the amount it 

receives in reality (Dubin, 2012, p. 5). 

 Tax evasion is one of the forms of tax non-compliance. Tax evasion implies the 

intentional attempt to avoid paying taxes through fraudulent means, as distinguished 

from late payment, using legal "loopholes" or errors. This is not to be confused with tax 

avoidance, which implies the use of different methods and strategies to lower the 

amount of taxes owed by individuals or corporations. Both activities can be defined as 
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tax non-compliance, but contrary to tax evasion, tax avoidance is still practiced within 

legal boundaries. Although on ethical grounds tax evasion can be as elegit as tax 

avoidance, the former is seen more as a manner of bending the rules instead of 

breaking them. A clear example of legal tax avoidance is the Individual Savings Account 

(ISA) in the United Kingdom. This is a class of retail investments accessible to British 

citizens which has a convenient tax status. The ISA is excluded from income tax and 

capital gain tax and money which is withdrawn from the account if free of tax as well. 

This construction was set up by the UK government in order to stimulate citizens to 

save their money. Therefore using an ISA to avoid taxes is perfectly legal behaviour that 

the government itself intended for (Murphy, 2011, p. 21). 

 On paper the distinction between tax avoidance and tax evasion might seem 

clear but in reality the line between the two forms of tax non-compliance can be very 

thin. As John Christensen, director and co-founder of the UK-based Tax Justice Network 

stated: “The vast majority of tax avoidance schemes are written into loopholes which 

essentially undermine the rule of law and democracy. Legal, maybe, but it is a very grey, 

murky area and it contributes massively to the unequal economic reality of what is 

happening‟‟ (Clarke-Billings, 2016). Sometimes tax is avoided to such an extent that a 

state‟s tax agent might classify it as unintended tax avoidance. As a result the case can 

end up in court, to potentially be classified as tax evasion in the end (Murphy, 2011, p. 

21). As Denis Healey, former UK Chancellor of the Exchequer once famously remarked: 

“The difference between tax avoidance and tax evasion is the thickness of a prison wall” 

(Eliffe, 2011, p. 442). 

 When evaluating tax evasion and avoidance from an ethical perspective it is 

even harder to decipher the difference between the two forms of tax-noncompliance. 

Both tax avoidance and evasion may be used to dodge taxes to the highest extent 

possible. The main difference is that a careful accountant will make sure to stay within 

the legal boundaries and sidestep or bend legal casualties instead of intentionally 

breaking rules. Basically there is no ethical border between the two acts. Practicing 

lawful tax avoidance is by bankers and accountants themselves often defined as 

“amoral” behaviour. They do not see themselves as acting immoral because they 
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choose to ignore moral guidelines, instead they just use “the law as their ethical 

framework” (Luyendijk, 2016). 

 This makes tax legislation appear dubious and contradictory to the principles of 

the tax system. On a basic level it counteracts with the main aim of the tax system, 

namely to help the government finance the states collective necessities through an 

equal input. But tax avoidance is a legal activity that is widely practiced. In fact, one of 

the main goals of accountants is to decrease the tax liability of a company as much as 

possible through carefully schemed tax avoidance while staying between legal 

boundaries.  

 

3. DEFINING TAX HAVENS 

 

There exists no single, unambiguous definition of tax havens. Several 

international bodies and studies have defined offshore entities, but their definitions are 

based on different indicators and methods (Murphy, 2011, p. 21). This is partially 

caused by the complexity of the international tax system itself, which presents many 

jurisdictions2 of states as a possible tax haven from the tax imposed by another. This 

paper will explain tax papers through the clear definition set out by the Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1998 which is globally applied 

by major international organisations such as the International Monetary Fund (IMF) and 

the OECD itself. This definition will be compared with the more open concept of tax 

havens by political economist Richard Murphy while using The Netherlands as an 

example of a tax haven.  

 The definition of the OECD of tax havens was based on a list of qualifications. 

These list calls as follows (Oxfam Novib, 2016):  

1) There is no or nominal tax on the relevant income; 

2) There is no effective exchange of information with respect to the regime; 

                                                           
2
 The term jurisdiction is here used to refer to a region with its own legal system, regardless whether it is a 

state or internal zone. 
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3) The jurisdiction‟s regimes lack transparency e.g. the details of the regime 

or its application are not apparent, or there is inadequate regulatory 

supervision or financial disclosure; 

4) The jurisdiction facilitates the establishment of foreign owned entities 

without the need for a local substantive presence or prohibits these 

entities from having any commercial impact on the local economy. 

 

  This definition is very clear yet at the same time restrictive, excluding certain 

offshore zones that might be qualified as tax havens in the end. An illustrative example 

is the exclusion of 37 of the 40 identified tax havens off the list, not long after they 

were identified in 2000. The formerly branded tax havens reacted to the accusation with 

commitments to be more transparent or exchange information more effectively, 

effectively eliminating themselves of the list and cleaning their names (OECD, 2009). 

 Considering this it seems that a strictly demarcated definition has its faults in 

being perfunctory and superficial. Therefore a more open definition of tax havens is 

here proposed. Because tax havens generally lack transparency and abide complex 

jurisdictions they can easily disguise the qualifications that are set in such a list. A more 

open concept, with the guidance of qualitative and critical research may proof more 

helpful.  

 Richard Murphy, political economist and founder of the Tax Justice Network, 

developed a different definition that is indeed more openly applicable. He focused on 

what tax havens are used for instead of what they themselves imply to aim to achieve. 

This can be a more effective way of defining tax havens. Especially since numerous 

states can be employed as tax havens for companies, depending on how their 

jurisdiction is applied.  

 Murphy defined the four primary usages of havens as follows. Firstly, tax havens 

are used to avoid or evade tax liability. Secondly, they are used to keep criminal 

activities of the radar. These criminal activities could be tax evasion as well as money 

laundering or other crimes that bring in money such as fraud, bribery, drug trafficking 

or corruption, to name a few. Thirdly, clients use tax havens to keep their activities 
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completely anonymous. This does not need to be for illegitimate reasons, someone 

might for example be active in trade but want to keep this private for reputational 

reasons. Fourthly, and lastly, tax havens can be used for people who want to do their 

business cheaply as they can avoid the costly regulations that apply at home (Murphy, 

2011, p. 21). 

  The Netherlands are a clear example of a tax haven that illustrates how the 

definition by the OECD is lacking because of its restrictive nature. Generally when 

people think of offshore tax havens The Netherlands would not be the first place that 

would come to their mind. Tax havens are generally assumed to be located closer to 

the equator in the region of developing countries, somewhere where the ideal of good 

governance with transparency and effective democracy is not fully realised. But is the 

Netherlands really a tax haven? The country itself denies this, although they do agree 

that the jurisdiction offers an attractive fiscal climate.  

 When the Netherlands were tested by the definition of the OECD of a tax haven 

they officially were only found guilty of the last qualification, caused by the great 

amount of letterbox companies3 present in the country (Oxfam Novib, 2016). However, 

when the four primary usages listed by Murphy are applied to the Dutch jurisdiction, it 

is easily recognized as a full-functioning tax haven. It applies for the first function as it 

can be used by companies to reduce their tax liability over interest, royalties, dividends 

and capital gains income. In addition, the Netherlands are non-transparent about who 

actually own the companies registered in the country and therefore the second and 

third usage of tax havens apply as well. Lastly the Dutch letterbox companies make up 

a very easy method to register a company in the Netherlands without any costs, making 

the fourth possible usage of tax havens applicable as well (Van Dijk et al., 2006, p. 61). 

 The Netherlands has been detected by the IMF as one of the largest tax havens 

in Europe because of the disproportionate foreign direct investments to the country 

compared to its Gross Domestic Product. Still, the country appears to be free of charge 

of three of the four nominators by the OECD on the surface. This case shows that a very 

                                                           
3
 A letterbox company is a business that is registered offshore with just a mailing address while conducting 

its commercial activities in other jurisdictions for the purpose of minimizing tax liability (Business 

Dictionary, 2016). 
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clear, normative definition of a tax haven can exclude jurisdictions that are actually 

effective tax havens. Instead a more open concept of tax havens can be helpful, when 

combined with thorough, qualitative research. 

 

4. TAX HAVENS AS THE PRODUCT OF INTERNATIONAL TAX LEGISLATION  

 

Tax havens were originally created as an economic solution to the problem of 

double taxation. As businesses and trade globalized, international companies were 

confronted with the dilemma of paying taxes to each of the countries they were 

registered in. In order to avoid the doubling up of taxes special jurisdictions were 

created where international companies could operate without extra tax liability (The tax 

free tour, 2013). 

 Currently tax havens are one of the main methods for international businesses 

and wealthy individuals to avoid, or evade, taxes. As business intelligence investigator 

William Brittain-Catlin claims, the offshore tax havens are a completely integrated 

component of the mainstream economic system (The tax free tour, 2013). Several 

factors contribute to the existence and preservation of tax havens. This chapter will 

demonstrate how a lack of coherent, global tax legislation is a beneficial factor for the 

existence of tax havens. Subsequently other contributing factors of the global system 

will be named, such as free movement of financial capital and our globalized free trade. 

Afterwards the reasons why a country would transform into a tax haven will be 

analysed.   

 One of the most important aspects of the international tax system is that there 

exists no such thing. Tax legislation is state determined and therefore each country has 

different tax legislation and tax rates may differ greatly. An example is the effective 

corporate tax rate in Ireland, the Netherlands and the United States. In Ireland this is 

12.5%, in the Netherlands 25% while in the United States it amounts to 39.5%. Besides 

basic corporate tax rates a jurisdiction might also offer specific advantageous tax rates 

or arrangements to businesses. This could be extra high client confidentiality, or high 

investor protection and personal freedom such as is the case in Ireland. An example is 
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the tax rate on intellectual property in the Netherlands which at the effective rate only 

counts 5% (Evers et al., 2016, p. 506). 

 The differentiating tax levels between states result in intense competition, which 

is spurred on by globalization and the ever increasing mobility of financial capital. In 

addition, states themselves want to attract international businesses. It is assumed that 

international businesses contribute to a states‟ economic growth. Firstly because they 

will provide an inflow of human and financial capital, jobs and technology. Besides that 

they would open doors for local companies to the international market and thereby 

establish and maintain a position for states in the global trade. Governments are afraid 

that if their jurisdictions are unattractive to international businesses, international 

companies will leave their country and they would miss out on the advantages 

mentioned above. Ultimately governments fear losing, or failing to establish, their role 

in the international trade and suffer of economic recession as a result (The tax free tour, 

2013). 

 Extreme examples of this are often found in developing countries4. In many 

states in Africa special economic export zones have been created by the government 

that offer extremely favourable tax regulation to foreign companies. In economic 

export zones in Kenya foreign businesses do not need to pay taxes during the first 10 

years of their settlement. The government believes they need such regulations in order 

to attract international businesses and hopes to profit from the positive effects listed 

above as well as a stable contribution to the state‟s revenue after ten years (The tax free 

tour, 2013). 

 From a more critical perspective it is also noted that governments are under 

pressure from the international businesses to lower their taxes. Richard Murphy points 

out that political parties claiming they will raise their taxes, often face pressure of 

multinational companies saying they will move their business elsewhere (The tax free 

tour, 2013). In addition, William Brittain-Catlin argues that accountants, 

professionalized in the minimization of taxes, are often closely linked to bodies that 

                                                           
4
 Whether the term developing country is a proper term to use is a highly debated topic. For lack of a 

better term however, it is here used to refer to a state with a population with lower life expectancy, less 

education and generally lower incomes. 
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design and regulate the legislation on corporate taxes. This results in a legislation that 

in certain ways is beneficial to accountants who aim to avoid taxes (The tax free tour, 

2013). 

 As a result of the differentiating tax legislation,  liberal trade, globalization and 

expected effects, pressure and influence of international companies, governments are 

constantly in a competition to be the most attractive for businesses to settle. They fight 

this battle through tax legislation. Some countries maintain low tax rates while others 

offer advantageous offers such as high levels of secrecy or extremely lenient corporate 

regulation. This has resulted in a corporate tax “race to the bottom” creating new, as 

well as maintaining old, tax havens which are the most attractive zones for international 

businesses. 

  

5. THE FUNCTIONING OF TAX HAVENS  

 

No jurisdiction is the same and therefore all havens function differently. 

Nonetheless there are some basic principles to how each tax haven functions and is 

used. The most common approaches, actors and tools that are important to tax havens 

will be explained here and exemplified through the case of the multinational Apple Inc.  

 Apple earned in 2012 a gross income of 6 billion dollars, over which they only 

paid a total effective tax of 1.9% to the United States. While, as has been mentioned 

earlier, the effective tax rate of the United States is 35%. They achieved this low tax rate 

through a carefully created corporate structure which entails a hierarchy of subsidiary 

companies registered in various tax havens. These structures, also called tax strategies, 

are nothing new and are employed by all international businesses which use tax havens 

to minimize their tax liability. In reality firms do not register in one singular tax haven 

but instead register their assets through multiple subsidiary companies in various tax 

havens to minimize taxes as much as possible (The tax free tour, 2013). 

  Apple is considered a pioneer in the specific tax route called “Double Irish with 

a Dutch Sandwich”. Instead of sending their foreign profit straight to the United States, 

Apple sends it first to a subsidiary company in Ireland where the effective rate is only 
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12.5 percent. But because of a gap in the Irish law a company with managers situated 

outside of Ireland can send the profits through Europe tax free. From Ireland they first 

send the money to the Netherlands, where they only need to pay an effective tax of 

1.5% for their intellectual property. Then they return the money to another subsidiary 

company in Ireland before they move it to the British Virgin Islands where the effective 

corporate tax rate is 0% (The tax free tour, 2013; Duhigg & Kocieniewski, 2012, p. 8). 

 To orchestrate such complex systems several different actors come in to help. 

First are the accounting firms. Accountants help companies decide what will be the 

most advantageous locations for their company to register, or more correctly which 

structure of geographically spread out companies is most advantageous. Additionally 

there exist Corporate Service Providers, such as Mossack Fonseca, which can 

incorporate companies and function as their registered agent. As registered agent they 

can carry out management tasks on behalf of the company (The tax free tour, 2013). 

 Furthermore, there are means which help companies to relocate their assets and 

to hide the connections to the origins. First of all companies can register assets 

offshore through subsidiary companies. These companies generally are not actively 

managing themselves but are instead fully controlled by their parent company. Often 

they carry a completely different name and relations to their parent company can be 

camouflaged as much as possible. Terms such as shell companies or letterbox 

companies are usually applied for these offshore entities, implying that the companies 

are actually empty, as a shell, or just a post-box address in an offshore jurisdiction, 

instead of a fully functioning company. To strengthen the disguise of the origins of 

money, such subsidiary companies are often anonymous, meaning that the identity of 

the director is concealed. This is mainly achieved through confidentiality agreements 

(The tax free tour, 2013). 

 This results in complex, non-transparent flows of money through numerous 

places of which no benefits are experienced locally. An example of this is the annual FDI 

flowing through the Netherlands which amounts to 11 trillion. That is twenty times the 

GDP of the country, but it is barely noticeable in the Dutch economy. Another result is 

that money is stored away in tax havens. The reason for this is that when shareholders 
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would collect the money, it needs to pass through the parent company, obliging the 

owner to pay the initial amount of income tax over it. Therefore a major share of the 

money in offshore tax havens sits still there. 

 

6. THE EFFECT OF OFFSHORE TAX HAVENS 

 

This leads us to the last question of this paper: what effect do offshore tax 

havens actually have? As has been described in the fourth chapter of this paper, tax 

havens are perceived as means for governments to acquire economic growth and 

improve their role in the global trade. However, in reality attractive tax rates and 

compliant corporate regulation do not necessarily bring these positive effects. In the 

economic zones in Kenya for example, companies move after ten years or change their 

director because this allows them another tax-free period of ten years. Consequently 

these arrangements result in exploitation, instead of causing economic growth and 

creating a stable contribution to the state‟s revenue after the first ten years.  

 Meanwhile the Kenyan government does need its collection of taxes to fund the 

states revenue. As a consequence they have to look for the money elsewhere and often, 

especially in the African continent, governments focus on VAT. Consequentially, 

consumers are mainly paying for the state‟s revenue (The tax free tour, 2013). Instead of 

distributing the costs evenly, and letting the wealthier carry greater tax liability, it is the 

poorer layer of society that has to finance the state‟s revenue.  

 This is one specific example but these tax free zones are a reality in more than 

half of the African countries (The tax free tour, 2013). A critique on this assessment can 

be that the negative outcomes of the economic zones in Kenya is to blame on the 

economic and political situation of the state. Of course Kenya‟s situation cannot be 

understood detached from its economic and political context. However, undesired 

outcomes are not only to be found in offshore zones situated in developing countries. 

Another example of undesired outcomes of being a tax haven is The Netherlands. Their 

system of innovation box offices appears not be effective in its fundamental objective 
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of stimulating innovation. Still the Netherlands maintain this system because of the fear 

that companies right now registered there will otherwise leave (Oxfam Novib, 2016).  

 So it appears that tax havens contradict the basic principles and aims of the tax 

system. The costs for public necessities are not equally divided over the population, 

with a larger burden on the citizens which have the wealth to carry it. Instead tax 

havens allow the wealthy to avoid paying their share while leaving the burden to the 

poorer layers of the population, effectively increasing inequality. 

 In an extremer sense, tax havens also allow for criminal activities through 

secrecy and non-transparency. The high levels of confidentiality offered by tax havens 

combined with the complex tax routes that companies create a non-transparent 

system. This opens up possibilities to illegal activities such as money laundering and 

illegal evasion of taxes (The tax free tour, 2013). This does not mean that every 

company registered in offshore havens is guilty of such activities. However, tax havens 

and the current tax system offer the option because the lack of transparency leaves tax 

agents and the law incapable to entirely control offshore account holders.  

 It is hard, or rather impossible, to determine an exact amount of taxes that 

governments annually miss out on. Especially since the exact numbers on the money 

parked in offshore havens are unknown. However, economist, lawyer and investigative 

journalist James S. Henry has been the first to try and quantify the size of the offshore 

industry. After in-depth research he made the careful conclusion that in 2010 offshore 

financial assets amount to 22 to 31 trillion dollars (Henry, 2012, p. 36). This means that 

this amount of money is stored away in offshore havens, instead of circulating in the 

public economy. 

 Economist Richard Murphy adds that this results in shares that are valued in 

their offshore, non-taxed form. Shareholders believe they own assets of a certain value 

while actually when they would collect that value, and taxes are payed over it, the share 

price would decrease substantially. This results in severe market distortions as well as a 

loss of government revenue (The tax free tour, 2013). 

 Ironically, offshore tax centres actually lend money to governments to pay for 

their deficits. Deficits caused by the inability of governments to collect taxes from 
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companies, as they are hiding their money in offshore tax havens, which in return gives 

offshore tax havens the ability to actually lend the money to those governments. As a 

result companies are lending governments the money which they should actually pay 

to them (The tax free tour, 2013). 

  

7. CONCLUSION 

  

Offshore tax havens are a logical product of the current international tax system. 

The lack of a universal, coherent tax legislation led to diverse tax jurisdictions and a 

competition between states to be the most attractive for international businesses 

resulted in a “tax race to the bottom”. This process has been creating, and maintaining, 

tax havens.  

 Tax havens enable large companies and wealthy individuals to avoid taxes and 

thereby cause a loss in governmental revenue. As a result the poorer layers of the 

population carry a greater burden of tax liability and governments suffer deficits. In this 

sense tax havens counteract the basic principles of the taxation system. 

 This effect is increased due to the fact that money harboured in tax havens 

often sits still instead of being paid in taxes and circulating in the public economy. 

Ironically entities in offshore havens now function as money granters to governments 

that are suffering deficits because of unpaid taxes. The function of offshore entities as 

money granters, combined with the fear of losing them, makes governments more 

inclined to create lenient jurisdictions and function as a tax haven.  

  The high levels of confidentiality that the offshore industry offers results in a 

lack of power of tax agents and bodies of the law to control companies. This enables 

international businesses to go possibly further than legal tax avoidance and take part in 

criminal activities such as money laundering or tax evasion without being checked. In 

this way, tax havens further enable companies to move outside the restrictions of the 

tax law and the government.  

 This process is reinforced by the vague legal line that is drawn between tax 

avoidance and evasion. Since tax avoidance is legal, there stands nothing in the way of 
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companies to create complex tax routes through different tax havens to minimize their 

taxes as much as possible. Ethically this is no different from tax evasion and in the end 

it is hard to distinguish between legal and illegal tax non-compliance, making it harder 

to catch companies when they are active in tax evasion.  

 Thus, offshore tax havens exist as a logical result of the incoherence of tax 

jurisdictions and the dubious laws concerning tax-noncompliance. Meanwhile they 

have become a conventional way for international businesses to trade and store 

money. As such the offshore industry has become a completely integrated component 

of mainstream economy. At the same time the offshore industry counteracts to the 

aims and basic principles of the international tax system. Therefore the exact role that 

the offshore industry plays within the international tax system is extremely 

contradictory.  

 Whether the situation regarding tax havens will improve in the future is unclear. 

However, the current lawsuit against Apple Inc. and Ireland gives confidence. 

Furthermore, the amount of research on the topic has been growing and awareness of 

tax havens is increasing. Hopefully this paper fulfils its purpose of providing a clear but 

critical overview of the topic and will thereby be a useful addition to the already 

existent literature. 
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ABSTRACT 

Energy security is the main issue on EU agenda. While the European Commission is looking forward to 

diversifying its gas imports and tackling any further energy crisis, and climate change, Russia – the major 

exporter to Europe does not intend to lose its share of the European market.  In the past ten years several 

energy projects have been initiated and lobbied by both businesses and politicians. In this paper we will 

discuss two of these projects – Nord Stream 2 and Turkish Stream. While their commercial aims, though 

most certainly in contradiction with EU legislation, are more or less clear, their political feasibility is 

questionable. While the Turkish Stream is almost suspended, the Nord Stream 2 is still under discussion. 

Many speculations are made around the geopolitical aims of the stakeholders and their partisanship. That 

because energy is highly politicised and any project in the area influences and is influenced by the political 

and geopolitical context. National interests collide within European Union and go against its legislation and 

energy strategy. We will try to draw an overview of the both political and economic motives that drive 

these projects, make an analysis of their feasibility as well as give an explanation to their failure or potential 

success. We will do that against the current political backdrop trying to connect all the variables and draw 

a conclusion of the possible future implications for European Union. For that we used the most recent and 

updated literature and newspaper articles.  
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RESUMO 

South Stream e Nord Stream 2 – Implicações para a Segurança Energética Europeia. A segurança energética 

é a principal questão da agenda da UE. Embora a Comissão Europeia esteja ansiosa para diversificar as 

suas importações de gás e combater qualquer futura crise energética e as alterações climáticas, a Rússia - 

o principal exportador de gás para a Europa não tem a intenção de perder a sua quota no mercado 

europeu. Nos últimos dez anos, vários projetos de energia foram iniciados e pressionados por empresas e 

políticos. Neste artigo vamos discutir dois desses projetos – Nord Stream 2 e Turkish Stream. Enquanto os 

seus objetivos comerciais, certamente em contradição com a legislação da UE, são mais ou menos claros, a 

sua viabilidade política é questionável. Enquanto o Turkish Stream esteja praticamente suspenso, o Nord 

Stream 2 ainda está em discussão. Muitas especulações são feitas em torno dos objetivos geopolíticos dos 

intervenientes e do seu partidarismo. Isto porque a energia é altamente politizada e qualquer projeto na 

área influencia e é influenciado pelo contexto político e geopolítico. Os interesses nacionais colidem 

dentro da União Europeia e vão contra a sua legislação e estratégia energética. Tentaremos esboçar uma 

visão geral dos motivos políticos e económicos que conduzem a estes projetos, fazer uma análise da sua 

viabilidade e dar uma explicação para o seu fracasso ou sucesso potencial. Faremos isso contra o pano de 

fundo político atual, tentando ligar todas as variáveis e retirar uma conclusão sobre as possíveis 

implicações futuras para a União Europeia. Para isso, foram utilizados os mais recentes e atualizados 

artigos académicos e de imprensa. 

Palavras-chave: segurança energética, Terceiro Pacote de Energia, South Stream, Nord Stream. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUCTION 

 

Nord Stream 2 and Turkish Stream could increase the inflow of gas into Europe. 

Given EU’s priority – energy diversification for both routes and sources – these two 

projects contradict EU’s policy. In fact, the South Stream, which preceded the Turkish 

Stream, has been closed due to legal incompatibility. Now Turkish Stream is suspended 

too. Nord Stream 2 is still on the agenda, the fierce opposition within EU 

notwithstanding. This paper will focus on the potential implications of the pipelines for 

EU as well as for Member States. Also, we will analyse whether and how EU policy on 

energy issues and national interests within EU collide, and the political and commercial 

interests of major stakeholders. 
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While there is vast academic literature on the energy policy and strategy of 

Russia as well as of European Union, there are few academic contributions on the 

Turkish Stream and Nord Stream 2 cases. That because these are relatively “young” 

projects. Concretely, the projects appeared on the agenda roughly after the Ukrainian 

crisis. Since then they have been subject to political and geopolitical variations. That is, 

both projects are highly politicised. Instead, there are several contributions in the form 

of opinions and critical articles, mostly as answers to the unfolding process of the 

projects as well as contributions by experts in the area. The available literature focuses 

on the energy strategy of Europe as well as on its energy legislation and on the 

incompatibility of the discussed pipelines. What definitely misses is a broader overview 

encompassing the political and economic motives and implications of all shareholders 

with a comparison of the two projects. 

In this paper we will treat Nord Stream 2 and Turkish Stream separately as well 

as jointly given the inseparability of their motives and implications. While 

geographically the pipelines have different routes, capacity and shareholders, they are 

designed in a highly interconnected political context. Thus, we will try to make a 

comparison of Turkish Stream and Nord Stream 2 and hypothetically assess which of 

them is politically, economically and technically more feasible and whether the two are 

interchangeable, given their capacity and value. 

For a better understanding of the picture, we will try to present the implications 

of these pipelines for the European Union as a whole as well as for Member States. At 

the same time, to identify a more clear-cut logical chain of the motives, we will connect 

the political, geopolitical and economic interests of major shareholders – Russia, Turkey 

and Germany – as well as other stakeholders, and whether these collide or match each 

other. Our intent is, after thoroughly analyzing and describing each project, to assess 

them jointly against the current political backdrop. The result will be a broad picture of 

motives and implications of the projects. The paper will also clarify whether each of the 

two pipelines could have the same implications for EU and whether these are the very 

obstacle to EU energy diversification. 
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The paper will be structured in chapters, each of which will address a certain 

topic. We will start with an overall picture of the current political situation in Europe. 

We will show how eventually politics influenced and continue influencing the 

development of Turkish Stream and Nord Stream 2. We will also briefly describe the 

gas market so that to eventually assess the profitability of the discussed pipelines. We 

will introduce the energy strategy of Russia and its commercial and political interests, 

as well as the Union Energy and the Third Package – in order to assess to which extent 

these two energy strategies collide and the legal compatibility of the pipelines. In the 

next two chapters, Turkish Stream and Nord Stream 2 will be analysed as single cases. 

First, a historical and political account will be given and the chain of events and reasons 

behind the projects. Then, the project will be assessed in connection with the energy 

diplomacy of EU and energy strategy of Russia, Germany and Turkey. Here, the major 

shareholders will be presented with their potential interests and potential future 

implications for collateral actors.  

The last chapter will be a comparison that will be made between the two 

pipelines regarding their feasibility – political, technical and economic. Here, again a 

broader picture will be drawn of all the national and political interests – presented as a 

network – that influenced and continue orchestrating the energy market in Europe and 

Nord Stream 2 and Turkish Stream in particular. We will thus conclude with all the 

potential implications for EU and the directly concerned Member States. 

 

2. RUSSIAN AND EU ENERGY SECURITIES 

 

Two-thirds of the natural gas consumed in Europe is imported. For its gas 

imports, Europe is highly dependent on Russia – 30% of the imported amount in 2013. 

Russia exports gas to Europe through Gazprom – its gas giant. Basing its strategy on 

the assumption that gas is scarce, “Gazprom has been pursuing a policy of vertical 

integration in Europe, regional infrastructure control, and preference for oil-linked 

long-term supply contracts” (Giuli, 2015b, p.1). European Union started the 

liberalization of its gas market in 1998, seeking to provide a more competitive and 
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transparent environment. Gazprom has adjusted to these changes by adopting a 

strategy of downstream expansion as well as selling gas to EU countries through a 

policy of asset swaps, based on preferential political relations, instead of competing on 

the trading platform on the spot market (Giuli, 2015b). 

In the last 16 years since Russia has started re-nationalizing its energy sector, 

Russia also started to more assertively use it to promote its interests both home and 

abroad (Milov, 2009). Russia exports to Europe more than 50% of its gas. Gazprom, 

Russia’s gas giant responsible for the gas trading, has been selling gas on the basis of 

long-term oil-linked contracts. The recent downturn in oil prices made this type of 

contracts less profitable. Gazprom has been adjusting to the situation by selling gas 

through auction, thus putting its spare gas into the spot market (Giuli, 2015b). Russia is 

the major gas exporter to Europe and intends to amplify its market share. Until recently, 

the transportation routes passed only through Ukraine and Belarus, which made 

Moscow depended on transit states, something Russia has been seeking to avoid. The 

idea to bypass transit countries has gained more attention after the “gas war” with 

Ukraine in 2006 and 2009, when several EU countries suffered gas shortages. It cost 

Gazprom $1.5 billion and damaged reputation among EU customers (Riley, 2015b).  

In the last years, the EU has been adopting concrete measures to tackle the 

“Russian monopoly”. In particular, the May 2014 European Energy Security Strategy, the 

February 2015 Energy Union Strategy, and the July 2015 EU Council conclusions on 

Energy Diplomacy point at adopting a common position to any third supplier (Vinois, 

Pellerin-Carlin, 2015), namely Russia, and thus avoid disruptions in energy strategy and 

bilateral contracts. EU’s Energy Union aims at diversifying gas suppliers and routes, 

creating a common, more integrated and mutually supported energy market for 

Europe. The idea is to build pipeline interconnections between Member States in order 

to increase the resilience of the EU internal energy market and thus decrease the risk of 

energy shortage (Hedberg, 2015). The EU is looking forward to building an energy 

policy based on security, diversification, and liberalization. On February 16, 2015, the EU 

Commission presented its energy security package – the first major delivery of the 

Energy Union agenda. It contains a mandatory “solidarity principle”, stating that in case 
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of supply disruption the non-protected consumers in a given Member State have to be 

supplied by the neighboring states, to which its transmission network is connected. In 

fact, EU has been lately engaged in building various interconnectors, increasing storage 

capacity and upgrading existing pipelines capable of reverse flow, thereby allowing 

natural gas travel all the way in the region (Giuli, 2016a). 

The EU energy strategy is devised around the Third Package – a set of laws 

aimed at liberalizing the energy market and decreasing its dependence on supplies 

from Russia. In particular, its “ownership unbundling” clause does not allow the supplier 

to own the pipeline. On the grounds of this clause, the South Stream has been 

suspended. Additionally, the “third-access” clause obliges the supplier to give 

competitors access to the pipeline. In April 2015, the EU’s Antitrust Regulator pressed 

charges against Gazprom over the company’s alleged abuse of its market dominance. 

Gazprom is accused of imposing territorial restrictions, charging unfair prices to certain 

EU members, and using its dominant position to obtain unrelated infrastructure 

commitments from some customers (EU Commission). The intention of EU to constrain 

Gazprom to operate and respect the EU legislation is undermined by the bilateral 

agreements that Members States strike with the gas giant. So far, there is no unity 

within EU over the energy market since national political and commercial interests 

prevail. 

Currently, the EU domestic gas extraction and production is decreasing. 

Additionally, after the Fukushima nuclear disaster in 2011 many EU countries, led by 

Germany, are closing their nuclear plants. Lately, Europe has been replacing natural gas 

with coal of domestic production, breaching the Energy Union principle of “de-

carbonisation of the economy”. Though gas is not emission-free, it is still more 

environment friendly. LNG is not expected to replace natural gas in the near future due 

to infrastructure and transportation costs (Giuli, 2015a). Nevertheless, in the last years, 

due to the crisis and production arrest, Europe’s gas demand has slightly decreased. 

Experts argue that it would rise from 64% now to 80% in the coming decades 

(Pourzitakis, 2015). So, natural gas is still a crucial energy resource for Europe – fact 
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proven by EU’s interest in suppliers from Caspian Sea and North Africa, in its bid to 

diversify.  

Long before the Ukrainian crisis, EU, as mentioned above, has been 

implementing its long-term objective of energy diversification, and Russia has been 

bypassing Ukraine as a transit country for its gas exports. Diversification has become 

more urgent for both parts in 2009, when the Ukrainian gas crisis disrupted supplies to 

Europe due to a dispute between Russia and Ukraine over energy prices. While for 

Europe this means diversifying the routes and the sources of gas, for Russia it means 

building new pipelines towards Europe fostering bilateral agreements with several EU 

Member States.  

In the aftermath of Ukrainian and Crimean crises, EU-Russia relations have 

considerably worsened with repercussions on the energy agreements. This situation 

forced Moscow to more arduously search alternative routes to bypass the European 

legislation and the Western sanctions and look for more lucrative partners. Forging 

agreements with Member States circumventing EU law has always been Moscow’s 

prerogative and in line with its diplomacy. Currently, it is under discussion the 

construction of Nord Stream 2, which would run parallel to the first one – a project 

supported by Russia and Germany and fiercely opposed by EU Commission. 

Another pipeline directed to Europe was the South Stream, which was blocked 

by the EU Commission for breaching the Third Package. In particular, the Commission 

questioned the legal compliance of several intergovernmental agreements between 

Russian and EU members as well as the monopolistic nature of the contracts. It has 

been replaced by the Turkish Stream, a 63 bcm (billions of cubic meters) project sealed 

with Turkey – cancelled after the shooting down of the Russian plane and the 

subsequent worsening of relations between the two countries. 

Transit countries oppose both projects. This would deprive them of transit fees 

and it would increase their gas and possibly political dependence on Russia. Since 

Soviet times, the bulk of pipelines carrying gas from Russia to Europe passed through 

Ukraine. In 2009, 80% of gas exports to Europe still crossed Ukraine (Giuli, 2015a). The 

amount decreased when Nord Stream started operating – now about half of gas 
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exports transits Ukraine. For years, Ukraine has benefited from discount prices, which 

have been the object of several disputes between Ukraine and Russia, ending in gas 

cuts in 2006 and 2009. Nevertheless, EU is now succeeding in providing Ukraine with 

gas through flow-reverse. Ukraine would lose its position whether one or both the 

pipelines were implemented. Poland, Slovakia and Hungary would also lose the 

privileges of transit countries, while the Baltic States are more concerned about their 

security. Besides environmental concerns, EU countries fear Gazprom monopoly and 

Russian political influence. On overall, EU Commission and transit countries are divided 

in their position over EU energy strategy. 

Russian and EU energy diplomacies collide on many aspects. The EU-Russia 

energy security relationship is a security dilemma – “neither side can improve its energy 

security without undermining the security of the other” (Pourzitakis, 2015, p. 2). EU is 

trying to decrease its dependence on the single supplier for both commercial and 

political reasons. EU has been engaged in negotiations over the Caspian gas, first with 

the failed Nabucco and now with the Southern Gas Corridor. Politically, EU considers 

Russia as too assertive in its foreign policy towards Europe. EU sees Russia as using its 

energy policy to promote its interests in EU and influence policymaking. An Energy 

Union is also undermined by some EU Member States preferences to foster bilateral 

agreements with Russia, with the later taking advantage of it. Both the Nord Stream 

and Turkish Stream are highly politicized: along commercial interests, they pursue 

political ones, besides being vulnerable to political and geopolitical shifts. Volatility of 

politics has repercussions on energy, hence the importance of analyzing the two 

pipeline projects in a broader geopolitical context. 

 

3. TURKISH STREAM 

 

Having shown briefly the background which led Moscow to consider alternative 

routes for its gas exportations, it is easier now to describe in the forthcoming chapters 

the main points of the Turkish Stream project and to try to define the motivations and 

the implications for Europe, concerning the Southern Gas Corridor. The method will be 
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a political realistic and pragmatic approach, defining the priority aims of the players, 

the states as rational actors in the international system looking to optimize their own 

self-interests, and showing the facts how they are, trying to foresee a future 

development starting from the present situation. Also, we will assess the current 

situation within the Geoeconomics theory by Luttwak, in which the “security dilemma” 

is replaced by the “paradox of cooperation”, namely, the parts involved are much more 

interested in violating the law and agreements as much as other sides respect them 

(Jean, 2003). 

The first subchapter provides an overview of the South Stream project and the 

reasons behind its failure. The second subchapter is a prelude to the Turkish Stream. 

First of all, it explains the Russian-Turkish energy diplomacy before the shooting down 

of the Russian jet SU-24M by the two Turkish jets F-16, as well as describes the current 

situation and its implications for the Turkish Stream project. The third subchapter is the 

core of the essay. After describing the background, this subchapter focuses on the 

Turkish Stream, the project, the Russia's goals and the implications for the European 

energy security, taking into account other states interested to continue the construction 

of the Turkish Stream. The fourth subchapter is a conclusion on the economic and 

political feasibility of Turkish Stream, of its implications for EU energy security and 

interests of the stakeholders. 

 

3.1. South Stream 

 

On December 1, 2014, following a meeting between the Russian and Turkish 

presidents, President V. Putin and Gazprom CEO A. Miller announced that South Stream 

had been cancelled. What is the South Stream project and why had it been cancelled? 

The South Stream project was announced for the first time on June 23, 2007, when Eni 

CEO Paolo Scaroni and Gazprom Vice-President Alexander Medvedev signed, in Rome, 

a Memorandum of Understanding (Rogers, 2007). On November 22, 2007, Gazprom 

and Eni signed a further agreement, in Moscow, on establishing a joint project 

company for the realization of the project. Later on, the joint venture South Stream AG 
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was registered in Switzerland in January 2008. On September 16, 2011, a shareholders' 

agreement was signed among Gazprom, Eni, EDF and Wintershall (Gronholt-Pedersen 

& Torello, 2011). Gazprom retained 50% of the capital in the project, Eni, 20%, and both 

Wintershall and EDF, 15% (Hafner & Tagliapietra, 2015).Technically, the South Stream 

project consisted of a 900 km-long offshore pipeline across the Black Sea, composed of 

four strings with a joined capacity of 63 bcm per year, namely, two-third of the gas 

transiting through Ukraine and one-third of which have been available for additional 

gas (Hafner & Tagliapietra, 2015). In early 2012, the designed offshore route was 

disclosed: from Anapa along the Russian Black Sea coast to Varna in Bulgaria, traversing 

up 2.25 km in deep water (Hafner & Tagliapietra, 2015). 

In December 2012, Gazprom and the other partners announced the final 

investment decision in order to start the construction of the first South Stream's string, 

with a capacity of 15.5 bcm per year, supporting the idea of completing the other three 

strings by 2020 (Hafner & Tagliapietra, 2015). As reported by Stern, Pirani and Yafimava 

(2015): ''The total cost of the South Stream (for the full 63 Bcm/year of capacity) was 

estimated at around $40 billion in mid-2014, comprising $17 billion for the Russian 

Southern corridor, $14 billion for the offshore section and $ 9.5 billion for the onshore 

European sections” (p. 2). South Stream represented a crucial point for the Russian gas 

export strategy, finding an alternative route bypassing Ukraine and undermining the 

competition from gas coming from Central Asia and Caspian Sea. Moreover, it could 

have meant a major gas connection to the Central and South Eastern Europe countries, 

delivering directly to Bulgaria and then to Serbia up to the other customers. 

Despite the project was ready to start, Gazprom and his partners (which kept a 

low profile) had to face the European law. In 2009, the EU Third Energy Package (TEP) 

was adopted. The TEP prescribed ''third party access (TPA) to pipeline capacity based 

on published tariffs (or their methodologies) approved by national regulatory 

authorities (NRAs) as well as unbundling of transmission assets and certification of 

transmission system operators, unless an exemption from these rules is granted by an 

NRA and approved by the European Commission (EC)'' (Stern et al., 2015, p. 3). 
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 Gazprom did not apply to the EC for an exemption of the South Stream, since 

the project was based on a set of intergovernmental agreements signed with the 

receiving countries. Anyway, the EC judged these agreements as a violation of the TEP, 

urging the signatory countries to re-negotiate or renounce them, otherwise threatening 

infringement procedures against the contractor Member States (Stern et al., 2015). 

Moscow argued that the intergovernmental agreements were stipulated before the 

entered into force of the TEP and filed a request for consultations under the WTO, 

sustaining the idea of the discriminatory nature of the TEP (Stern et al., 2015). On the 

other side, the EC (European Commission) started two infringement procedures against 

Bulgaria, one on the base of TEP incompatibility and the other on the legal aspect of 

the acquisition of the pipeline; it eventually led to the cancellation of the pipeline 

construction in Bulgaria, in August 2014 (Stern et al., 2015). 

Using the legal tools, EU halted the construction of the South Stream, 

''punishing'' Bulgaria because of its attempt to become an “energy hub” and to develop 

a remarkable role in the European Energy issue. Given that, the main reason for the 

failure of the South Stream project seems to be found in the incompatibility with the 

TEP. The EU uses this lever in order to force Russia to agree on a compromise, fiercely 

opposed by Russia (De Micco, 2015). Despite that, nothing prevent from a re-

negotiation of the South Stream's construction if it will be in compliance with the 

European law. The EU deemed the South Stream generally negative, because of the 

potential threat that it could represent for the European supplies diversification, in 

accordance with the European Energy Security Strategy (2015). According to the 

Russian side, the project was abandoned because of the sanctions and the falling oil 

prices, even after the works have started. In fact, the pipeline for the first offshore line is 

already on the dock in Varna, Bulgaria, as well as the barges for the other two pipelines 

have been chartered. Also, the construction of Rysskaya compressor has started (Stern 

et al., 2015). 

 

3.2. Russia and Turkey: a political background 
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Since the era of empires, Turkey and Russia has been foes due to their 

competing interests. Even nowadays their interests still clash in Caucasus, Central Asia 

and Middle East. Despite that, economic ties, especially in the energy sector, have 

grown over the end of the Cold War. Turkey strained its relation with the Western 

partners because of the stalling of the EU accession negotiations and its domestic 

policy – not in line with the European democratic principles. Turkey is also a pivot for 

the NATO and it is one of the major states by its number of military forces. 

Nevertheless, in the wake of the war in Georgia in 2008, Ankara did not concede the 

American navy to moor in the Turkish docks on the Black Sea, following the Montreux 

Convection (1936), which limits the access of non-littoral countries (Bechev, 2015). 

Furthermore, Turkey has not followed the European line of sanctions against Russia 

when Crimea was annexed. Moreover, during the 2014 Winter Olympics at Sochi, 

15.000 Turks worked for over two years constructing a lucrative business with Russia. 

Lastly, Russian tourists own properties or are residents in Turkey. Indeed, the two 

governments aim to increase the turnover from $35 billion to $100 billion by the end of 

the 2020, boosting the cooperation through the High-Level Cooperation Council 

(Bechev, 2015). 

Turkey is the second biggest energy market for Russia after Germany. In fact, in 

2014 Gazprom supplied Turkey with 27.4 bcm through Blue Stream and the Trans-

Balkan pipeline (Gazprom).  The EU is worried about a ''geo-economic alliance'' 

between Moscow and Ankara, which could undermine the European energy security –  

both Russia and Turkey could become a real threat for the European route of gas (Sidar 

& Winrow, 2011). Remarkable is the investment made by the Russian society Rosatom, 

which spend $20 billion in order to build the first Turkish nuclear power plant near 

Mersin at Akkuyu, following an agreement signed in May 2010 (Sidar & Winrow, 2011).  

The Russian government was also interested in a financial investment in order to 

construct an oil refinery and gas liquefaction plant at Ceyhan, to build a gas storage in 

central Anatolia and acquire market shares in Turkish distribution networks (Sidar & 

Winrow, 2011). 
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The Turkish state-owner BOTAS has implemented a policy of condescending 

toward Gazprom, in order to gain discount over the gas price (Sidar & Winrow, 2011). 

In December 2014, Putin pledged a 6% discount while Turkey was requesting 15%, after 

having already received a 4% break in January 2013 (Bechev, 2015). One of the greatest 

Turkish ambitions is to turn into a hub for the gas network, becoming a bridge between 

West and East. In fact, Turkey is the natural passage from the Caspian Region to 

Europe. Additionally, Azerbaijan permits Turkey to re-export the gas coming from the 

Caspian Region through the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline to other markets. 

Furthermore, Ankara has to face serious territorial issues: from the Greek border to the 

Syrian war and the inner Kurds. Turkey, not being a self-sufficient energy country, is 

highly dependent on exports. Interestingly, Turkey has no interest in becoming a transit 

country like Ukraine. Instead, it aims at becoming an independent energy hub with and 

independent energy policy, able to lead in the contract deals.  

 

3.3. Turkish Stream 

 

The Turkish Stream is the heir of the South Stream project, endowed with all the 

main features of the buried project. On December 1, 2014, president Putin only 

announced the idea of the Turkish Stream – name strongly desired by Erdogan. The 

first official document undersigned is the Memorandum of Understanding between 

Russia and Turkey in December 2014 (Franza, 2015). Soon after the declaration of the 

Turkish Stream, Gazprom's CEO Alexei Miller stated that one of the company's 

objectives is the willing of terminating gas transportation through Ukraine by 2019. 

Reasonably, it explains Gazprom's new strategy of transporting gas only up to the 

European border, pushing the European customers to develop plans to connect their 

infrastructure to the new delivery point (Franza, 2015). For the Turkish Stream, the 

delivery point will stand at the Turkish-Greek border at Ipsala, close to the intended 

entry point of the Trans-Adriatic Pipeline (TAP). 

Gazprom’s plan was to construct a new pipeline, with origin in the Russkaya 

pumping station and run 660 km under the Black Sea, along the old route of the South 
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Stream up to the Bulgarian Exclusive Economic Zone (EEZ). Also, a new 250 dm route 

will be built southwest running through the Turkish EEZ, reaching the Turkish coast near 

the village of Kiyikov and eventually to the delivery point in Luleburgaz (Hafner & 

Tagliapietra, 2015).  

This route might be more expensive than the original one, which was supposed 

to run parallel to Blue Stream. However, the final route was strongly preferred by 

Turkey, which offered to finance, through BOTAS, the construction of a much shorter 

onshore segment in Turkey. On the other hand, Gazprom will finance the building of 

the offshore sector (Franza, 2015). Remarkable is the fact that “Turkish Stream remains 

the inheritor of a series of contracts signed in 2014 by the Gazprom-led and 

Amsterdam-registered South Stream Transport Company" (Roberts, 2015, p. 9). Among 

these, there are “contracts worth €1 billion awarded in January 2014 for the initial 15.75  

bcm/y string; contracts worth €800 million awarded in March 2014 for the second 

string; contracts worth €2 billion awarded in March 2014 to Italy’s Saipem to lay the 

first string” (Roberts, 2015, p. 9.). Additionally, it included contracts for an unspecified 

amount, presumably at least $1.2 billion, awarded in April 2014 to the Swiss company, 

to lay nine hundred kilometers of the second string, and for Saipem, to carry out 

complementary works on the second string (Roberts, 2015). The official plan was to 

construct primarily two pipelines out of four with a capacity of 63 bcm per year in total 

– the same of the South Stream. According to Gazprom, the first string under the Black 

Sea would be constructed by December 2016, with a capacity of 15.75 bcm per year to 

satisfy the Turkish market, replacing the gas delivered via the Trans-Balkan pipeline 

(Roberts, 2015). The second string with the same capacity will be used to cover the gas-

deficient Istanbul area at least. The remaining part of its capacity may be for the 

European market. 

The choice of Ipsala as the terminal is very significant. Indeed, the border 

crossing between Ipsala and Kipoi is the meeting point of two important pipelines of 

the Southern Gas Corridor: Trans-Anatolian Pipeline (TANAP), with 1,840 km, and the 

Trans-Adriatic Pipeline (TAP), with 840 km, which will connect the TANAP at 

Ipsala/Kipoi, carrying gas from Azerbaijan to Italy, after passing through Greece and 
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Albania (Roberts, 2015). This geographic set opens the door to new political and 

economic issues for the European energy security. The distance between the Turkish 

Stream future delivery point and TAP is only 10 Km (Franza, 2015).  In case Gazprom 

has already available surplus quantitative of gas, it could deliver a capacity of 20 bcm 

per year through TAP, which would require an upgrade of the compressor station 

(Franza, 2015). On the other hand, EU granted an exception to its law on the third party 

access to TAP for the first 10 bcm per year coming from Shaz Deniz Stage Two to 

buyers in Greece (1 bcm), Bulgaria (1 bcm) and Italy (8 bcm) (Franza, 2015). Gazprom 

has the opportunity to make use of TAP under the TEP law, in case the gas demand for 

TAP rises, undermining the Azerbaijan's gas exportations to the Turkish and European 

markets. 

Moreover, the Russian influence in the Southern Gas Corridor could increase 

due to the fact that some countries are more prone to forge lucrative partnerships with 

Russia. Greece does not have enough funds to invest into the pipeline infrastructure, 

being at the same time an appetitive market for the Russian investments. On May 7, 

2015, in a phone call, Putin would have said to Greek prime minister Alexis Tsipras that 

Russia was willing to support financially the Greek companies for an extension of 

Turkish Stream, but the financial project is not clear (Roberts, 2015). This policy is in line 

with the “third party access” clause, so the EU has its hands tied. On June 19, 2015, 

Greece and Russia signed in Saint-Petersburg a Memorandum on development of a €2 

billion joint venture, with the task of extending the Turkish Stream (Roberts, 2015). 

Despite all these factors, the Turkish Stream project was stopped after the 

shooting down of the Russian jet SU-24M by the two Turkish jets F-16. On December 5, 

2015, Turkish President Erdogan, during a meeting in Istanbul, stressed that the Turkish 

Stream project was abandoned by Turkey before the plane incident, because of non-

compliance with the Turkish demands. Despite this, the construction of the Nuclear 

Power Plant at Akkuyu, with the financing of Rosatom, will continue. Ankara might find 

alternative suppliers in Azerbaijan and Qatar. Both of these states were visited in the 

first days of December by Turkish President (Qatar) and the Prime Minister Davutoglu 

(Azerbaijan), seeking to reach a deal on gas and LNG (Daily News, 2015). 
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Nevertheless, President Erdogan's apologizes on June for the Russian jet shot 

down, and the ensuing meeting on August 9 in Saint-Petersburg between President 

Putin and President Erdogan, have opened the window for a new revival of the Turkish 

Stream project. Alexander Novak, the energy minister of Russia, stated that Russia 

submitted to Turkey its roadmap for building the Turkish Stream. The agreement, which 

is still “working in progress”, will be followed by working groups from both sides and it 

is expected to be signed as an intergovernmental agreement (IGA). The project remains 

substantial with the same steps before its interruption. The first string with the capacity 

of 15.75 bcm could be built in the second half of 2019; while the second string is a 

possible project of exporting Russian gas to European market through Turkey. 

President Putin declared that this second string has to be negotiated with the European 

Commission (NGE, 2016). 

 

3.4. Conclusion 

 

The potential gain from Turkish Stream is obvious. The Russian strategy is to 

accomplish three main goals: strengthening EU's dependence on Russian gas 

exportations; building alternative routes, circumvent Ukraine; and enhancing Gazprom 

position in the Turkish market (Koch, 2015). The Russian strategy has its ground on a 

long-term vision – almost all the Gazprom's contracts will expire in the 2019-2020. 

Furthermore, Russia has several interests to accomplish its goals: avoiding loss of 

already engaged work, recouping the financial investment, a new wave of financial 

benefit and moving its political influence in the South Europe. The lack of a stable 

supplier in the SGC is the door for the Russian access. Indeed, one of the Turkish 

Stream's aims is to be a competitor in the SGC, acquiring a share of market in countries 

that rely on unstable suppliers. Italy, for instance, is connected with Nord Africa only by 

two pipelines from Algeria: one is the Galsi, with a capacity of 10 bcm per year, and the 

other one is the Transmea, with a capacity of 30 bcm. Moreover, Italy is connected to 

Libya by the Greenstream, passing through Sicily with a capacity of 11 bcm per year 

(Koch, 2015). Plus, Spain is linked to Algeria as well through the Medgaz pipeline and to 
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Marocco through the Mahreb-Europe pipeline (Koch, 2015). The lack of infrastructure in 

Italy and Spain to deliver gas into the Northern European countries make these 

pipelines underexploited, and the precariousness of the current political situation in 

Nord Africa makes these suppliers not reliable in the long-term. Reasonably, Italy and 

other European countries have invested in TAP and TANAP, seeking safe provisions of 

gas from Azerbaijan. 

On the other hand, LNG could be a sustainable alternative. Currently in the 

South Eastern Europe the Greek LNG terminal Revithoussa (5.3 bcm) is the main 

existing option for reducing the dependence on Russian gas (Yafimava, 2015). Also, in 

case Revithoussa’s capacity could be expanded to 7.3 bcm, it would cover demand 

from Greece and Bulgaria – both are expected to import 1 bcm each of Azeri gas by 

2020. Nevertheless, domestic networks will have to be updated in both Greece and 

Bulgaria in order to assure the gas flow (Yafimava, 2015). The current situation makes it 

impossible to follow this path for many reasons: the Greek's economic situation, for 

lacking of investment funds; the interconnected capacities in the Balkan area and the 

issues concerning the price; and the delivery of the LNG from United States. 

In conclusion, EU will continue to depend on Russia exports, although the TEP 

and the common European Energy Policy are attempts to curb the Russian gas imports. 

Nevertheless, Russia will continue seeking ways to contain the development of SGC and 

the flows of gas from the Caspian Sea. In fact, on February 24, 2016, Gazprom, Depa 

and Edison signed a Memorandum, aiming to bring Russian gas under the Black Sea to 

Greece and Italy, through still unknown transit countries.  

 

4. NORD STREAM 2 

 

Nord Stream 2 is currently the most controversial energy-related issue in 

Europe. While the proponents insist it is a commercial deal only, the critics reply it 

breaches EU legislation and the Energy Union, and it harbor veiled political interests. In 

this chapter, we will provide a short description of Nord Stream and thoroughly present 

the Nord Stream 2. We will draw a picture of the implication of the project for Europe, 
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as well as the interests that the major shareholder harbors. Finally, we will try to assess 

whether Nord Stream 2 could be considered a playground for Russia’s political interests 

and whether Nord Stream 2 could be considered an obstacle to EU energy 

diversification. 

4.1. From Nord Stream 1 to Nord Stream 2 

 

The idea of building an offshore pipeline in the Baltic Sea goes back in 1997, 

when Russian gas producers, in conjunction with Neste Oil Finnish energy company, 

created the North Transgas Company and started offshore surveys in the Baltic Sea 

(Pavlova, 2013). After several bureaucratic procedures, economic and strategic 

considerations, changes in shares ownership as well as political shifts, the final 

agreement on the pipeline construction was signed in 2005 by German Federal 

Chancellor G. Schroeder and President V. Putin. Nord Stream AG has been established 

in 2006, where Gazprom holds 51%, the German E. ON Ruhrgas and BASF Wintershall 

got 15.5% each, the Dutch NV Nederlandse Gasunie took 9% and the French Group 

GDF Suez got 9%. Nord Stream transports gas from Vyborg, Russia to Greifswald, 

Germany through Line 1 and Line 2, constructed in 2011 and 2012, respectively. The 

route crosses the Exclusive Economic Zones of Russia, Finland, Sweden, Denmark, and 

Germany, as well as the territorial waters of Russia, Denmark, and Germany (Pavlova, 

2013). Before the construction, several permits had to be granted by single countries 

and EU. In fact, several consultations on environmental side effects, security, and 

commercial feasibility have been made. EU Commission has given Nord Stream status 

as a “priority project, which would contribute to increase competitiveness in the energy 

market and increase security of supply” (Whist, 2008, p. 21). Before Nord Stream started 

operating, almost 80% of Russian gas to Europe passed Ukraine. In 2015, the twin 

pipeline system has delivered 39.1 billion m3, which constitutes 71% of the pipeline’s 

total capacity (Nord Stream AG). Germany, the UK, the Netherlands, France, and 

Denmark receive deliveries through Nord Stream. 

At the Eastern Economic Forum, in early September 2015, Russia, Germany and 

a consortium of Western companies have signed an agreement for the implementation 
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of Nord Stream 2 project. The consortium consists of Gazprom, OMV, E.ON and BASF, 

Gasunie, Royal Dutch Shell, and Engi. Though unexpected, the deal is not new. Already 

in June 2015, at the St. Petersburg International Economic Forum, Gazprom signed a set 

of Memorandums with E. ON, Shell and OMV (Ugrosdy, 2015). Gazprom is the major 

shareholder with 51% and each of the other shareholders got 10%; Engie initially got 

9%, and eventually Gazprom sold it 1%. Interestingly enough, already in 2013, Nord 

Stream AG has issued a project on the planning and construction of additional two 

pipelines of the same capacity as the previous ones, preliminary scheduled to be 

constructed from 2016 to 2018 (Nord Stream AG). The re-emergence of the project in 

2015, amid political conflicts, made it more controversial. 

Current EU-Russia gas trade is based on three routes: the Yamal pipeline 

through Belarus and the Nord Stream – with the overall capacity of 86.5 bcm per year, 

and the Ukrainian pipeline system (Tagliapetra & Zachmann, 2015). Nord Stream 2 

would add two more strings to the existing ones, which have a capacity of 55 billion 

cubic meters per year. Thus, the overall capacity would double, bringing it to 110 billion 

cubic meters, enough to cover roughly 75% of the current Russian natural gas export to 

EU (Ugrosdy, 2015), versus the capacity of the Ukrainian route – 142 billion cubic 

meters. However, Gazprom was prevented from operating Nord Stream at its full 

capacity. OPAL, the onshore line on German territory, which connects Nord Stream to 

European markets, is currently operating at 50% of its capacity (Sokol, 2012). Here, EU 

Commission defies the vertically integrated monopoly of Gazprom and blocks the full 

implementation on the basis of the Third Package “unbundling ownership” clause – in 

fact, Gazprom acts as the supplier and co-owner of the transmission infrastructure at 

the same time. Experts say that OPAL’s underutilization as well as the “third-party 

access” rule undermines Nord Stream 2 profitability.  

 

4.2. Supporters and opponents 

 

For the implementation of the project, Gazprom needs the approval of Russia, 

Germany, Denmark, Finland and Sweden, since the pipeline would cross these 
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countries’ Exclusive Economic Zones (EEZ) (Vinois &Pellerin-Carlin, 2015). Finland is 

believed to eventually support the project. In December 2015, Gazprom has announced 

selling 25% of its assets to the Finnish Gasum in order to complete the Finish gas 

facilities’ renationalization (Jakobik, 2016). With Denmark, the situation is rather 

complicated – it is a Russia’s rival in exploring Arctic’s hydrocarborn fields; in March last 

year, the relations turned a negative note when Russia threatened Denmark with 

nuclear weapons, if the later would join NATO’s missile defense programme (Jakobik, 

2016). The project has been supported by France, Austria and the Netherlands and, 

given the participation of important energy companies, the Western European business 

elite seems to support the deal too.  

Germany is the most vociferous supporter of Nord Stream 2. Nord Stream is 

transporting gas directly to Germany, allowing it to bypass instable Ukraine. Germany is 

highly depended on gas imports, and the demand is expected to increase in the next 

decades. Germany’s stance towards the project bewildered many in Europe. Germany 

was among the first to implement sanctions against Russia as well as being engaged in 

the Minsk negotiations over the war in Eastern Ukraine. Many in Europe regard it as the 

renovation of the German-Russian business; others fear a return to Ostpolitik 

(Dempsey, 2015). In fact, in the same day the Nord Stream 2 agreement has been 

signed, “an asset exchange between BASF and Gazprom was agreed upon, giving 

Germany access to Siberian deposits in return for letting Russia become a shareholder 

of industrial and storage infrastructure on Germany’s territory” (Jakobik, 2016).  

Moreover, the center-left Social Democrats, Chancellor Merkel’s coalition, criticize the 

sanctions against Russia for representing economic losses to German businesses.  

Nord Stream 2 supporters justify their cause with several assumptions. First, 

Gazprom anticipates economic-financial recovery in Western Europe and, consequently, 

gas demand recovery by 2019. It is also expected that EU gas extraction in North Sea 

would decrease, as well as the nuclear energy production. EU will also have to find an 

alternative to coal, as it has a high degree of pollution and breaches the “de-

carbonisation of economy” principle. Second, gas from Russia should circumvent 

unstable and unreliable transit countries. Finally, it is argued that not only Germany 
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would benefit from Nord Stream 2, since whole EU could eventually make use of the 

gas flowing through the interconnected pipelines. 

Nord Stream would decrease Ukraine’s transit importance to a higher extent. 

Ukrainian pipeline system has a capacity of 142 billion cubic meters. Gas transit through 

Ukraine towards Central Europe passes by Slovakia, Czech Republic and Poland. The 

geographical position secured Ukraine transit fees and geostrategic leverage vis-à-vis 

Russia and the EU. In fact, Ukraine used its transit monopoly several times as a 

bargaining chip in price disputes. After the gas cuts of 2006 and 2009 (Riley, 2015b), 

which affected several EU members with shortages, Russia declared its firm intention to 

bypass Ukraine for its exports. Now Ukraine transits around 50% of Russian gas to 

Europe (Goldthau & Boersma, 2014) – 40 bcm, which account for $73 billion. The Nord 

Stream 2 would cost Ukraine a loss of $2 billion a year in transit fees (Riley, 2015a), 

hence the preoccupation of not only Ukraine, but also of EU members, which have been 

investing in Ukrainian economy. For instance, if Ukraine lose its transit role, external 

financing to upgrade its pipeline network will decrease. Additionally, Ukraine has been 

financially supported by EU and IMF. New loans would be necessary to cover the transit 

fees loss, with no certainty that Kiev would be able to repay (Loskot-Strachota, 2015). 

Recently, Ukraine has been supplied with gas via reverse flow from Poland, 

Hungary and Slovakia. EU Commission has estimated the share coming from EU as high 

as 50%. The process is part of EU’s aim to create an interconnected network of 

pipelines within EU, so that all members would rely on each other. That would increase 

EU’s energy security and decrease the risk of unexpected cut and shortages. EU is also 

looking forward to integrate Ukraine in the European energy market (EU Commission). 

If Nord Stream 2 is to be built, the reverse flow to Ukraine will probably increase. 

Chancellor Merkel, who supports Nord Stream 2 as a profitable business deal, has 

stated that Germany is interested in a solution, where “Ukraine can also play a role as 

transit country.” Sigmur Gabriel, the Vice Chancellor and the most vociferous supporter 

of the project, has reiterated, while visiting Poland, that Nord Stream is viable only if 

Russia does not cut off gas flows to Ukraine and CEE (Central and Eastern Europe). 
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For several times, Russia announced its intention to stop its gas flows to Ukraine 

by 2019. However, A. Miller, Gazprom’s CEO, said that the continuation of gas exports 

via Ukraine after 2019 is being negotiated (Ugrosdy, 2015). There may be several 

reasons. First, Russia is bothered with the reverse flow supply to Ukraine by the CEE 

countries, once it decreases Ukraine’s dependence on Russian gas and hence Russia’s 

political leverage over its neighbor. Second, there are still many countries in Europe 

depending on gas transited via Ukraine. Besides losing consumers and a considerable 

income, Russia risks losing its geopolitical leverage in the region too. Finally, Italy, 

Russia’s second-largest costumer in Europe, is supplied via Ukraine and, until the South 

Stream and the Turkish Stream are not been replaced by a viable project, Russia will 

have to meet its commitments. Above all, Germany – the principal partner in Nord 

Stream – has insisted several times that the continuation of Nord Stream 2 project 

depends on Ukraine remaining a transit country. 

The fiercest opponents of the project are the CEE countries. A letter signed by 

the Baltic States, Poland and other Central European countries was sent to the EU 

Commission. They argue that Nord Stream 2 would weaken EU’s energy security by 

increasing its dependence on Russian gas as well as undermines the Energy Union 

project of supply diversification (Jakobik, 2016). In particular, Poland, which would lose 

its transit fees and importance in the pipelines network, sees the project as a German-

Russian alliance. Nord Stream 2 is accused of intentionally bypassing Central Europe. 

Back in 2008, when negotiations were held over the first Nord Stream, alternative 

pipelines have been proposed. In particular, Yamal 2 would have run parallel to Yamal 

1, which brings Russian gas via Belarus and Poland to Germany. The proponents argued 

onshore pipeline would have been cheaper; and Yamal was so constructed to allow a 

second pipeline to be added (Whist, 2008). The Nord Stream consortium has rebutted 

there is a need to avoid politically unstable transit countries, recalling the 2007 dispute 

with Belarus. Even earlier, in 2004, the Baltic States and Poland proposed the Amber 

pipeline, which would run Russian gas through Latvia, Lithuania to Poland, where it 

would join Yamal towards Germany. Amber would, thus, contribute to diversification 
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and avoid transit countries. The consortium rejected over transit fees and higher costs 

of maintenance of an onshore pipeline (Whist, 2008).  

Opposing the Nord Stream 2, the Baltic States have been questioning the 

environmental impact assessment (EIA) – it took roughly 3 years for the EIA for Nord 

Stream 1 to be issued. The Baltic countries are also concerned about their security. 

Another pipeline would justify Russia’s military presence in the Baltic Sea for its 

protection. In the aftermath of Ukrainian crisis, the Baltic States have shown their 

concern over their territorial integrity and security and intensified the “NATO rhetoric”. 

Czech Republic and Slovakia opposed also to the additional pipelines, since they would 

be deprived of transit fees, despite Czech Republic profits from Nord Stream. In fact, it 

has adjusted to the pipeline and it is now receiving most of its gas from Germany rather 

than Slovakia (Tsafos, 2015). Hungary, which has been building underground gas 

storage infrastructure, would lose its transit role and would buy gas from Austria 

(Ugrosdy, 2015).  Southern European countries as well as Italy oppose Nord Stream 2 

linking it to the annulment of South Stream, which deprived them of high incomes. 

They argue Nord Stream 2 should be suspended on the same legal basis as South 

Stream. 

 

4.3. Implications of Nord Stream 2  

 

What is mostly questioned is the conformity of Nord Stream to the Third 

Package. Indeed, opponents are looking for ways to prove the project braches EU law 

and competition regulations. It goes against the “unbundling ownership” clause since 

Gazprom holds 50% of the shares (Hedberg, 2015). There are claims saying that, since it 

is an offshore pipeline running through international waters, it is not subject to EU law. 

This claim is dubious, once the pipeline would cross the territorial waters of Germany 

and Denmark, and thus entering the EU jurisdiction (Riley, 2015). Nord Stream 2 would 

have to perfectly comply with EU energy legislation, i.e. it would have to meet all Three 

Package criteria, including the “third-party access”, to allow other suppliers-competitors 

the use of the pipelines (Riley, 2015). In a report dated of November 2015, the EU 
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Commission has stated that would assess Nord Stream 2 in the light of European 

regulatory framework. Thus, the deciding question would be whether Nord Stream fits 

the EU jurisdiction in terms of energy and internal market (Tagliapetra, 2015). 

In April 2016, the debate “Nord Stream 2 – the Energy Union at the crossroads” 

was held at the European Parliament. The meeting was an occasion to discuss the 

arguments deployed in favor and against the gas project. The advocates of the pipeline 

insisted that it will provide the EU with gas in a period of decreasing domestic 

production; the gas pipeline responds to the EU’s climate goals as well as will stimulate 

competition in the liberalised European energy market. The critics rebated, instead, that 

Nord Stream 2 breaches the Energy Union’s principles of diversification of both 

suppliers and routes as well as environmental and climate directives; it would endanger 

Ukrainian transit route and deprive it of its transit fees; and finally, they considered it as 

a Russian geopolitical tool rather than a commercial project, endangering the energy 

security of Central and Southeastern Europe. Moreover, in July 2016, the Polish Office 

of Competition and Consumer Protection has filed a formal objection against the Nord 

Stream 2, on the grounds that the pipeline could harm consumers through “restriction 

of competition”. All in all, while the EC and the opponents of Nord Stream 2 insist the 

pipeline building should correspond to the Third Energy Package directives, Russia and 

Nord Stream AG assert the TEP is only applicable to the strands on the German 

territory, while the offshore pipeline is exempted. 

Nord Stream 2 will definitely increase Russian role in the European market. 

Many in Europe fear Russia is promoting its veiled geopolitical interests. Apparently, 

Russia is driven by both commercial and political interests. Nevertheless, Gazprom, in 

response to the EU energy market liberalization challenges, is diversifying its customer 

base, especially in China, despite it considers Europe as its most lucrative export market 

(Giuli, 2015a). It is proven by Gazprom’s intentions to adjust to the internal energy 

market and diversification in Europe, thus defending its market share in Europe and 

possibly amplifying it. Gazprom has also to comply with the enforcement of EU 

competition rules. Gazprom, in fact, is no longer able to insert destination clauses in its 

contracts, so its ability to negotiate prices, by preventing its clients trading with each 
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other, is diminished (Giuli, 2015a). Thus, Russia will have to adjust itself to prices on the 

spot market. Consequently, Gazprom has already started selling gas through action; 

16% of its contracts at the end of 2014 were based on spot market prices. Additionally, 

Gazprom is challenged by falling prices and demand from Europe, which has started 

replacing gas with renewable, coal and, lately, LNG. For example, the Russian gas export 

to Europe fell by 9% - 15 bcm from 2013 to 2014 (Ugrosdy, 2015). According to current 

Russian estimates, in 2016, the average price of Russian gas will be approximately $200 

per 1000 bcm (Loskot-Strachota, 2015), the lowest in 11 years; in 2015, the price was 

approximately $240. Moreover, Gazprom’s domestic market share dropped from 83.5% 

in 2007 to 69% in 2014 (Loskot-Strachota, 2016). Here, Gazprom is facing competition 

from Rosneft and Novatek.  

Gazprom is also challenged by LNG and its rising popularity. For European 

market, relying more broadly on LNG from USA and the Persian Gulf is still very costly, 

due to the sophisticated infrastructure. Nevertheless, EU is looking forward to LNG as a 

diversifying option. Gazprom perceives the wave and its “intention to sell more gas via 

auctions suggests that Moscow is preparing for a price war on the market place, 

targeting North American LNG especially” (Giuli, 2016, p.2). Also, Gazprom is planning 

to build a gas plant named Baltic LNG in the Ust-Luga region, with a yearly capacity of 

10 million tons in partnership with British-Dutch Shell (Jakobik, 2016). All these projects 

show Gazprom’s commitment to maintain its European market share and continue 

exporting. All that happens in a risky environment for Russia’s gas strategy. It could lose 

its European market share to Iran, which could start its export to Europe, after the 

sanctions be lifted. At the same time, Russia is fiercely opposing the construction of the 

Southern Gas Corridor, which would transit Caspian gas. Since recently, Russia cannot 

rely on Turkey for its gas expansion in EU through the Turkish Stream pipeline.  

Commercial reasons aside, Russia is believed to have relied on its energy 

leverage to promote its political interests and influence policymaking in Europe. In fact, 

by circumventing Ukraine and other CEE, Russia increases its influence over these 

countries. Also, Nord Stream 2 shows a divisive EU over its main issue – energy security, 

thus unmasking EU weaknesses. Most importantly, given that commercial and political 
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implications are mutually dependent, Russia would increase its political influence by 

raising its market power. By building Nord Stream 2, Russia would diversify its export 

routes, being able to choose which pipelines to flow the gas and which hubs to supply. 

It would enable a share of Gazprom on the hubs and its ability to influence prices 

(Loskot-Strachota, 2015). 

Germany’s support to Nord Stream 2 is seen as controversial given the actual 

political situation and the EU sanctions against Russia, promoted and supported by the 

German government. Russia could always rely on support from the German business 

elite as well as on the energy lobbying. Chancellor A. Merkel has several times 

reiterated that Nord Stream 2 is a purely commercial deal, which would be 

implemented only if in accordance with EU legislation. Her words have been 

questioned after a visit of Sigmar Gabriel to Moscow in October 2015, where he 

assured Russians that Germany would engage into keeping Nord Stream under German 

national competence, thus bypassing the restricting EU energy normative (Dempsey, 

2015). The transcript of the meeting has been published by Kremlin, thus fuelling the 

rumors that Nord Stream 2 is only an instrument used by Russia to unmask a divided 

Europe and spur further internal conflict. On December 22, the German anti-trust 

authorities allowed the foundation of Nord Stream 2 consortium (Jakobik, 2016).  

Germany’s demand for gas is expected to increase, given the decreasing EU 

domestic production in the North Sea and the closing down of nuclear plants. Nord 

Stream 2 would allow Germany to avoid the risky transit via Ukraine, but it would also 

increase the dependence on Russian gas. Also, Nord Stream 2 would increase 

Germany’s market power for gas in Europe. As a consequence, there would be more 

gas transit via Germany to other EU countries as well as further development of 

onshore gas infrastructure such as storage facilities and pipelines – all in line with EU’s 

diversifying and interconnectedness policies (Loskot-Strachota, 2015). Nord Stream 2 is 

also likely to increase the importance of German and Austrian gas hubs in the European 

market and the eventual connection of other EU members to these. Again, it would be 

in line with EU’s interconnectedness and interdependence principle. Germany, already 

the first economy in the EU and an important player in EU politics, would increase its 
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commercial and political importance, and the Energy Union would, on great extent, 

have its starting point in Germany.  Thus, by becoming an “energy hub” (Sokolov, 2015) 

and the main center for the transit and storage of Russian gas and its onward 

distribution in Western Europe, Germany would secure higher sales revenues for its 

energy companies and transit fees for its federal and state budgets (Loskot-Strachota, 

2015). In May 2016, the German-Russian GASCADE – a joint venture between Gazprom 

and BASF/Wintershall – announced the preliminary planning of the EUGAL, the 51 bcm 

land pipeline of Nord Stream 2. Through additional infrastructure, the pipeline could 

supply Central Europe and even the Balkans. EUGAL is expected to run parallel to OPAL 

toward the Czech-German border (Loskot-Strachota, Poplawski, 2016).  

 

4.4. Conclusion 

 

Nord Stream 2 divides EU over the energy strategy. The division of EU members, 

between supporters and opponents of the project, shows how little unanimity there is 

within EU regarding its energy market and energy security.  National interests do not fit 

the EU common vision and often collide, with countries arduously looking to bypass EU 

normative and promote their agendas. Bilateral agreements with Russia in the energy 

sector hinder the creation of a true common energy security strategy. Nord Stream 2 is 

thus a test for EU Energy diplomacy. Provided EU could import gas from others sources 

apart from Russia, if it does not succeed in securing unanimity, it will not have a 

common energy market. Transit countries have different interests from importing 

countries. Apparently, having an Energy Union is not profitable for all members, or 

better, not all criteria fit the interests of every member. While EU would be happy to 

integrate Ukraine within its Energy Union and develop the reverse flow, the latter strives 

to remain a transit country. So far, it is not only the source of gas that undermines EU’s 

energy security, but also the national energy security policies instead of a common 

European one. Apparently, EU is not an embodiment of common interests and energy 

seems to be the battlefield for national gains, with energy projects stemming from 

geopolitical considerations and consequently creating geopolitical shifts.  
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Supporters of Nord Stream 2 insist that, given the increase of gas demand in EU, 

the limited capacity of the Southern Gas Corridor below 20 bcm per year (Pourzitakis, 

2015), and the firm intention of EU to increase reverse flows and pipelines 

interconnectedness within European market, Nord Stream 2 is the viable option. This, of 

course, provided that all EU members look in the same direction and through the same 

“energy strategy” lens. From the other side, it is rebutted that Gazprom should comply 

with EU jurisdiction, starting, for example, by selling some of its shares and open the 

pipelines to third parts, which would secure Gazprom’s shares of European market. That 

would be a viable option, as one of the obstacles to Nord Stream 2 is the financial 

constraint. In fact, Gazprom is assessed not financially capable to invest in the Nord 

Stream 2, given the weak gas prices (Riley, 2015a). Financing through capital markets is 

a difficult task now, since the sanctions have hindered international funding to Russian 

corporations. Moreover, Russian government apparently intends not to bail out energy 

companies anymore. But the truth is that the current debate around Nord Stream 2 

goes beyond energy, as it questions the nature of Russian-EU relations, Russia and 

Germany relations, and most importantly the relations within EU and the supposed 

unanimity over Energy Union, fuelled by the lack of trust, both within EU and between 

EU and Russia. 

 

5. OVERALL CONCLUSION 

 

Nord Stream 2 was announced in September 2015 when Turkish Stream was still 

a viable project. Interestingly, a €2 billion deal between Russia and Greece was signed 

for extending the Turkish Stream project into Greek territory, in the day after Gazprom 

signed a Memorandum of Understanding for the extension of Nord Stream 2. The 

projects are not interchangeable – more probably they are complementary, though of 

different capacity and costs. In fact, both projects are aimed at bypassing Ukraine: 

Turkish Stream would provide gas to Southern Europe, while Nord Stream 2 would 

increase its gas flows to Northwestern and Central Europe. Thus, Gazprom and Russia 
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would secure its share markets in Europe circumventing transit countries, Ukraine in 

particular, which has been called politically instable and risky for transit.  

Each one of the projects has different political and economic implications, also 

because of their geographic routes and transportation capacity. The Nord Stream 2 

would add 55 bcm to the European market, while Turkish Stream 49 bcm, roughly the 

same capacity as South Stream. While the South Stream route changed, it would have 

targeted the same markets; Nord Stream 2 is headed towards new, more lucrative 

markets in the Northwestern and Western Europe (Socor, 2015). However, the OPAL 

pipeline is not working at full capacity and Turkish Stream is now suspended and will 

hardly be back on the agenda in the near future; nevertheless, in December 2015, 

Russia announced that if EU guaranteed infrastructure and high priority to the route, 

Russia would be ready to continue talks. Instead, in February 2016, Gazprom signed a 

Memorandum with Italy’s Edison and Greece’s Depa to supply natural gas from Russia 

to Greece and Italy through third countries. The deal shows that a southern route is 

urgently important for Russia in its bid to supply Southern Europe, contrasting 

Southern Gas Corridor (SGC). Here again the national interests of EU Members States 

tend to prevail over the common energy strategy. EU feared that Turkish Stream could 

undermine SGC, but apparently the lack of unanimity within EU regarding energy 

security is still an issue to be tackled. EU is very critical of its members’ “energy 

ambitions”.  

South Stream has been blocked because incompatibilities with EU’s Third 

Package criteria. The crisis in Ukraine and Russia’s role in it, as well as the annexation of 

Crimea, contributed to hinder the project. EU Member States that were involved in the 

South Stream project, with high income prospective, fiercely opposed the Nord Stream 

2. They claim the latter should be closed on the same legal grounds as the South 

Stream. Nord Stream 2 is instead supported by Germany and other Members States, 

which expected economic and political gains from the pipeline. EU opposes the 

projects since it undermines its long-time energy diversification and Energy Union as 

well as increases dependence on Russia as a single supplier and raises Russia’s political 

influence on the continent. The Turkish Stream was suspended due to political reasons. 
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Also, Turkish Stream was feared by EU as a geopolitical rise of Turkey and its potential 

influence in the EU energy market, while supported by the EU countries that would 

have benefited from it. Now that Italy and Greece are involved in new negotiation with 

Russia over gas transportation, the prospects of an Energy Union look bleak.  

All the projects faced, and Nord Stream 2 still faces, judicial and technical 

constraints. But most importantly, they are all considered by EU as political projects. EU 

fears a Moscow-Ankara alliance as well as a Moscow-Berlin alliance. Germany is the first 

economy and a pivotal political player on the European continent and its leverage has 

been questioned by many in EU. In fact, what CEE countries fear is a German 

dominance in the energy market. On the other side, Turkey is emerging as the 

dominant country in the Middle East, expanding geopolitical and economic interests 

just on the border with EU. Both Germany and Turkey aim at becoming “energy hubs” 

and shape part of their geostrategy around the energy leverage. Both routes would 

transit gas from Russia, through its gas giant Gazprom, something that would hinder 

EU’s aim of energy diversification. But, while EU’s concern of Turkish energy and thus 

geopolitical lever is understood, the concern over Germany’s “energy leverage” could 

be understood only if regarded out of the “common energy market” idea or Energy 

Union, or even out of the common interests and principles that all Member States 

encompass and on which EU is based.  

The overall conclusion is that the feasibility of energy projects is not only about 

energy, finance and engineering to build the pipelines. It is a debate that involves 

geopolitics, domestic politics in view of the upcoming elections (2017 as for Germany), 

national interests, and not least identity. Here, there are two intertwined dilemmas. The 

first is the energy security dilemma within EU, where Member States have a national 

and not a common European approach to energy market and security and seek 

bilateral agreements promoting their national interests over those of the Union. The 

second is the energy security dilemma of EU-Russia relationship. Their energy strategies 

are pursued at the expense of one another. The prospects of a compromise on an 

energy deal between the world’s largest gas producer and its most lucrative market 
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look bleak since their diplomacies are based on different, if not opposing, principles 

and values.  
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RESUMO 

Este trabalho visa avaliar o papel da internet, redes sociais e plataformas digitais na promoção de maior 

integração cultural e econômica entre os nove países membros da Comunidade de Países da Língua 

Portuguesa (CPLP) O Brasil utiliza, desde 1990, free and open software para a promoção de serviços 

públicos, com ênfase na educação à distância. Na esfera cultural, em 2003, o Ministro da Cultura lançou o 

programa Cultura Digital, promovendo o uso de meios digitais no apoio à criatividade artística e musical 

da população de baixa renda. Este programa foi seguido pela inovação do Vale Cultura, um cartão 

eletrônico, financiado por empresas, com o fim de incentivar a participação de empregados de baixa renda 

em eventos culturais. Em 2010, a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira 

(UNILAB), foi criada com o objetivo de “integrar para desenvolver”. Este enfoque na tecnologia digital 

como um instrumento democrático de inclusão social foi reforçado no Brasil, em 2014, pela adoção do 

Marco Civil da Internet. O aumento do acesso mundial à telefonia móvel e à internet vem apoiar o 

objetivo, expressado pelo Brasil, de usar a tecnologia digital para facilitar a inclusão social e “integrar para 

desenvolver”. Este trabalho irá explorar como este objetivo poderá beneficiar as comunidades lusófonas, 

espalhadas pelos quatro continentes. 

Palavras-chave: cultura digital, comunidade, esfera lusófona. 
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ABSTRACT 

The Lusophone Digital Integration. This paper analyses the role of the internet, social networks, and digital 

platforms in the promotion of better cultural and economic integration among the nine member countries 

of the Community of Portuguese Language Speaking Countries (CPLP). Brazil uses, since 1990, free and 

open software for the delivery of public services with emphasis on E-learning. In the cultural area, in 2003, 

the Cultural Minister launched the Digital Culture Program, promoting the use of digital media to assist 

low-income communities. Later the Cultural Voucher, Vale Cultura, an electronic card financed by 

enterprises, to increase the participation of low-income workers in cultural events was available. Looking to 

“integrate to develop”, the Federal University of the International Integration of the Afro-Brazilian 

Lusophony (UNILAB) was created in 2010. The Brazilian Internet Bill of Rights adopted in 2014 stressed the 

importance of the internet as an instrument of social inclusion. The increased access to smart phones and 

internet makes more feasible the goal expressed by Brazil to use the digital technology to promote social 

inclusion and “integrate to develop”. This paper will explore how this goal could benefit the Lusophone 

communities spread in four continents. 

Keywords: digital culture, community, lusophone sphere. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, os maiores avanços tecnológicos sempre trouxeram mudanças 

económicas, políticas e sociais para a Humanidade. Como exemplo, em 1500, os 

avanços na tecnologia da navegação levaram Portugal a descobrir novas terras, que 

vieram a se chamar Brasil. Hoje, a Internet e as redes sociais, como o Facebook, 

aproximam as pessoas espalhadas pelo mundo, a despeito de fronteiras nacionais. 

Portanto, a territorialidade não é requisito para a formação de uma comunidade digital. 

Atualmente, afinidades linguísticas e culturais parecem ser as forças motivadoras para a 

formação de comunidades digitais. Esta ideia de formar uma comunidade de países e 

povos que partilham a língua portuguesa teve origem em 1983, no decurso de uma 

visita oficial a Cabo Verde do então Ministro português dos Negócios Estrangeiros, 

Jaime Gama. O primeiro evento na criação desta comunidade foi o encontro dos chefes 

de Estado dos países de língua portuguesa, com a presença de representantes de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. 

Nesta ocasião foi formado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com o 
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objetivo de difundir o idioma. O processo ganhou impulso na década de 90, quando o 

Embaixador brasileiro José Aparecido de Oliveira visitou Lisboa. Em julho de 1995, os 

sete países realizaram a importância de criar a Comunidade de Países da Língua 

Portuguesa (CPLP), que foi oficialmente estabelecida em 17 de julho de 1996, em 

Lisboa. Hoje, a CPLP representa um total de quase 250 milhões de pessoas espalhadas 

em quatro continentes: Brasil na América do Sul, Portugal na Europa, seis países em 

África (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné 

Equatorial), e um país na Ásia, Timor-Leste. A esfera lusófona também inclui 

comunidades como Goa na Índia, Macau na China, e uma populosa diáspora de língua 

portuguesa na América do Norte, Europa e Japão, completando mais de 3 milhões de 

pessoas. O português é a sexta língua mais falada no mundo. De acordo com os 

regulamentos da CPLP, qualquer Estado pode tornar-se membro da CPLP, desde que 

tenha adotado o português como língua oficial e compartilhe os princípios básicos 

democráticos, a boa governança e o respeito aos direitos humanos. 

Os objetivos gerais da CPLP são a concertação política e a cooperação nos 

domínios social, cultural e económico. Estes objetivos são compartilhados pelo Brasil, 

através da sua Divisão de Promoção da Língua Portuguesa, subordinada ao Ministro de 

Relações Exteriores, entidade responsável pela difusão da língua portuguesa (Rede 

Brasileira Cultural) e do Ministério da Cultura, responsável pelos programas culturais 

digitais. Os programas de ensino à distância e programas da Universidade de 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) são da responsabilidade 

da Universidade Federal, regulamentados pelo Ministro de Educação. Em Portugal, o 

Instituto Português para Cooperação e Língua administra a cooperação de 

desenvolvimento, focada nos países de língua portuguesa em desenvolvimento, com 

exceção do Brasil. Os programas bilaterais de assistência ao desenvolvimento do 

governo português aos países lusófonos enfatizam a educação, governo, saúde e 

desenvolvimento sustentável. Na CPLP, o Instituto de Cultura e Língua é responsável 

pela promoção da cultura e língua portuguesa. É premissa deste trabalho, que a CPLP 

poderia coordenar as iniciativas digitais do governo português (através do Instituto de 

Cultura Portuguesa e Língua, do Instituto Português para Cooperação e Língua) e do 
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governo brasileiro, para expandir suas iniciativas culturais e educacionais digitais em 

outras comunidades lusófonas interessadas. A expansão do sistema brasileiro de 

programas digitais abertos, Free and Open Software, e aplicativos para programas de 

ensino à distância, E-Learning, governo eletrónico, E-Governament, assim como a 

expansão da Plataforma Cultural Digital brasileira e programas inovativos do Ministério 

da Cultura, como o Vale Cultura, poderiam beneficiar os países e comunidades 

lusófonas, fortificando suas raízes económicas e culturais. 

 

2. A INCLUSÃO DIGITAL BRASILEIRA 

 

Depois da experiência tumultuosa com a ditadura militar no Brasil (1964-1989), 

o Brasil se tornou pioneiro no uso de instrumentos inovativos digitais, com o fim de 

promover a inclusão social e a liberdade de expressão. Desde 1990, quando as 

tecnologias de informação se tornaram mais accessíveis, estes esforços para criar um 

sistema mais inclusivo, convergiram com o aumento de oportunidades para que os 

brasileiros usassem as tecnologias digitais livremente para expressar e desenvolver suas 

identidades culturais. 

O Programa de Cultura Digital, iniciado em 2003 por Gilberto Gil, enquanto 

Ministro da Cultura, marcou o início do uso de Free and Open Software Solutions (FOSS), 

na democratização da produção, distribuição e circulação de obras culturais brasileiras. 

Com base na sua experiência como compositor, cantor e artista na época do 

movimento Tropicália, nos anos de 1970, período marcado por restrições políticas, Gil 

procurou minimizar as barreiras entre a cultura popular e as novas tecnologias, 

incentivando mesclas inovativas entre tradição e modernismo, e entre arte e política. Gil 

percebeu uma oportunidade para o Brasil de ir além das primeiras ondas da inclusão 

digital, estimulando maior acesso das comunidades grassroots aos computadores, e 

reduzindo barreiras ao acesso à Internet – incluindo todas as partes da sociedade no 

uso de recursos digitais, incentivando a criatividade. Enquanto Ministro da Cultura, 

Gilberto Gil adotou o termo “cultura digital” por defender o conceito de que “cultura 

digital parte da ideia de que a revolução das tecnologias digitais é, em essência, 
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cultural.”3 

A teoria de Gil é de que o uso de tecnologias digitais modifica o 

comportamento das pessoas. O uso comum da Internet e free software, proporciona 

possibilidades para democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, 

maximizando o potencial da criação de produtos e serviços, expandindo os valores que 

formam nossa civilização e, portanto, nossa cultura, possibilitando novas formas de 

expressões culturais e artísticas. Quando Gil foi Ministro da Cultura, o Ministério 

começou, em 2003, a redefinir o acesso aos computadores e à Internet como inclusão 

social na criação de obras culturais, respeitando a autonomia dos usuários da 

tecnologia digital. Gil viu na tecnologia digital a emergência da rede cultural (network 

culture), fundada nas possibilidades de compartilhar e coordenar o cenário digital. 

Desta maneira, o Ministério abriu uma série de diálogos e sessões de orientação para 

conscientizar a população das oportunidades abertas pelos instrumentos digitais na 

criação e na expressão das atividades culturais. 

O Ministério da Cultura iniciou seu programa coordenado com o Ministério das 

Comunicações, que havia estabelecido uma rede de telecentros urbanos e rurais 

operando com Gnu/Linux open source software. Gil criou iniciativas inovativas, tais como 

os Pontos Culturais, que são estúdios locais, grassroots studios, para programas digitais 

virtuais usando equipamento de comunicação com programas gratuitos de software 

para gravação, distribuição e comunicação, crescendo para mais 650 pontos culturais 

nos primeiros cinco anos de operação. Os pontos de cultura dão apoio às redes sociais 

e incluem o treinamento de artistas e músicos, para que possam usar as novas 

tecnologias, computadores, câmaras digitais, edição de imagem e som em vídeos e 

desenho de websites, com o objetivo de garantir maior acesso à criação artística, 

disseminação e apreciação da cultura brasileira. De acordo com o Professor Pager, da 

Michigan University: 

“O Programa da Cultura Digital ataca a divisão digital, dando acesso aos 

segmentos da população excluída, através dos instrumentos de treinamento 

necessários para garantir a participação destes grupos na nova era e garantindo sua 
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 Ver www.cultura.gov.br/site/2004/08/10  
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expressividade digital. Parte laboratório de cultura experimental, parte centro 

comunitário voltado à juventude de alto risco, e parte centro vocacional e incubador 

empresarial, o programa procura canalizar a latente criatividade da comunidade 

brasileira de baixa renda para fins produtivos” (Pager, p. 3). 

Quando Gil decidiu, em 2008, apresentar sua resignação ao Ministério e voltar à 

sua carreira musical, Juca Ferreira, seu chefe de Gabinete, substituiu Gil como Ministro 

da Cultura. Juca trabalhou na continuação do programa digital, baseando-se em 

opiniões públicas, grupos da sociedade civil, artistas e músicos, e defensores das 

políticas de programas abertos open source nacionais e estrangeiros. Em 2009, Juca 

lançou o Foro da Cultura Digital4, uma plataforma digital com cinco áreas principais: 

Memória Digital, Economia da Cultura Digital, Infraestrutura Digital,  Arte Digital e 

Comunicação Digital. A plataforma usou o processo de obtenção da opinião da 

sociedade civil para solidificar as propostas de políticas públicas sobre a matéria, 

incentivando a participação  nas discussões de universidades e instituições públicas e 

privadas. O projeto resultou da parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 

responsável pela manutenção técnica da rede. Outra iniciativa, XEMELE, usada para 

traduzir instrumentos digitais, foi desenvolvida pela WordPresse e adaptada às 

necessidades do Ministério. O programa compreende, também, o desenho e o 

estabelecimento e programação de novas iniciativas, incluindo o suporte técnico a 

mídia visual e o sistema Buddy press, oferecendo aos usuários de língua portuguesa 

uma maneira fácil de desenhar e gerenciar seus próprios websites. Com o apoio de 

Juca, as iniciativas dos Pontos Culturais e Cultura Viva continuaram a crescer em mais 

de 1000 locais. Grupos comunitários e instituições educacionais receberam incentivos 

para se registarem como Pontos Culturais. O Ministério considerou as propostas, sendo 

que os melhores aplicantes receberam um pacote para a montagem de estúdio de 

multimídia, incluindo computadores, equipamento de áudio e vídeo, programação em 

open source software, conexão em broadband Internet e ligações com outros centros de 

Pontos Culturais para compartilhar e distribuir trabalhos artísticos e criativos, tais como: 

 

                                                           
4
 Ver www.culturadigital.com.br. 

http://www.culturadigital.com.br/
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 Teko Arandu, um laboratório e portal da web criado pelas comunidades 

indígenas em Nhandejara para gravar a história e cultura das tribos 

Kaiowá e Guarani. O site é bilingual (guarani-português), tornando a 

cultura indígena mais acessível. 

 Cultivo CC, a primeira crowd-funding network em apoio a projetos 

digitais com base na Lei de Incentivo Cultural do Brasil. Cultivo apresenta 

os projetos elegíveis a serem financiados por companhias, que poderão 

se beneficiar dos incentivos fiscais da Lei Rouanet. Esta lei permite às 

companhias privadas deduzir até 4 por cento do imposto de renda para 

apoiar projetos culturais. 

 Laloca, uma iniciativa que oferece um estúdio móvel na Universidade 

Federal de Juiz de Fora, em colaboração com a Universidade da 

Califórnia, em San Diego. Este projeto enfoca a criação interativa de 

vídeo digital, usando sistemas open source e aplicações que incluem 

HiperGps and HiperGeo. 

 Mapa Sonoro do Estado do Rio de Janeiro, um projeto que grava 

soundscapes, arquivos sonoros relativos a aspectos especiais do Rio de 

Janeiro e Niterói, em cooperação com a Universidade Federal 

Fluminense. Seu objetivo é criar o Museu do Som, incluindo os bairros 

vizinhos e as favelas. 

 Circuito Fora do Eixo, uma rede social de artistas e produtores de vídeos 

e gravações de locais distantes do Rio e São Paulo, os centros culturais 

mais ativos do Brasil. A rede social promove oportunidades para músicos 

e apresenta espetáculos através do Brasil. 

 Ônibus Hacker, um ônibus (autocarro), comprado em 2011, com uma 

webcam, conexão 3G e GPS, que percorre o Brasil e oferece aulas e 

encontros para planejar escolas, financiamentos através de redes sociais 

e reformas de políticas. 

 

O princípio motivador destas iniciativas foi o de promover autonomia local, 
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diversidade cultural e inclusão social em áreas urbanas e rurais, tradicionalmente 

dominadas pelo enfoque de elites voltadas à cultura europeia. Tecno Brega é um bom 

exemplo do sucesso destas iniciativas em despertar novas expressões culturais nas 

comunidades marginalizadas. Um novo modelo surgiu, inspirando artistas em 

comunidades de baixa renda, resultando numa indústria musical geradora de renda. 

Tecno Brega é um sistema que se desenvolveu em comunidades de baixa renda para 

oferecer um retorno monetário aos artistas, sem a necessidade de pagamentos de 

licenças (royalty payments). Usando equipamento eletrónico de baixo custo em 

estúdios modestos,  os produtores de tecno brega criam gravações que são dadas 

gratuitamente a vendedores de rua, que produzem CDs, vendendo-os por um preço 

mínimo de $1.50 e retendo os ganhos das vendas nas ruas.  Estes CDs servem como 

propaganda dos shows ao vivo, que cobram entradas, posteriormente compartilhadas 

com os artistas. Estes eventos ao vivo são gravados pelos produtores de tecno brega, 

resultando em CDs e DVDs dos concertos do evento, vendidos como lembranças. Cada 

concerto gera ao redor de US$1.000 em entradas por evento, suplementado pelas 

vendas de mais de 100 DVDs e CDs por evento. Através deste sistema, os músicos e 

artistas recebem uma renda razoável, mesmo não dispondo de proteção da sua 

propriedade intelectual ou renda proveniente dos royalties. 

Quando o segundo turno presidencial do governo de Lula terminou no fim de 

2010, tudo indicava que os esforços iniciados por Gil para promover a cultura digital 

perdurariam. A chefe da casa civil do governo Lula, Dilma Rousseff, assumiu a 

presidência no começo de 2011. Juntamente com Lula, Dilma havia participado no Foro 

Internacional da Programação Livre (International Free Software Forum - FISL 10), como 

um gesto de apoio à cultura digital e liberdade de expressão na Internet. Durante sua 

campanha, ela havia publicamente apoiado a reforma da lei de propriedade intelectual 

e a agenda do programa da cultura digital. Quando assumiu a presidência, Dilma 

anunciou 13 diretivas como prioridades do Governo, incluindo o apoio à 

democratização do acesso aos bens culturais. Em janeiro de 2011, Dilma nomeou Ana 

Hollanda como a nova Ministra da Cultura. Hollanda, cantora com uma relação antiga 

com a indústria de gravação, tinha o apoio de grupos que tinham interesses em manter 
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o atual regime de proteção dos direitos da propriedade intelectual. Hollanda, por causa 

destes interesses, adotou uma posição hostil ao movimento da reforma do regime da 

propriedade intelectual e de acesso à open source e à Creative Commons. Mas, apesar 

da posição da Ministra Hollanda, o Brasil continuou a construir visibilidade como um 

líder do movimento global de livre acesso ao Creative Commons. Em dezembro de 

2011, o Festival  da Cultura Digital, uma iniciativa da Casa da Cultura Digital, 

compreendeu mais de 15 instituições e atraiu mais de 6000 representantes de artistas, 

empresários, académicos, ativistas e intelectuais. O Festival teve lugar no Museu de 

Arte Moderna (MAM) e no Cine Odeon, ambos no Rio de Janeiro. Ambos os eventos 

destacaram os projetos nacionais e internacionais com o propósito de trocar 

experiências relativas à cultura digital e ao fortalecimento de relações entre 

comunidades, estados e países que compartilham as mesmas aspirações. 

A visibilidade e presença do Brasil na área cultural incluiu a organização do 

Décimo Terceiro Foro Free Software (FISL) no país, em Porto Alegre, um evento que 

atraiu mais de 8000 participantes, sendo das maiores conferências sobre free/open 

source no mundo. Em 2012, para marcar o reposicionamento do Ministério da Cultura, 

Dilma nomeou Marta Suplicy, uma personagem conhecida na televisão e Prefeita da 

cidade de São Paulo. A Ministra Suplicy revelou o compromisso de apoiar muitos dos 

projetos originais do Mistério da Cultura, iniciados por Gil e Juca. Em meados de 2014, 

mais de 4000 hotspots e pontos de cultura foram estabelecidos em mil cidades do 

Brasil, principalmente em comunidades rurais pobres e favelas urbanas. O enfoque 

destas iniciativas foi em parcerias públicas, privadas, federais e locais, considerando os 

interesses das diversas comunidades envolvidas. 

 

4. OUTRAS MEDIDAS DE INCLUSÃO 

 

A Ministra Hollanda iniciou o programa Vale Cultura como um meio de 

aumentar a demanda popular de obras culturais. Ela propôs um cartão eletrónico com 

o valor mensal de R$50 para a compra de música, vídeo e outras obras criativas. A ideia 

atraiu resposta favorável de muitos grupos. A Ministra Suplicy, que substituiu Hollanda, 

descreve o Vale Cultura como muito inovativo e sem paralelo no mundo. Ela 
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considerou o Vale como um instrumento revolucionário para a cultura brasileira. O Vale 

proporciona uma oportunidade para um povo que nunca teve acesso a eventos 

culturais e, ao mesmo tempo, tem um impacto na produção cultural” (Downie, 2014). 

O Vale Cultura foi oficialmente estabelecido pela Lei 12.761 de 2012 e, em 

seguida, regulamentado pelo Decreto 8.084 de 2013. As regulamentações 

estabeleceram que as instituições e organizações poderiam registar-se pelo website do 

projeto. Estas organizações, que podem ser públicas ou privadas, podem deduzir até 

1% da sua taxa sobre o imposto de renda para financiar as despesas com os benefícios 

oferecidos pelo Vale Cultura. Trabalhadores que tenham carteira de identidade de 

trabalho registrado e até cinco salários mínimos por mês são elegíveis a receber o Vale 

Cultura, que é um cartão magnético pré-pago com um estipendio mensal de RS50, 

podendo ser usado para comprar bilhetes de entrada em museus, teatros, cinemas; 

música e lições de dança; livros, DVDs e outros trabalhos criativos; lições de pintura; etc. 

O valor do cartão não expira, e pode ser usado em meses subsequentes e acumulado. 

A iniciativa tem como finalidade fechar uma brecha no consumo da cultura no 

Brasil. Análises do Ministério da Cultura indicam que 96% dos brasileiros nunca foram a 

um museu, 78% nunca foram num show ao vivo, e apenas um em nove cidades tem um 

teatro e três em cada quatro municípios não contam com uma livraria.  Um estudo 

publicado pelo Instituto Pro Livro indica que os brasileiros leem em média quatro livros 

por ano. Na Espanha, em comparação, a média é de dez livros por ano, e na França, 

quinze livros por ano. O Ministro da Cultura considera que os vales proporcionarão aos 

brasileiros “alimento para o espírito”, gerando, ao mesmo tempo, rendas para os 

músicos, autores, artistas, teatros e a indústria de entretenimento em geral, assim como 

às distribuidoras. O objetivo do Vale Cultura é ter um impacto imediato na 

democratização do acesso cultural. Em dezembro de 2014, o programa Vale Cultura 

completou seu primeiro aniversário. De acordo com o Ministro da Cultura, 264 mil 

trabalhadores já receberam o Vale Cultura e 2700 empresas, incluindo vendas online, 

aceitam o mesmo. Companhias de tamanhos diferentes oferecem este benefício aos 

seus empregados, incluindo os bancos Bradesco e Brasil, a Agência de Correios, e a 

companhia de livros Saraiva. Um dos aspetos mais interessantes do programa é que a 
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maioria dos usuários não são multinacionais ou grandes empresas. Quase três quartos 

dos assinantes iniciais do programa são pequenos negócios familiares, conscientes dos 

benefícios do mesmo para seus empregados. Nas palavras de André Forastieri, um 

comentarista de um dos maiores canais de televisão brasileiros: 

 

“Centenas de companhias investem $800 milhões de reais por ano em 

projetos culturais em troca de descontos de impostos. Entretanto, o dinheiro, na 

sua maioria é investido em ideias insipidas. O Vale Cultura dá o poder aquisitivo 

diretamente ao povo” (Downie, 2014). 

 

Forastieri acredita que o Vale Cultura representa um passo na direção correta, e 

é melhor do que ter o dinheiro investido por burocracias e diretores de mercado e 

propaganda das grandes companhias. Durante a 23.ª Bienal do Livro de São Paulo, em 

22 de agosto de 2014, o Ministro da Cultura informou sobre a estatística do uso do 

Vale Cultura, revelando que 82% dos vales foram usados para comprar livros, revistas e 

jornais5. O Ministro declarou que nos primeiros seis meses do Vale Cultura, 223 mil 

vales foram dados a trabalhadores, com um potencial de uma renda de R$25 bilhões 

por ano. O Ministro da Cultura acredita que o Vale pode alcançar 42 milhões de 

brasileiros num futuro próximo. 

Outra iniciativa visando promover a inclusão de estudantes de língua 

portuguesa de países africanos, foi a criação da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, que iniciou seus trabalhos em 2010 

como um projeto de inovação político-ideológico, com sede na cidade de Redenção, 

no Estado do Ceará, e centros em vários países de língua portuguesa. O objetivo 

principal da UNILAB é de encorajar e fortalecer a cooperação, parceria e intercâmbios 

culturais entre o Brasil e os países membros da CPLP. A meta é a de contribuir para o 

desenvolvimento socioeconómico destes países, a fim de reduzir o êxodo dos países 

africanos, atualmente em crescimento. O campus principal no Ceará tem como objetivo 

o desenvolvimento socioeconómico do Nordeste brasileiro. Atualmente, a UNILAB 

conta com 4166 estudantes. Destes estudantes, 1386 estão registrados em cursos de 
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pós-graduação à distância e 499 em cursos de graduação, parte do programa brasileiro 

da Universidade Aberta.6 Tudo indica que a UNILAB poderia beneficiar das indicativas 

do Programa da Cultura Digital desenvolvido pelo Ministério da Cultura, analisadas nos 

parágrafos anteriores, assim como pelos programas do Instituto Português para 

Cooperação e Língua do governo português para expandir a cooperação e intercâmbio 

entre os países lusófonos. 

Os brasileiros consideram que cultura é um bem que deveria ser acessível a 

todos e que a Internet deveria atuar como um instrumento de inclusão social. Este 

princípio foi reiterado em abril de 2014 com a adoção formal da Lei Brasileira sobre a 

Internet. Durante a Conferência da Net Mundial em São Paulo, em março de 2014, a 

Presidente Dilma Rousseff anunciou a aprovação da lei que tem o intuito de garantir a 

privacidade e a liberdade de expressão para os usuários no país e os direitos dos 

usuários, tais como confidencialidade das comunicações. Ela anunciou na conferência 

que, tanto as atividades livre pró-Internet, como as companhias de tecnologia 

avançada, celebraram a passagem desta lei, como por exemplo, o Facebook. Rousseff 

declarou que “o Brasil é o pioneiro desta legislação, pois somos o primeiro país a 

promover uma lei que declara a Internet como um instrumento democrático, o que é 

essencial para a participação social, inovação e sobretudo o exercício da cidadania” 

(BBC, 2014) Em julho de 2015, outra iniciativa para incentivar a participação popular, a 

plataforma www.dialoga.gov.br foi criada pelo Ministério da Cultura. Nesta plataforma, 

as ideias viram propostas para melhorar as ações do governo. Em cada programa, o 

governo irá focalizar nas 3 propostas mais votadas pelos 24.901 usuários da 

plataforma. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Nesta era digital, a língua e afinidades culturais extrapolam a identidade cultural 

nacional, delimitada pelo território de um país, levando a uma identidade transnacional 

baseada em interesses comuns. O Brasil tem tido um papel pioneiro na democratização 
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http://www.unilab.edu.br/


A Integração Digital Lusófona 

© Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2016                                                              110 

de meios digitais de criação da cultura digital e no acesso de cidadãos de baixa renda a 

eventos culturais, através do Vale Cultura. Ambos os programas poderiam ser 

facilmente estendidos e compartilhados com a comunidade lusófona, sob a 

coordenação da CPLP. O Brasil também ganhou respeito como um defensor global da 

livre expressão, a liberdade da Internet e soluções de open source. Esta posição no 

cenário internacional proporciona ao Brasil uma oportunidade única de inspirar e 

assistir os países de língua portuguesa na expansão da plataforma cultural digital e 

programas e-learning, de ensino à distância. Entretanto, obstáculos existem para esta 

expansão cultural. Lia Calabre menciona em seu trabalho que, neste século, vivemos 

num cenário de expansão supranacional da rede cultural, principalmente através da 

Internet, contribuindo para o processo de territorialização. Ainda assim, a relação entre 

os governos continua a ser levada a cabo em modelos antiquados de diplomacia. Estes 

modelos diplomáticos não são dinâmicos e são pouco adequados à nova realidade 

digital. O caleidoscópio de material desenvolvido pela plataforma cultural digital 

brasileira e os outros programas educacionais e culturais promovidos pelo Brasil, pela 

CPLP e pelo governo português, poderiam ser coordenados pela CPLP, a fim de trazer 

benefícios a todos os países lusófonos. Existe necessidade de coordenar os diferentes 

esforços e incentivar a criação cultural e o acesso a eventos e programas culturais a 

todos os membros da CPLP. Nas palavras do Ministro da Cultura brasileiro, Juca 

Ferreira: 

 

“O Brasil precisa de consolidar suas políticas culturais democráticas dos últimos 

doze anos. Artistas, cidadãos e o país têm um papel importante. Os artistas e 

aqueles que produzem cultura têm que criar seus trabalhos, temas e estilos de arte 

e cultura. Os cidadãos têm que interagir com a cultura, ouvindo, vendo e sentindo. 

O Estado tem inúmeros papéis: produção, difusão, preservação e a circulação livre 

da cultura. Precisa, também, democratizar o acesso a serviços culturais.” (Ferreira, 

2014). 

 

O exemplo brasileiro de criação e acesso à cultura digital é bastante atraente 

para os países de língua portuguesa em processo de desenvolvimento, principalmente 



Valnora Leister 

 

Análise Europeia - Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2 (1)                    111 

os que estão em transição, de sistemas governamentais oligárquicos a sistemas 

democráticos inclusivos. O Vale Cultura e a plataforma digital cultural são modelos que 

podem ser facilmente adaptados às realidades dos países membros do CPLP. Os 

instrumentos brasileiros utilizados para a criação de arte e cultura, como os Pontos 

Culturais e o Cultura Viva e suas respectivas redes culturais, assistiram o 

estabelecimento de um ecossistema de artistas, músicos e comunidades, com o apoio 

do ensino à distância. Estes programas estão disponíveis através de licenças que 

podem ser compartilhadas, enquanto o programa Vale Cultura promete abrir 

oportunidades para milhões de consumidores e produtores de cultura.  

O Ministro Juca Ferreira tem o objetivo de fortalecer as parcerias culturais com 

outros países e o acesso cultural através da mídia digital. Para tanto, existe necessidade 

de uma profunda colaboração e coordenação entre os países membros da CPLP. O 

governo português e as instituições brasileiras, como o Ministério de Relações 

Exteriores e o Ministério de Cultura e Educação, deveriam colaborar com a CPLP para 

trazer estes programas aos países membros na África e Ásia. A opinião de que a nova 

ordem mundial, baseada em afinidades culturais, está se consolidando em resposta à 

revolução informática é compartilhada por James Bennett, autor de “The Anglosphere 

Challenge” (“O Desafio da Esfera Inglesa”). Ele defende que a nova ordem mundial será 

moldada pela Internet e pela revolução na comunicação global. Neste contexto, o 

modelo brasileiro, que usa programas livres e gratuitos (open source) e adota o 

princípio de liberdade de expressão no uso da Internet, aliado à sua cultura vibrante e 

pluralística, poderá servir de inspiração para os outros países e comunidades de língua 

portuguesa interessados na inclusão digital social. 
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RESUMO 

O presente artigo é baseado numa apresentação com o título “O Papel das Agências de Rating na Crise 

Financeira Planetária”, proferida no Seminário subordinado ao tema “Dilemas da Globalização”, realizado 

no dia 21 de abril de 2016, na Academia das Ciências, em Lisboa, organizado pela Associação Portuguesa 

de Estudos Europeus (APEE), conjuntamente com a Academia das Ciências. O foco do presente artigo 

centra-se no papel das agências de notação de risco enquanto intervenientes centrais no mercado 

financeiro e a sua contribuição para o eclodir da crise financeira planetária. Para que possamos refletir 

conjuntamente, é importante elucidar o objeto da notação de risco e o funcionamento das agências de 

notação de risco na arquitetura do sistema económico-financeiro vigente. Traçamos o objetivo de 

identificar de forma sumária as funções regulatórias que as notações de risco assumem para variados 

agentes do mercado, públicos e privados e os efeitos disruptivos que podem assumir se as notações de 

risco se apresentaram eivadas de conflitos de interesses e modelos de análise sem valor intrínseco. 

Culminamos a nossa breve análise tentando destrinçar se a crise financeira planetária se tratou de uma 

tempestade imprevista que não poderia ter sido antecipada e travada ou se, ao invés, as Agências de 

Notação de Risco e os restantes intervenientes no mercado ignoraram dolosamente os sinais notórios da 

catástrofe que se avizinhava, manipulando o mercado para maximização de lucros e interesses próprios. 

Palavras-chave: Agências de Notação de Risco, Crise Financeira, Dependência Regulatória, Subprime. 
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ABSTRACT 

The Role of Credit Rating Agencies in the Global Financial Crisis. The present article is based on a 

presentation “The Role of Credit Rating Agencies in the Global Financial Crisis” given in the Conference 

“Globalization’s Dilemmas” held in Lisbon’s Science Academy on April 21
st 

2016, jointly organized by the 

Portuguese Association for European Studies (APEE) and the Science Academy. The focus of the present 

article centers on the role of credit rating agencies as a pivotal player in the financial market and its 

contribution to the arising of the global financial crisis. For reflection purposes, it is relevant to identify the 

scope of ratings and the role of credit rating agencies in the architecture of our financial system in light of 

the current legal and economic framework. Simultaneously, we target the regulatory role played by credit 

rating agencies to several market agents, whether public or private, taking a brief look at the disruptive 

effects ratings can cause if the same are contaminated by conflicts of interest and based on flawed rating 

models. We conclude our brief analysis trying to determine if the global financial crisis was an 

unforeseeable storm or if the Credit Rating Agencies and the remaining market players chose to ignore the 

notorious signs of the incoming catastrophe, manipulating the market to maximize profits and vested 

interests.  

Keywords: Credit Rating Agencies, Financial Crisis, Regulatory Reliance, Subprime. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. GÉNESE DAS AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO3 

 

Desde sempre que a principal preocupação sentida aquando de um qualquer 

empréstimo, a um particular, a uma empresa ou a um Governo, se prendia com a 

avaliação do risco de que esse empréstimo não fosse integralmente liquidado. Atenta à 

importância central que a indústria ferroviária assumia na América, HENRY VARNUM 

POOR publicou em 1860 um livro que detalhava a situação financeira e operacional das 

companhias ferroviárias norte-americanas. 

Para simplificar o processo de análise de crédito, JOHN MOODY criou em 1909 

uma escala de letras para classificar o risco das empresas de caminho-de-ferro nos 

Estados Unidos da América, estando assim este setor também ligado à génese da 

Moody’s. As análises da Moody’s aos investimentos rodoviários permitiam aos 

                                                           
3
 O presente artigo assenta na nossa tese de Mestrado, posteriormente publicada pela Chiado Editora em 

2015, intitulada “As Agências de Notação de Risco e a Crise Financeira Planetária”. 
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investidores de então percecionar os riscos ligados às operações ferroviárias e à gestão 

das respetivas empresas. Em 1913, John Moody alargou o âmbito das companhias 

analisadas para o ramo industrial e tornou as suas notações num fator relevante no 

mercado obrigacionista.  

Em julho de 1914, foi constituída a empresa Moody’s Investors Service, tendo a 

empresa iniciado a análise de títulos emitidos por cidades norte-americanas. Em 1924, 

as análises da Moody’s cobriam praticamente a totalidade do mercado obrigacionista 

norte-americano. A Moody’s conseguiu sobreviver ao crash de 1929, à Grande 

Depressão e às duas Grandes Guerras, tendo conseguido expandir o seu negócio nos 

anos 70 para o mercado dos depósitos bancários e do papel comercial.  

A popularidade e importância das notações de risco foram fazendo o seu 

caminho, tendo sido alargada a outras indústrias e a entidades públicas pela 

simplificação do processo de análise de crédito, permitindo saber de forma imediata o 

risco de cada emitente. As três agências de notação de risco com maior peso no 

mercado (as Big Three) entraram no vocabulário quotidiano da população em geral 

aquando do despoletar da crise financeira internacional em 2007 e são hoje household 

names, a saber: Moody’s4, Standard & Poor’s5 e Fitch.6 7 

 

2. DEFINIÇÃO E OBJETO DE NOTAÇÃO DE RISCO 

 

As agências de notação de risco emitem pareceres sobre a solvência geral de 

um emitente, i.e., a sua capacidade para cumprir as obrigações assumidas no respetivo 

prazo de vencimento (notação de emitente, seja público ou privado), ou a solvência de 

um emitente face a um instrumento financeiro específico (notação de instrumentos). O 

                                                           
4
 A Moody’s nasceu pela mão de John Moody, nos primórdios do Século XX e é considerada a primeira 

agência de notação de risco – www.moodys.com. 
5
 A Standard & Poors resultou da fusão operada em 1941 entre a Poor’s Publishing Company, fundada em 

1916, e a Standard Statistics Bureau, fundada em 1922 – www.standardandpoors.com. 
6
 A Fitch Publishing Company foi fundada em 1913, segundo o seu site oficial www.fitchratings.com, o que 

parte da doutrina contesta. Ver, por todos, SANTOS, Hugo Moredo, “A Notação de Risco e os Conflitos de 

Interesses”, in AAVV, Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro, Coimbra, 2010. 
7
 Existiu também uma agência de notação de risco nacional, a Companhia Portuguesa de Rating, S.A. No 

final de 2013, a Companhia Portuguesa de Rating, S.A. inicia um processo de internacionalização e adota a 

nova designação de ARC Ratings, S.A..  

http://www.moodys.com/
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Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho Nº 1060/2009 relativo às 

Agências de Notação de Risco define a Notação de Risco como “um parecer relativo à 

qualidade de crédito de uma entidade, de uma obrigação de dívida ou obrigação 

financeira, de títulos de dívida, de ações preferenciais ou outros instrumentos 

financeiros, ou do emitente de tais obrigações de dívida ou obrigações financeiras, 

títulos de dívida, ações preferenciais ou outros instrumentos financeiros, emitido 

através de um sistema de classificação estabelecido e definido com diferentes 

categorias de notação”.8  

Quanto às agências de notação de risco, a Fitch descreve as notações de risco 

como notações expressas em classificações relativas, o que equivale a dizer que são 

medições ordinais de risco de crédito e não preditivas de uma frequência específica de 

incumprimento ou perda. Segundo a Fitch, as suas notações de risco não abordam 

diretamente qualquer risco para além do risco de crédito, as notações não lidam com o 

risco de uma perda de valor de mercado de um título de dívida notado, devido a 

flutuações das taxas de juro, liquidez e outras vicissitudes de mercado. Por sua vez, a 

Moody’s afirma que existe uma expectativa que as notações relacionar-se-ão, em 

média, com a frequência de incumprimento subsequente, não obstante as notações de 

risco não serem definidas como estimativas de incumprimento precisas. As notações da 

Moody’s visam então transmitir opiniões sobre a capacidade de crédito dos emitentes 

e a suscetibilidade de cumprimento das respetivas obrigações. O processo de notação 

da Moody’s também envolve a formação de opiniões relativas à previsibilidade de 

cenários ou resultados plausíveis – não os prevendo mas, ao invés, colocando algum 

peso na sua ocorrência provável e nas potenciais consequências creditícias. A Standard 

& Poor’s defende que as notações de risco emitidas são desenhadas principalmente 

para fornecerem classificações relativas de capacidade de crédito entre emitentes e 

obrigações. A Standard & Poor’s acrescenta que as notações não constituem medidas 

absolutas de probabilidade de incumprimento. A capacidade de crédito abarca a 

                                                           
8
 Cf. Artigo 3.º, n.º1, alínea a) do referido Regulamento. 
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probabilidade de incumprimento e também a prioridade de pagamentos, recuperação 

e estabilidade de crédito.” 9 

O objeto da notação de risco pode versar sobre valores mobiliários 

representativos de dívida, simples ou estruturados, ou sobre uma entidade, 

independentemente do papel que a mesma assume numa determinada operação ou, 

em abstrato, no mercado. A notação de risco poderá ser solicitada por qualquer 

entidade que pretenda determinadas informações no âmbito de um qualquer processo 

negocial ou pré-negocial, celebrando para tanto um contrato com a agência de 

notação de risco. No entanto, e contrariamente ao que se poderia intuir, algumas das 

notações de risco que assumem um papel preponderante no mercado são elaboradas 

e emitidas de forma espontânea. O grau de qualidade dessa informação dependerá, 

todavia, da participação da entidade sujeita à notação no processo e do disclosure de 

informação que não do domínio público. Note-se que as agências de notação de risco 

deverão clarificar quais as informações a que tiveram acesso e utilizaram como suporte, 

permitindo aos investidores aferir os métodos utilizados para produzir determinada 

notação e, consequentemente, perceber o grau de confiança que tal notação lhes 

deverá suscitar. 

Para a emissão destes pareceres, as agências de notação de risco têm por base 

as informações prestadas pelos próprios emitentes, nomeadamente a informação 

societária pública e informação privilegiada que aqueles disponibilizem, bem como os 

desempenhos financeiros dos anos transatos. 

 

3. O MODELO DE FINANCIAMENTO E O MERCADO EM QUE OPERAM AS 

AGÊNCIAS 

 

As agências de notação de risco começaram por ser analistas de mercado, 

cobrando aos investidores pela informação produzida para que estes pudessem 

ponderar sobre a oportunidade dos negócios em carteira. Todavia, desde o início dos 

                                                           
9
 IMF Global Financial Stability Report, Sovereigns, Funding and Systemic Liquidity, 2010, Disponível em 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/text.pdf. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/text.pdf
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anos 70 que o modelo de financiamento das agências de notação de risco começou a 

assentar progressivamente num modelo de emitente-pagador. Os motivos que levaram 

a estas alterações foram sumarizados por vários autores, com destaque para 

LAWRENCE J. WHITE, o qual identificou em primeiro lugar um problema de parasitismo 

no uso dos manuais de notações então emitidos, já que o advento da fotocopiadora e 

a sua generalização trazia receios de que os investidores pudessem fornecer cópias a 

outros potenciais investidores e disseminar a informação sem que as agências 

arrecadassem a receita devida. Por outro lado, as agências de notação de risco 

perceberam que poderiam vender os seus produtos não só aos investidores como 

também aos emitentes já que também estes tinham interesse em ver a informação 

(positiva) sobre os seus produtos distribuída. Progressivamente, com o aumento de 

referências legislativas e a exigência de determinados níveis de solvabilidade, 

conferidos a diversos títulos pelas agências de notação de risco para que determinados 

investidores pudessem adquiri-los, não restavam dúvidas que os emitentes tinham 

todo o interesse e vontade em pagar pelas referidas notações de risco. A aliar a todos 

estes fatores, é ainda apontado o facto da insolvência da Penn-Central Railroad 

ocorrida em 21 de junho de 1970 ter introduzido receio nos agentes económicos já que 

se tratou da maior insolvência até à data nos Estados Unidos da América. Perante tal 

cenário, os emitentes perceberam a importância de assegurar aos investidores que os 

seus títulos eram de baixo risco e que, para tal, deveriam ser eles próprios a contratar 

as agências de notação de risco para certificar isso mesmo. Esta alteração veio 

introduzir um amplo e fértil campo para conflitos de interesse no seio da atividade de 

notação de risco, o qual se considerou suficientemente mitigado pela necessidade das 

agências de notação de risco preservarem o seu maior ativo: a sua reputação. Note-se 

que embora exista transparência nos preços praticados pelas principais agências de 

notações de risco, é comum no mercado existir fees reduzidos para emitentes regulares 

e com historial junto das agências, o que pode desequilibrar o funcionamento das 

agências e potenciar conflitos de interesses. 

Ligado ao fator reputacional, entra aqui em jogo o facto do mercado das 

agências de notação de risco ser oligopolista, o que poderia fazer-nos crer, numa 
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primeira análise, que um aumento substancial da concorrência poderia solucionar os 

problemas de conflitos de interesses já denunciados. Todavia, vários estudos têm vindo 

a indicar que o aumento da concorrência através do incremento do número de 

agências de notação de risco reduziria o incentivo para manter o seu ativo reputacional 

já que, pressupondo que o tamanho do mercado de notações de risco se mantém, a 

concorrência irá trazer menos negócio às agências de notação de risco já instaladas.10 

No sistema político-económico vigente, a eficiência económica deriva do 

fomento da existência de mercados concorrenciais, os quais funcionam 

conceptualmente como garante da redução de preço dos bens oferecidos e como fator 

de inovação, tendo em vista o benefício generalizado da sociedade. O mercado das 

agências de notação de risco assume uma natureza oligopolista, representando a 

Moody’s e a Standard & Poor’s sensivelmente 75% do mercado de notação de risco e a 

Fitch 16,8%.11 Este cenário, aliado a dificuldades de entrada no mercado por parte de 

novas agências de notação de risco, leva a uma situação de concentração de mercado 

que confere excessivo poder às agências, especialmente tendo em conta a função 

regulatória que assumem na arquitetura do sistema e a consequente dependência dos 

agentes económicos em obter notações – as suas notações. Neste sentido, muitas são 

as vozes que se levantam para defender um fomento da concorrência efetiva no 

mercado das notações de risco, quebrando o ciclo vicioso de poder das Big Three como 

uma via para melhorar o funcionamento do sistema financeiro. 

Não obstante esta reação intuitiva, não faltam autores que vêm pondo em 

causa este entendimento que parece visceralmente certo mas cujos vários estudos têm 

vindo a questionar já que a uma excessiva fragmentação do mercado poderá levar as 

agências de notação de risco a emitir notações favoráveis para recuperar quota de 

mercado. A estrutura do mercado de notação de risco não está alinhada com os 

princípios veiculados pelo ordenamento jurídico comunitário e implica uma distorção e 

um favorecimento das agências com maior quota de mercado. Todavia, não é 

                                                           
10 Os obstáculos à concorrência na indústria da notação de risco podem ser vistas em maior detalhe no 

nosso “As Agências de Notação de Risco e a Crise Financeira Planetária”, Chiado Editora, 2015. 
11

 Relatório da Autoridade Europeia dos Mercados de Valores Mobiliários (ESMA) de dezembro de 2015, 

disponível em https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-cra-market-share-

calculation. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-cra-market-share-calculation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-cra-market-share-calculation
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absolutamente claro o impacto que uma alteração deste regime poderia implicar para 

os agentes do mercado submetidos à necessidade de obterem notações de risco para 

conduzir a sua atividade.12 Todavia, as distorções no funcionamento do mercado de 

notação de risco vão ficando visíveis. 

 

4. O IMPACTO DAS AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO NOS MERCADOS 

FINANCEIROS 

 

As distorções concorrenciais são particularmente relevantes atento o facto de se 

mostrar indesmentível a importância crescente que as notações de risco vêm 

assumindo sobre os mercados financeiros, especialmente após o eclodir da crise 

financeira internacional. 

A grande popularidade destes instrumentos prende-se com a facilidade de 

compreensão e assimilação da informação por eles veiculada por parte do público em 

geral, através de um código simples, por comparação à complexidade das informações 

veiculadas pelos emitentes. Com efeito, as informações financeiras veiculadas 

anualmente pela maioria das empresas são ininteligíveis para o público em geral e para 

parte dos investidores, o que incrementa a necessidade de uma informação acessível 

mas credível sobre o risco de uma determinada entidade. É também esta credibilidade 

de que as agências de notação de risco têm gozado que as faz imperar no mercado e 

ser procuradas como fonte de informação fidedigna e objetiva. Mas a importância das 

notações de risco prende-se, igualmente, com as obrigações legais impostas pelos 

mercados de valores mobiliários para levar a cabo algumas operações, sendo que 

vários ordenamentos jurídicos nacionais impõem as notações de risco como requisito 

prévio à colocação de produtos de investimento no mercado. Para além de tudo isto, 

as notações de risco passaram a integrar o clausulado de inúmeros tipos contratuais, 

como forma de desencadear determinados efeitos ou como meio pré-determinado de 

alteração das condições contratuais, o que se tem denominado como rating trigger. 

                                                           
12 

Este tema encontra-se explanado em maior profundidade no nosso livro “As Agencias de Notação de 

Risco e a Crise Financeira Planetária”, Chiado Editora (2015). 
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As notações de risco enformam assim a atuação de variados agentes no 

mercado ao (i) funcionar como referência legal para identificar os valores mobiliários e 

ativos passíveis de constituir investimentos, proibindo-se o investimento em valores 

mobiliários classificados como “lixo”; (ii) determinar o nível de divulgação de 

informação necessária numa operação de titularização ou na emissão de produtos 

financeiros, sendo menor o disclosure quanto maior for a notação de risco; (iii) limitar a 

concentração de ativos e novos investimentos de agentes como os fundos de pensões, 

as seguradoras e as instituições bancárias. Há assim uma dependência pública e 

regulatória do funcionamento das agências de notação de risco e das “opiniões” 

emitidas por estas, as quais conformam o comportamento dos agentes económicos e 

delimitam a extensão das obrigações legais que lhes são exigidas.  

Em 2004, JENS ROSENBAUM apontava que as agências de notação de risco 

eram mencionadas como benchmark para a regulação financeira em pelo menos 8 

estatutos federais, 50 regulamentos federais, bem como em mais de 100 leis e 

regulamentos estatais.13 Desta forma, a arquitetura do sistema regulatório apoia-se 

extensamente nas avaliações feitas por entidades externas e que têm interesses que 

podem revelar-se conflituantes com aqueles que as entidades públicas de regulação 

visam defender. Ciente desse facto, a SEC emitiu um conjunto de regulamentação que 

visava diminuir o peso das Agências de Notação de Risco no mercado dos valores 

mobiliários e a Administração promoveu reformas com o objetivo de restringir o papel 

quase-regulatório destas Agências. Destacamos, em especial, a regulamentação das 

notações nos EUA, através do “Dodd Frank Act”14, que inclui premissas e regras que 

apontam para uma progressiva menor dependência regulatória em relação às notações 

de risco emitidas pelas Agências de Notação de Risco.15  

                                                           
13

 ROSENBAUM, Jens 2004: Der Einsatz von Rating-Agenturen zur Kapitalmarktregulierung in den USA: 

Ursachen und Konsequenzen, Research Group on Equity Market Regulation, University of Trier apud 

KRUCK, Andreas, “Explaining the Regulatory Use of Credit Ratings - Varieties of Capitalism, Resource 

Dependencies and the Delegation of Regulatory Authority to Credit Rating Agencies”, p. 5, disponível em 

http://www.gsi.uni-muenchen.de/lehreinheiten/ls_ib/arbeitspapiere/wps/kruck_2009_3.pdf. 
14

 Texto integral do Dodd-Frank act pode ser consultado em 

http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=FVLB1xhLurQ%3d&tabid=421. 
15

 Todavia, o Dodd-Frank Act foi, desde a sua redação, alvo de tentativas com vista a influenciar e diminuir 

o impacto das alterações gizadas para combater a crise financeira e, acima de tudo, gizadas para impedir 

eficazmente o advento de uma nova crise global. De facto, o processo legislativo do Dodd-Frank Act 

http://www.gsi.uni-muenchen.de/lehreinheiten/ls_ib/arbeitspapiere/wps/kruck_2009_3.pdf
http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=FVLB1xhLurQ%3d&tabid=421
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Esta discussão não é exclusiva dos EUA, sendo também visível na Europa, 

embora as abordagens regulamentares sejam diversas em muitos prismas. Desde a 

Diretiva 93/6/CEE do Conselho, de 15 de março de 1993, relativa à adequação dos 

fundos próprios das empresas de investimento e das instituições de crédito16, que as 

notações de risco externas têm assumido uma natureza quase-regulatória, na medida 

em que eram usadas para calcular as necessidades de capitais próprias face à emissão 

de determinados instrumentos financeiros.  

Com a evolução do sistema de Basileia até ao acordo Basileia II, verificou-se a 

tendência progressiva de recurso às entidades externas de avaliação de crédito (ECAI) 

para fixação dos montantes mínimos de fundos próprios das instituições financeiras. 17  

Decorridos cerca de cinco anos do eclodir da crise financeira, HARALD HAU, 

SAM LANGFIELD E DAVID MARQUES-IBANEZ publicaram um estudo intitulado “Bank 

ratings: what determines their quality?”, no qual concluem existir graves deficiências 

nas notações bancárias e no grau de previsão de risco bancário.18 Sumariamente, os 

                                                                                                                                                                          
envolveu um esforço de lobbying para que algumas exclusões, lacunas ou ambiguidade na redação de 

regras chave possam depois ser exploradas pelas instituições financeiras de forma vantajosa – exemplo 

máximo será o processo de redação e implementação da Regra Volcker (ver, a propósito da limitação da 

Regra Volcker, artigos publicados pela FORBES e HUFFINGTON POST em 

http://fortune.com/2013/01/22/how-goldman-sachs-beat-the-volcker-rule/ e 

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/27/volcker-rule-watered-down_n_4509488.html). No fundo, pode 

argumentar-se que a reforma e a regulação de Wall Street e dos principais players financeiros continua a 

ser tão premente como aquando do eclodir da crise, sem que vislumbre verdadeira capacidade das 

autoridades para a implementarem. Sobre a “sabotagem” em curso ao Dodd-Frank Act, recomendamos a 

leitura de uma série de 11 artigos de KAUFMANN, Ted publicados na Revista “Forbes” e acessíveis em 

http://www.forbes.com/sites/tedkaufman/. Torna-se claro que quatro anos após a aprovação do Dodd-

Frank Act, quer a regulamentação aplicável às agências de notação de risco, quer a regulamentação e o 

agrilhoamento da dimensão excessiva das instituições bancárias continua a ser um problema que poderá 

ajudar à revisitação dos mesmos problemas da presente crise em futuras crises.  
16

 Alterada pela Diretiva 98/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 1998, que 

altera a Diretiva 93/6/CEE do Conselho (Jornal Oficial nº L 204 de 21/07/1998), pela Diretiva 98/33/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 1998 (Jornal Oficial n.º L 204 de 

21/07/1998)  [Revogada pela Diretiva 2000/12/CE], pela Diretiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 2002 e pela Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 21 de abril de 2004 (Jornal Oficial n.º L 145 de 30/04/2004). 
17

 Note-se que os investidores regulados europeus estão impedidos de utilizar uma notação de risco para 

efeitos regulatórios se essa notação não for emitida por uma agência de notação de risco estabelecida na 

União Europeia e registada ao abrigo do Regulamento 1060/2009, exceto nos casos em que exista um 

registo pendente e a agência de notação de risco opere na União Europeia antes de 7 de junho de 2010 e 

tenha submetido um pedido de registo, o qual não tenha sido recusado. 
18

 Working Paper Series do BCE, N.º 1484, outubro de 2012, disponível no respetivo sítio oficial em 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1484.pdf 

http://fortune.com/2013/01/22/how-goldman-sachs-beat-the-volcker-rule/
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/27/volcker-rule-watered-down_n_4509488.html
http://www.forbes.com/sites/tedkaufman/
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1484.pdf
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Autores elencam três conclusões em que fundamentam as suas reservas ao 

funcionamento da regulação bancária por via da notação externa.19: 

 

(i) Em primeiro lugar, os Autores destacam que as instituições bancárias notadas 

com grau de investimento não apresentam notações coincidentes com os níveis 

EDF (Expected default probabilities) medidos após dois anos. Isto significa que 

existe uma dissociação entre o nível de risco destas instituições e as notações 

atribuídas. Aliás, os Autores mostram que a diferença é estatisticamente 

irrelevante entre instituições bancárias notadas AAA até AA- e instituições 

bancárias notadas com A+ até A-, o que impacta a distribuição de capital e o 

investimento no mercado interbancário. Com efeito, seguindo a abordagem 

standard prevista em Basileia II, são utilizados ponderadores de risco associados 

a notações externas. Os ponderadores de risco são determinados em função da 

natureza do mutuário, o que nos casos das instituições bancárias obedece à 

seguinte lógica: 20% de peso se a notação da instituição bancária se reportar 

entre AAA e AA-; 20% de peso se a notação da instituição bancária se reportar 

entre A+ e A-; e 100% de risco se falarmos de notações de nível BBB+ a BBB-. 

Ao considerar esta distinção artificial entre os primeiros dois intervalos de 

notação referidos, assiste-se a uma distorção do mercado. 

(ii) Em segundo lugar, os Autores identificaram uma ligação direta entre o sentido 

dos erros e deficiências das notações e o tamanho das instituições bancárias 

notadas. Neste estudo, os Autores demonstraram que as instituições bancárias 

de maior dimensão obtinham notações mais favoráveis quando comparadas 

com o seu risco provável de default (EDF) medido dois anos depois, o que 

poderá estar relacionado com os conflitos de interesses em manter satisfeitos 

clientes de maior dimensão e volume de negócios. Mais uma vez, a 

concorrência entre bancos de dimensões diferentes fica distorcido em função 

                                                           
19

 O Working Paper assume especial relevância por ter a chancela do BCE, não obstante representar apenas 

a opinião dos Autores, como todos os working papers das instituições internacionais, permitindo alguma 

maleabilidade, as mais das vezes, política e não tanto técnica. 
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das notações de risco atribuídas, reforçando a ideia de que existem instituições 

bancárias que são demasiado grandes para falir (Too Big to Fail ou TBTF); 

(iii) Em terceiro lugar, os Autores conseguiram determinar, através da utilização de 

uma base de dados da Thomson Reuters criada para medir as relações 

comerciais na emissão de títulos entre instituições bancárias e agências de 

notação de risco entre 1990 e 2012, que quanto mais uma instituição bancária 

recorria a uma agência de notação de risco particular, mais esta premiava 

aquela com melhores notações de risco. 

 

Estes resultados mostram ser necessário repensar o papel das agências de 

notação de risco no mercado bancário, bem como na generalidade do setor financeiro. 

No seguimento do exposto, verificamos que as agências de notação de risco têm um 

papel regulatório20, ao produzirem uma norma internacional (ainda que sem força de 

lei) ou, numa visão mais suave, critérios de referência que uniformizam o modo como 

os investidores avaliam os seus investimentos e alocam o seu capital em prol da 

economia privada e/ou pública. Com efeito, as Agências de Notação de Risco exercem 

o seu poder de duas formas claras21: (i) limitam de forma efetiva as opções dos 

investidores e demais agentes financeiros às opções que entendem corretas, aferidas 

com base em pressupostos que não se caracterizam pela neutralidade ideológica; e (ii) 

condicionam a atuação dos agentes financeiros sempre que exercem o seu poder de 

descida de notação de risco, com base em análises politico-ideológicas e não 

meramente financeiras. 

Se dúvidas houvesse sobre o poder quase regulatório das agências de notação 

veja-se a adaptação da atuação dos atores públicos às recomendações e análises das 

agências de notação face à crise financeira planetária. No mesmo sentido, nenhuma 

                                                           
20

 PETERS, Andreas C., “Die Haftung un die Regulierung von Rating-Agenturen, Baden-Baden,  2001 apud 

KRUCK, “Private Ratings, Public Regulations -Credit Rating Agencies and Global Financial Governance”, p. 

27, Palgrave Macmillan (2011). 
21

 KING, Michael R. e SINCLAIR, Timothy J., “Private Actors and Public Policy: A Requiem for the New Basel 

Capital Accord”, International Political Science Review 24: 3, p. 4; e NÖLKE, Andreas e PERRY, James, 

“Coordination Service Firms and the Erosion of Rhenish Capitalism”, in Overbeek, Henk/van Apeldoorn, 

Bastian/Nölke, Andreas (eds.): The Transnational Politics of Corporate Governance Regulation, London/New 

York: Routledge, 2007, apud KRUCK, Andreas, “Private Ratings, Public Regulations”, p. 5. 
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empresa poderá dar-se ao luxo de suportar durante muito tempo uma notação de risco 

inferior – o que implica maiores custos e dificuldades de financiamento e, em ultima 

instância, a insolvência a médio prazo - sucumbindo sempre à tentação de assentir na 

governação tida como correta pelas principais das agências de notação de risco. 

Chegados aqui vemos que a autoridade moral, política e financeira das agências 

de notação de Risco é indesmentível. Mais, o uso transversal das notações de risco 

levanta riscos que a arquitetura do sistema não está preparada para acomodar. Veja-se 

que as regras legais e os critérios de referência já falados apontam para a aquisição de 

valores mobiliários notados exclusivamente com grau de investimento, o que implica a 

criação de um efeito de sincronização do comportamento dos agentes económicos, 

atribuindo efeitos sistémicos ao downgrade destes valores mobiliários, mesmo que 

apenas por uma das agências de notação de risco envolvidas na avaliação – o que se 

verificou a partir de julho de 2007, culminando com a derrocada do mercado de RMBS 

e CDO. A diminuição da notação de risco passa a ter força legal e implica uma reação 

transversal de um conjunto interligado de agentes económicos, aumentando 

inexoravelmente os custos de investimento e preços de mercado sempre que um 

determinado título passa a ser considerado investimento especulativo ou “lixo”. 22 

Consequentemente, a análise dos valores mobiliários irá ser mais cautelosa e a 

informação a passar aos agentes económicos será necessariamente mais conservadora, 

com efeitos diretos no emitente ou valores mobiliários notados. Assim, vemos que a 

função regulatória tem efeitos diretos sobre a função de fornecer informação ao 

mercado, o que levou ao panorama atual de busca por uma solução que permita 

reduzir a dependência global das notações de risco.  

A solução é, por enquanto, turva mas terá de passar por uma análise de risco 

mais orgânica, mais aberta e mais próxima da realidade notada. Uma aposta clara na 

avaliação interna das instituições e no recurso a valores seguros como a confiança, o 

historial dos emitentes e a realidade em que se inserem, a qual necessitará da 

                                                           
22

  SCHROETER, Ulrich chama a este fenómeno o efeito de sincronização. Vide “Three Letters that Move the 

Markets: Credit Ratings between Market Information and Legal Regulation”, Journal of Applied Research in 

Accounting and Finance (JARAF), Vol. 6, No. 1, pp. 14-30, 2011, disponível em 

http://ssrn.com/abstract=1957435. O impacto do efeito de sincronização pode ser analisado em maior 

detalhe em “As Agências de Notação de Risco e a Crise Financeira Planetária”, 2015. 

http://ssrn.com/abstract=1957435
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existência de chinese walls ou separação efetiva entre os vários negócios dos 

conglomerados financeiros atualmente existentes. Tudo acompanhado por um 

paradigma em que os Reguladores não se demitam de cumprir a sua missão e sejam 

escrutinados para impedir também conflitos ou parcialidade ao nível político. 

O bom funcionamento do sistema jurídico-económico pressupõe que as 

Agências de Notação de Risco atuem como gatekeepers mas os trilhos caminhados até 

agora fazem-nos questionar ser esse o seu papel atual. 

 

5. FUNÇÕES DAS AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO NA ECONOMIA GLOBAL: 

GATEKEEPERS? 

 

O conceito de gatekeepers23 está ligado ao funcionamento do mercado de 

valores mobiliários e é utilizado para designar os profissionais independentes que 

prestam serviços de verificação e certificação a investidores, sem os quais não seria 

possível a estes investidores completar transações. Estes profissionais utilizam o seu 

capital reputacional para proteger os interesses de investidores individuais ou dispersos 

que não têm meios de se agregar e lançar mão de ações conjuntas relevantes. 24 

Segundo COFFEE, existem dois elementos chaves para definir o conceito de 

gatekeepers: (i) os gatekeepers possuem um elevado capital de reputação, adquirido 

durante um longo período de tempo e derivado de um conjunto também alargado de 

clientes, o qual utilizam para assegurar a precisão das afirmações, informações ou 

ações que toma ou verifica; (ii) os gatekeepers assumem um benefício inferior aos seus 

clientes pela sua função de aprovação, certificação ou verificação de informação 

utilizada para a transação a conduzir pelo cliente. Nestes termos, o incentivo das 

agências a participar em atividades ilícitas, falseadoras ou fraudulentas dos seus 

                                                           
23

 Na expressão de CÂMARA, Paulo, “guardiões do sistema mobiliário”, como podemos ver em “O Governo 

das Sociedades em Portugal: Uma Introdução”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 12, 2001. 
24

 Neste sentido, ver COFFEE, John C., “Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning 

Relevant Reforms”, Berkeley Program in Law and Economics, Working Paper Series, UC Berkeley, 2004, p. 

10, disponível em http://www.escholarship.org/uc/item/13d8s2qs e FERRARINI, Guido A. e GIUDICI, Paolo, 

“Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case”, ECGI - Law Working Paper N.º 

40/2005, 2005, disponível em http://ssrn.com/abstract=730403  

http://www.escholarship.org/uc/item/13d8s2qs
http://ssrn.com/abstract=730403
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clientes é diminuto já que põe em risco o seu maior ativo: o capital reputacional.25 Esta 

teoria tem por base que o envolvimento de gatekeepers nos mercados não só é 

positiva pelo papel desempenhado em dissuadir a prática de fraudes como também se 

afigura menos dispendioso e menos necessária a intervenção legislativa, funcionando 

os gatekeepers como uma “alavanca para desencorajar a violação da lei”.26 

Chegados aqui devemos questionar-nos: serão as agências de notação de risco 

gatekeepers? FERREIRA GOMES identifica como gatekeepers “os auditores, responsáveis 

pela revisão legal de contas, os bancos de investimento, responsáveis pela estruturação 

e implementação de transações financeiras, os analistas financeiros, responsáveis pela 

análise da informação relativa a emitentes e valores mobiliários, as sociedades de 

notação de risco, responsáveis pela análise do risco de crédito e, questionavelmente, os 

advogados, responsáveis pela emissão de pareceres jurídicos essenciais para 

determinadas transações financeiras.”27 Com efeito, as agências de notação de risco 

desempenham funções de regulação no setor financeiro, sendo um requisito essencial 

e condicionante da realização de determinados investimentos ou para as decisões de 

determinados agentes económicos. Ainda que as agências de notação de risco se 

empenhem numa desvalorização deste papel de regulação – por motivos de potencial 

responsabilização civil – as mesmas preenchem os requisitos enunciados por COFFEE e 

são incontornáveis quer para emitentes, quer para investidores.  

Em detalhe, entendemos que as agências de notação de risco desempenham 

essencialmente duas funções na arquitetura da economia global atual: (i) agregadores 

de informação financeira tratado e catalogado de acordo com um sistema 

universalmente reconhecido; e (ii) agentes regulatórios indiretos, na medida em que as 

notações de risco se constituem como ferramentas, ou componentes de leis e 

regulamentos, que condicionam a atuação dos agentes financeiros e definem a 

                                                           
25

 A tese dos incentivos legais foi introduzida por KRAAKMAN, Reinier, no artigo “Gatekeepers: The 

Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy”, publicado no Journal of Law, Economics and 

Organization, 53, em 1986. Sobre este tema, ver também GOMES, José Ferreira, “A fiscalização externa das 

sociedades comerciais e a independência dos auditores: A reforma europeia, a influência norte-americana 

e a transposição para o direito português”, trabalho apresentado no âmbito do concurso para atribuição 

do Prémio CMVM 2005, disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/030CMVM.pdf 
26

 COFFEE, John C., “Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms”, ob. 

cit., p. 11. 
27

 Ver GOMES, Ferreira José, ob. cit., p. 1, nota 2. 

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/030CMVM.pdf
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amplitude dos requisitos que lhes são exigidos para operar. A função de garantir 

fluidez de informação financeira aos investidores assume-se como a primeira razão de 

ser da existência de notações de risco.  

As notações de risco começaram por estar disponíveis exclusivamente para os 

compradores dos manuais e índex de rating e depois para os subscritores dos serviços 

das Agências de Notação, naquilo que constituía o chamado modelo investidor-

pagador. Atualmente, as notações de risco constituem informação acessível de forma 

tendencialmente gratuita pela generalidade da população (investidores ou não), sendo 

pagas pelo emitente. 

Deve notar-se igualmente que as notações de risco possuem duas 

características que andam normalmente de mãos dadas com os bens públicos: dada a 

sua acessibilidade universal, ninguém pode ser impedida de recorrer a elas para 

consulta ou formação de uma decisão de investimento e, simultaneamente, o recurso a 

uma notação de risco por parte de um investidor não limita a sua utilização por 

quaisquer outros, não se esgotando. Ao desempenharem esta função, as agências de 

notação de risco atuam como mediadores entre a oferta e a procura de capital,28 

agregando toda a informação relevante sobre potenciais devedores e produtos 

financeiros que se encontra dispersa – e que um investidor médio dificilmente 

conseguiria obter – e classificando-o de acordo com uma medida universalmente 

aceite e reconhecida. Os ganhos de escala permitem ao investidores fazer uma 

comparação clara entre vários emitentes e produtos financeiros, o que permite (i) 

reduzir as assimetrias de informação entre os investidores e os emitentes; (ii) aumentar 

o leque de investidores mutuantes nos mercados de dívida secundários; e (iii) diminuir 

os custos de transação e as ineficiências associadas, permitindo uma alocação 

presumivelmente mais eficiente do capital disponível.  

Por outro lado, a função regulatória das Agências de Notação de Risco não é 

uma função original das notações de risco já que as mesmas não são publicadas com 

essa finalidade. Foram as ações reiteradas de entidades públicas (órgãos legislativos e 

de supervisão) e privadas (contraentes privados) que adotaram as notações de risco 

                                                           
28

 KRUCK, Andreas, “Private Ratings, Public Regulations”, p. 27.  
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como critérios de referência, gerando assim uma função regulatória. Esta função 

regulatória é assim uma função derivada que resulta da adoção de referências 

introduzidas em legislação, regras prudenciais e contratuais. 

FRANK PARTNOY fala mesmo de uma alteração de funções das agências de 

notação de risco, passando de analistas e prestadoras de serviços de informação ao 

mercado, angariando clientes e volume de negócios em função do ativo reputacional 

atingido, para vendedoras de licenças regulatórias.29 Com efeito, este autor argumenta 

que a partir do momento em que as notações de risco funcionam como parâmetro 

regulatório inscrito na legislação, as agências passam a vender não só informação mas 

também os direitos associados ao cumprimento das normas regulatórias. Se o 

cumprimento destas normas impõe custos e uma notação favorável elimina ou reduz 

tais custos, as agências de notação de risco – altamente concentradas – poderão 

vender licenças regulatórias para limitar os custos dos agentes, sendo mais barato e 

conveniente para estes suportar o preço imposto pelas agências de notação de risco 

do que correr o risco de não conseguir cumprir os critérios que apenas estas poderão 

certificar.30 

Historicamente, o uso de notações de risco como instrumento de regulação é 

particularmente relevante nos Estados Unidos da América, não obstante ser uma 

tendência crescente e com grande penetração global já que, com maior ou menor 

intensidade, o sistema financeiro globalizou-se e os respetivos investidores utilizam as 

notações de risco para fins regulatórios. Nos Estados Unidos da América, são usadas 

notações de risco para efeitos regulatórios em quatro frentes, como bem nota 

ANDREAS KRUCK.31  

Em primeiro lugar, as notações de risco são utilizadas por reguladores públicos 

para impor um limiar de investimento para determinadas instituições, sendo o caso dos 

fundos de pensões. Estes fundos apenas podem investir em valores mobiliários com 

                                                           
29

 Ver PARTNOY, FRANK, “The Siskel and Ebert of Financial Markets? Two Thumbs Down for the Credit 

Rating Agencies,” Washington University Law Quarterly 77, n.º 3, pp. 683 e ss., disponível em 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=167412 
30

 Idem, idem, p. 684. 
31

 KRUCK, Andreas, “Explaining the Regulatory Use of Credit Ratings - Varieties of Capitalism, Resource 

Dependencies and the Delegation of Regulatory Authority to Credit Rating Agencies”, pp. 4 e ss.. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=167412
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notações de risco de categoria de investimento, limitando a sua atuação de mercado. 

Em segundo lugar, os reguladores impõem diferentes critérios de divulgação de 

informações a emitentes de títulos financeiros (bonds) mediante a notação de risco que 

lhes for atribuída. Mais risco, mais informação sensível a divulgar. Em terceiro lugar, as 

notações de risco tornam-se importantes para a definição administrativa dos critérios 

de emissão de títulos financeiros como os propalados MBS (Mortgage Backed 

Securities), já que a legislação vigente32 implica uma diferenciação mediante a notação 

atribuída ao MBS com notação de risco positiva. Em quarto lugar, os rácios de reservas 

de capitais das instituições financeiras eram determinados com recurso às notações de 

risco, os quais assumiam assim um papel regulatório. Exemplo mais patente de tal 

estratégia revela-se pela restrição de constituição de sucursais exclusivamente aos 

bancos que apresentassem notações de risco positivas.33 

Acresce ainda a importância crescente das notações de risco no âmbito do 

direito privado e de contratos internacionais que, cada vez mais, recorrem à evolução 

das notações de risco como condição negocial e evento que despoleta um conjunto de 

obrigações da parte notada, normalmente exigindo procedimentos adicionais em caso 

de diminuição da notação atribuída aquando da celebração do contrato. Um exemplo 

normalmente chamado à colação para demonstrar a importância e o impacto de 

notações de risco em contratos privados e na solvência de mutuários é o caso ENRON. 

Em 9 de novembro de 2001, a Standard & Poor’s efetuou um downgrade da notação 

atribuída à empresa para BBB-, levando ao vencimento imediato de uma obrigação de 

USD 690 milhões34 e ao consequente esboroar da respetiva situação financeira.35 

                                                           
32

 Em especial, Secondary Mortgage Market Enhancement Act de 1984. 
33

 Ver ESTRELLA, Arturo et al., “Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information”, 

Basel Committee on Banking Supervision Working Papers N.º. 3, Bank for International Settlements, 2000, 

disponível em http://www.bis.org/publ/bcbs_wp3.htm e KRUCK, “Private Ratings…”. 
34

 Ver “Financial oversight of Enron: the SEC and private sector watchdogs”, Staff to the Senate Committee 

on Governmental Affairs, disponível em http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-107SPRT82147/html/CPRT-

107SPRT82147.htm 
35

 A cláusula contratual acionada no caso citado dispunha que “O banco tem o direito de exigir do 

mutuário o reembolso antecipado do empréstimo se a notação atribuída pela Standard & Poor´s, pela 

Fitch ou pela Moody´s à mutuária for inferior a “A‐” ou “A3”, respetivamente, ou se alguma dessas agências 

de notação deixar de atribuir notação dívida de longo prazo, não subordinada e não garantida, do 

mutuário”.  Ver SANTOS, Hugo Moredo, ob. cit., p. 493. 

http://www.bis.org/publ/bcbs_wp3.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-107SPRT82147/html/CPRT-107SPRT82147.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-107SPRT82147/html/CPRT-107SPRT82147.htm
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Vemos assim que, contrariamente à ideia generalizada, não foram apenas os 

agentes privados36 que geraram uma crescente procura dos serviços de notação de 

risco mas também os agentes regulatórios públicos, com a cumplicidade dos 

legisladores e agentes políticos. 

A análise feita, até este momento, leva-nos a crer que as agências de rating 

visavam originariamente dotar o mercado de transparência, maior fluidez de 

informação e democraticidade na hora de fazer boas escolhas de investimentos. 

Todavia, o quadro legal que enforma a atuação das agências de notação de risco 

permite a criação de áreas cinzentas que, de certa maneira, limitam e obnubilam os 

positivos efeitos aqui falados. Vejamos agora qual o papel das Agências de Notação de 

risco no eclodir da crise do subprime. 

 

6. A CRISE DO SUBPRIME 

 

Na sequência do crash das dotcom no ano de 2000 e o ataque terrorista de 11 

de setembro de 2001, que desequilibrou o funcionamento da sociedade norte-

americana, o FED interveio de forma decidida, fixando a taxa de juro em 1%, até junho 

de 2004. 37 A generalidade dos analistas financeiros e económicos entendem hoje que 

esta medida foi determinante na criação da bolha imobiliária norte-americano e que 

culminou com o ruir do mercado hipotecário subprime em 2007 e o eclodir da crise 

financeira planetária.38 A torrente de dinheiro “barato” disponível levou à subida da 

procura de casa e, consequentemente, ao aumento da construção imobiliária, o que 

provocou um progressivo e crescente aumento do preço das propriedades imobiliárias 

nos EUA. Tradicionalmente, a procura de casas era feita por famílias com capital próprio 

(para efetuarem uma entrada generosa) e capacidade de esforço para liquidar o capital 

                                                           
36

 Quando falamos em agentes privados referimo-nos essencialmente a agentes bancários, investidores, 

gestores de fundos financeiros (seguros, pensões, entre outros) e todos os investidores de carácter privado 

representativos para este mercado. 
37

 FABER, Marc, analista financeiro conhecido como Dr. Doom, citado no artigo online “How 9/11 changed 

investing”, disponível em http://money.msn.com/stock-broker-guided/how-9-11-changed-investing-

marketwatch.aspx; Mais sobre FABER, Marc e as suas análises em 

http://new.gloomboomdoom.com/portalgbd/homegbd.cfm 
38

 Neste sentido, SOROS, George, “O Novo Paradigma para os Mercados Financeiros – a Crise de Crédito 

de 2008 e as suas implicações”, Almedina 2008, p. 138. 

http://money.msn.com/stock-broker-guided/how-9-11-changed-investing-marketwatch.aspx
http://money.msn.com/stock-broker-guided/how-9-11-changed-investing-marketwatch.aspx
http://new.gloomboomdoom.com/portalgbd/homegbd.cfm
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e os juros do empréstimo bancário, o qual assumia um grau de segurança forte ou de 

classe A. Contudo, com a subida do preço das casas e o aumento da construção, as 

instituições bancárias começaram a aumentar o leque de candidatos elegíveis a 

obterem empréstimos para adquirir uma casa, aumentando também o risco associado 

para as entidades bancárias. Aumenta em flecha a percentagem de norte-americanos 

proprietários de casa própria, bem como a percentagem de norte-americanos que 

recorrem à banca para compra de segunda casa.  

De facto, o movimento contínuo ascendente dos preços do imobiliário levam 

muitos proprietários a refinanciar as suas casas como meio de obter liquidez para 

adquirir uma nova casa (tido então como um investimento seguro) e saciar as novas 

tendências de consumo. A bolha começa a encher perigosamente, o preço das casas 

sobe para além dos rendimentos que delas se podiam obter e as instituições 

financeiras começam a dispersar os seus riscos para continuar a alimentar o fluxo 

financeiro e de dívida necessário para manter o mercado vivo.39  Um dos mecanismos 

utilizados junto dos mutuários passava pela concessão de empréstimos 2/28 -ARM40, 

em que nos dois anos iniciais do empréstimo o mutuário apenas liquidava parte dos 

juros o que, as mais das vezes, iludia o beneficiário quanto aos encargos e riscos 

associados. Após este prazo, a taxa de juro começa a ser ajustada e os encargos 

mensais sobem em flecha, a não ser que o mutuário consiga refinanciar o empréstimo. 

Ora, a partir do momento em que o mercado começa a dar sinais de arrefecimento e o 

valor dos bens imobiliários começa a descer, torna-se impossível refinanciar e, 

simultaneamente, difícil de assumir os encargos destes empréstimos. A bolha começa a 

rebentar e o mercado a entrar em colapso. 

Outra via que as instituições bancárias utilizaram para diminuir os seus próprios 

riscos passou pela criação de produtos financeiros complexos que envolviam a criação 

de veículos contendo vários tipos de dívida em função do risco de incumprimento 

                                                           
39

 Uma descrição vívida e completa da crise imobiliária que esteve na base da crise financeira de 2007 

pode ser encontrada em MENEZES CORDEIRO, António, “A crise planetária de 2007/2010 e o governo das 

sociedades”, Revista de Direito das Sociedades, Ano I (2009) – número II, Almedina. 
40

 Para detalhes sobre este tipo de empréstimos imobiliários praticados nos EUA, veja-se o Consumer 

Handbook on Adjustable-Rate Mortgages da Federal Reserve Board, disponível em 

http://files.consumerfinance.gov/f/201204_CFPB_ARMs-brochure.pdf 

http://files.consumerfinance.gov/f/201204_CFPB_ARMs-brochure.pdf
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(dívida de categoria A, BB e inferiores, até conter dívida subprime que era impossível de 

ser paga).  

Para se ilustrar a loucura dos empréstimos hipotecários concedidos no auge da 

crise financeira, atentemos em duas modalidades que são autoexplicativas: 

empréstimos a requerentes NINJA (no income, no job, no assets) e liar loans (em que os 

angariadores não regulados incentivavam os aplicantes a mentir). Perante a natural 

perplexidade que estas práticas suscitam, perguntamo-nos qual seria o interesse das 

instituições bancárias em conceder empréstimos hipotecários a clientes que não 

possuíam qualquer garantia ou sequer expectativa futura de garantia de pagamento da 

dívida contraída? A resposta passa pelo facto de que os bancos sabiam não poder 

contar com um apetite eterno do mercado por mais imóveis, pelo que recuperar 

imóveis por incumprimentos dos devedores podia não garantir os créditos, passando 

então a securitizar os mesmos. Em termos genéricos, a securitização passava por 

agrupar títulos de crédito contendo diversos empréstimos hipotecários, com riscos 

diversificados (entre A e subprime). Estes produtos financeiros eram depois emitidos, 

notados pelas agências de notação de risco com nota máxima e vendidos como um 

investimento seguro no mercado. 

As instituições financeiras ganhavam uma nova panóplia de produtos 

financeiros (ABS, RMBS e outros) com elevadas taxas de retorno, enquanto 

simultaneamente diversificavam e dispersavam o risco que, de outra forma, estaria 

refletido exclusivamente na contabilidade interna. A complexidade destes produtos 

financeiros, aliada à sua opacidade, tornavam-nos candidatos perfeitos a armas de 

destruição massiva na crise que se avizinhava. De facto, com a globalização dos 

mercados financeiros, esta dispersão de riscos, associada ao crescimento gigantesco 

destes produtos financeiros complexos pejados de créditos incobráveis, alastraram o 

risco e criaram os ingredientes para uma epidemia global. As instituições bancárias e 

financeiras conseguiram ultrapassar todas as fronteiras éticas e de sustentabilidade do 

seu próprio negócio até ao apogeu. As teorias dos ciclos económicos mostram que 

após uma fase de expansão saudável, segue-se usualmente, por força da confiança 
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gerada nos agentes do mercado, uma fase de expansão não sustentada. Atingido o 

auge do excesso, sobrevém a queda. 

No mercado imobiliário, aconteceu o mesmo: o mercado apenas era sustentável 

com procura crescente, aumento do preço das casas e criação contínua de mais dívida. 

Quando estas condições deixaram de verificar-se, o mercado ruiu como um castelo de 

cartas e dava-se início (visível) à maior crise financeira planetária dos últimos 70 anos. 

O papel das agências de notação de risco no eclodir da crise financeira 

começou a desenhar-se em 2003, quando estas começaram a entrar no mercado 

"subprime”.41 As agências de notação de risco avaliaram com grau máximo de 

fiabilidade muitos instrumentos financeiros baseados nas hipotecas do “subprime”, o 

que levou vários fundos de investimentos a investir em tais produtos, alimentando 

vorazmente a bolha imobiliária no mercado Norte-Americano. Com efeito, estima-se 

que cerca de 3,2 Biliões de dólares norte-americanos tenham sido mutuados a 

proprietários com perfis de crédito incompatíveis e com declarações de rendimentos 

não documentadas, os quais integravam produtos financeiros comprados pelos fundos 

de investimento e disseminados a uma escala global.42  

Foi o início de uma era em que as instituições bancárias e as agências de 

notação de risco colaboraram de forma concertada e especulativa, ainda que pareça 

que nunca tivessem antevisto conscientemente o cenário catastrófico que se começou 

a anunciar em 2007. Após este período de grande expansão do volume de negócios 

das maiores agências de notação de risco e inflação de notações atribuída a produtos 

complexos ligados ao mercado hipotecário (RMBS, MBS), verificou-se que nem o 

advento da crise na economia real limitou a continuação destas práticas. 

De acordo com a Comissão de Inquérito lançada pelo Senado Norte-Americano 

à Crise Financeira (doravante, FCIC)43, as agências de notação de risco continuaram a 

                                                           
41

 Para uma análise profunda sobre a crise do subprime, ver MENEZES CORDEIRO, António, “ A Crise 

Planetária de 2007/2010 e o Governo das Sociedades, in Revista de Direito das Sociedades, Ano I (2), 

Almedina, 2009. 
42

 Vide notícia da Bloomberg em: 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ax3vfya_Vtdo 
43

 Ver “The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission on the Causes of the 

Financial and Economic Crisis in the United States”, 2011. 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ax3vfya_Vtdo
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atribuir notações de nível de investimento a estes produtos hipotecários meses após o 

início do colapso do mercado residencial Norte-Americano, o que era já impossível de 

ignorar por qualquer observador. As agências de notação de risco foram criando 

condições para uma tempestade perfeita até ao momento em que não podiam 

continuar a ignorar a realidade do mercado, levando inevitavelmente a que as suas 

ações seguintes tivessem efeitos catastróficos. A partir de julho de 2007, a Moody’s e a 

Standard & Poor’s baixaram as notações de milhares de produtos financeiros como 

MBS44, RMBS e CDO45, criando uma espiral negativa imparável ao implicar a redução 

drástica do valor destes títulos e uma consequente dificuldade em aliená-los, o que 

culminou com a derrocada do mercado destes títulos. A FCIC conclui mesmo que, mais 

do que qualquer outro evento verificado no mercado, o downgrade súbito e em massa 

das notações atribuídas a RMBS e CDO foi o rastilho que incendiou o sistema 

financeiro.46 

Assistiu-se a uma degradação de notações histórica e sem precedentes no 

mercado norte-americano mas, não obstante tal facto, a FCIC apurou não ter existido 

qualquer documento produzido por estas agências que explicasse a alteração de 

política, nem tampouco os responsáveis máximos das principais agências conseguiram 

detalhar o processo decisório perante a FCIC, a qual verificou não terem as agências de 

notação de risco respeitado os avisos dos próprios analistas internos que sabiam e 

documentaram a degradação do mercado residencial.47 

                                                           
44

 Mortgage-backed security (MBS) são, como o nome indica, títulos garantidos por hipotecas, 

normalmente endossados a créditos hipotecários residenciais (RMBS). 
45

 Os CDO’s são um tipo de ABS, que se podem definir como um instrumento financeiro coberto por um 

empréstimo cujo valor deriva de um grupo de ativos subjacentes, com diferentes riscos e notações de 

risco. Ao estarem juntos, muitos dos ativos que tipicamente são ilíquidos e não podem ser vendidos 

isoladamente, estão assim a ser diversificados e podem ser vendidos a investidores como um todo. 

Um CDO é um tipo de ABS, que é emitido em múltiplas tranches e que está garantido por obrigações de 

dívida, conhecidas como colateral. Dependendo do risco, as tranches conferem uma ordem de pagamento 

consoante o seu tipo: sénior, júnior ou equity. Assim, os CDO variam consoante o tipo de ativos que têm 

na sua constituição, permitindo aos investidores receber uma série de cashflows na proporção do 

pagamento recebido dos ativos subjacentes. Ver mais em http://www.b-a-bes.com/nova-economia/dos-

cds-aos-cdo-o-que-sao-derivados-credito. 
46

 Algumas conclusões da FCIC podem ser lidas nesta reportagem do Huffington Post, disponível em 

http://www.huffingtonpost.com/2011/04/13/credit-rating-agencies-triggered-crisis-report_n_848944.html 
47

 Ver o relatório do Senado Norte-Americano “Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial 

Collapse”, pp. 259 e ss., disponível em 

http://www.hsgac.senate.gov//imo/media/doc/Financial_Crisis/FinancialCrisisReport.pdf?attempt=2 

http://www.b-a-bes.com/nova-economia/dos-cds-aos-cdo-o-que-sao-derivados-credito
http://www.b-a-bes.com/nova-economia/dos-cds-aos-cdo-o-que-sao-derivados-credito
http://www.huffingtonpost.com/2011/04/13/credit-rating-agencies-triggered-crisis-report_n_848944.html
http://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Financial_Crisis/FinancialCrisisReport.pdf?attempt=2
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JOSEPH STIGLITZ afirmou mesmo ver as agências de notação de risco como um 

dos fatores chave da crise financeira planetária, produzindo a alquimia necessária para 

transformar produtos de investimento modestos em produtos de qualidade AAA. 

Assim, segundo STIGLITZ, os bancos só conseguiram atingir o grau de disseminação 

destes ativos com a cumplicidade das agências de notação de risco.48  Exemplos 

concretos poderão encontrar-se se atentarmos na evolução da FANNIE MAE e FREDDIE 

MAC49. Apesar de os responsáveis do FED afirmarem da saudável capacidade financeira 

destas empresas, as mesmas foram confrontadas pouco depois com um processo de 

nacionalização, tal como a seguradora AIG. A notação dos instrumentos financeiros que 

vimos referindo foi especialmente lucrativa para as agências de notação de risco, 

constituindo uma importante fatia do volume de negócios anual, quase igualando as 

receitas originadas pela notação dos produtos financeiros ditos tradicionais.  

Ainda que pensássemos que estas notações pudessem ter sido meramente 

afetadas na sua objetividade mas sem que se comprometesse a sua integridade, 

existem hoje provas que mostram a atuação dolosa das agências de notação de risco 

na avaliação de alguns destes produtos. Vários e-mails internos das agências de 

notação de risco que vieram a público mostram a total consciência das agências no 

que respeita à qualidade dos produtos e, bem assim, quanto às potenciais 

consequências catastróficas das suas ações. Num desses e-mails, dois colegas da 

Standard & Poor’s afirmavam que o mercado das CDO’s continuava a ser alimentado e 

aumentado pelas agências de notação de risco e esperavam estarem “ricos e 

reformados aquando da queda deste castelo de cartas”.50 Não obstante, o Committee 

of European Securities Regulators (CESR) entendeu que não havia qualquer motivo para 

acreditar que a regulação das agências de notação de riscos tivesse estado ligada à 

crise do subprime.51 Incredulidade à parte, é interessante ver a evolução quase 

                                                           
48

 Ver http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ah839IWTLP9s. 
49

 FANNIE MAE é uma forma abreviada de designar a Federal National Mortgage Association, enquanto 

FREDDIE MAC, é a designação abreviada da Federal Home Loan Mortgage Corporation. Foram criadas 

como agências governamentais para fomentar o mercado imobiliário norte-americano mas são atualmente 

empresas privadas de financiamento imobiliário, embora reguladas pelo poder público.  
50

 Ver e-mail entre Belinda Ghetti e Nicole Billick, disponível em 

http://content.lawyerlinks.com/library/sec/briefs/2007/moodys/moodys_declarácion_111708_H.pdf  
51

 The Committee of European Securities Regulators Second Report to the European Commission on the 

Compliance of Credit Rating Agencies with the IOSCO Code and the Role of Credit Rating Agencies in 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ah839IWTLP9s
http://content.lawyerlinks.com/library/sec/briefs/2007/moodys/moodys_declaration_111708_H.pdf
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paradoxal das agências de notação de risco: o seu início como analistas de mercado, 

emitindo notações de risco a quem pretendia investir transmutou-se para uma 

realidade antagónica, em que eram contratadas pelos emitentes de dívida para 

credibilizar os seus títulos, independentemente das suas eventuais falhas.  

É preciso ter em conta que era necessária a publicação de notações elevadas 

para que estes produtos pudessem ser disseminados e comercializados, sendo tais 

notações requisito fundamental para a sua compra pelos fundos que operavam neste 

setor. Este movimento equivale a um “murro no estômago” dado pelas agências de 

notação de risco a todos os que confiavam e defendiam o seu papel no mercado, 

equiparando-as a gatekeepers intransponíveis. Como escreve PAUL KRUGMAN, as 

avaliações distorcidas levadas a cabo pelas agências de notação de risco fizeram o 

sistema financeiro assumir mais riscos do que podia administrar com segurança.52 

É importante dizer com clareza que as más práticas denunciadas não se 

reportam apenas a erros próprios da atividade de notação de risco mas também, em 

alguns casos, a erros culposamente cometidos tendo como motivação o incremento 

dos proveitos económicos de um conjunto de agentes no mercado.  

Não obstante este nosso olhar centrado, em primeira linha, no eclodir da crise 

financeira de 2007, as agências de notação de risco foram no passado associadas a 

crises financeiras, tendo o seu papel sido apontado como inoperante na previsão das 

crises e intensificador dos efeitos nefastos delas decorrentes.  

A Crise Asiática de 1997 foi talvez o primeiro passo no passado recente para 

que se questionasse – embora de forma muito pouco crítica – a atuação e o papel das 

agências de notação de risco. Uma das mais fortes contribuições para a identificação 

do papel das agências de notação de risco no eclodir e avolumar da Crise Asiática de 

1997 partiu de GIOVANNI FERRI, LI-GANG LIU e JOSEPH STIGLITZ, os quais 

demonstraram que as agências não só não lograram prever a Crise como assumiram 

uma conduta extremamente conservadora em resposta à mesma. No estudo “The 

                                                                                                                                                                          
Structured Finance, CESR/08-277, 2008, disponível em 

http://www.esma.europa.eu/system/files/CESR_08_277.pdf  
52

 Vide o artigo de KRUGMAN, Paul intitulado “Berated for Raters” in 

http://www.nytimes.com/2010/04/26/opinion/26krugman.html  

http://www.esma.europa.eu/system/files/CESR_08_277.pdf
http://www.nytimes.com/2010/04/26/opinion/26krugman.html
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Procyclical Role of Rating Agencies: Evidence from the East Asian Crisis”, os autores 

defenderam que as agências de notação de risco diminuíram a notação dos países 

asiáticos atingidos pela crise numa medida muito superior ao que os dados 

fundamentais da economia desses países podia justificar. Tal atuação provocou, direta 

e consequentemente, um aumento dos custos de financiamento internacionais destes 

países e uma natural diminuição do circuito de financiamento internacional para os 

mesmos. Para além deste facto, a manutenção de notações de risco conservadoras, i.e., 

artificialmente baixas porque derivados de preconceitos mais do que de análises 

objetivas, levou a um prolongar da crise asiática.53  

Neste sentido, também o FMI54 fez uma análise similar ao declarar no seu 

International Markets Report de 1998 que as notações de risco haviam desempenhado 

um papel importante na formação de preços da dívida nos mercados de capitais. O 

referido relatório do FMI argumenta que a Crise Asiática originou críticas em relação às 

agências de notação de risco, não só por terem sido laxistas na previsão das 

vulnerabilidades dos países afetados pela crise, como também por terem respondido 

lentamente aos desenvolvimentos negativos, diminuindo a notação dos países 

devedores somente após o eclodir da crise, o que originou consequentes e 

exacerbadas movimentações do preço de mercado e aumentou a instabilidade. 

Começámos a fazer o diagnóstico da pró-ciclicidade das agências de notação de risco 

com a análise da Crise Asiática e a intuir que as agências têm um papel que se pode 

revelar intensificador das crises financeiras a que assiste num papel principal. 

Mais um passo para a queda do mito da infabilidade das notações de risco foi 

dado com os escândalos verificados na ENRON55, a qual foi à época a maior falência da 

história da América com ativos de 65 mil milhões. As Agências de Notação de Risco 

                                                           
53

 FERRI, G., LIU, L.-G. e STIGLITZ, J. E. “The Procyclical Role of Rating Agencies: Evidence from the East 

Asian Crisis”, Economic Notes, 28, pp. 335–355, 1999, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-

0300.00016/abstract  
54

 International Capital Markets Report, setembro de 1998, in 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/icm/icm98/pdf/file02.pdf 
55

 A ENRON CORPORATION era uma companhia de energia Norte-Americana, líder no mundo em 

distribuição de energia e comunicação, tendo atingido em 2000 o pico da sua faturação. No entanto, 

enquanto se assumia publicamente uma das empresas mais saudáveis do mundo, a ENRON envolveu-se 

em diversas fraudes contabilísticas e fiscais, com a conivência de várias entidades, nomeadamente dos 

seus auditores da ARTHUR ANDERSEN, que não sobreviveu ao escândalo. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0300.00016/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0300.00016/abstract
http://www.imf.org/external/pubs/ft/icm/icm98/pdf/file02.pdf
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não conseguiram fazer o follow-up das notações atribuídas à ENRON, só o tendo feito 

muito tardiamente. O mesmo se passou em 2002 no caso WORLDCOM, à data uma das 

maiores empresas de telecomunicações Norte-Americanas, cuja notação de risco 

apenas alertou para o perigo que se abatia sobre a empresa quando já nada havia a 

fazer.56 

O caso do Banco de Investimento Lehman Brothers assume-se como um caso 

paradigmático na crítica movida às agências de notação de risco: no dia 15 de 

setembro de 2008, data em que o Banco pediu a insolvência (chapter 11), as notações 

de risco atribuídas pela Moody’s e a Standard and Poors eram ainda de nível de 

investimento, sinalizando uma suposta solidez enquanto o mundo assistia estupefacto 

à queda de um gigante outrora reverenciado. Neste caso, as agências de notação de 

risco não assumiram a dimensão do erro em apresentar um ativo em situação de 

insolvência como um ativo seguro, um desfasamento épico que as agências de notação 

de risco dizem ter fundado na confiança de que o Governo Norte-Americano não 

deixaria cair um gigante da banca de investimento como o Lehman Brothers – 

alegando para tanto o exemplo do Bear Stearns, o qual havia beneficiado de um 

resgate público em março do mesmo ano.57  E com este limpar de face, as agências de 

notação de risco assumiam claramente perante o Congresso Norte-Americano e o 

mundo que a análise que presidia à emissão das suas notações de risco era, pelo 

menos em alguns casos, essencialmente político – o que colide com muitas das suas 

funções quase-regulatórias e o seu papel no mercado. 

Para além das crises já referidas e da crise financeira internacional eclodida em 

2007, a atuação das agências de notação de risco na chamada crise das dívidas 

soberanas levanta muitas questões. 

Como em outras crises anteriores já citadas, a atuação das agências de notação 

de risco foi pró-cíclica e conservadora: não só as agências de notação de riscos não 

foram capaz de prever adequadamente os riscos associados às dívidas soberanas e 

                                                           
56

 Conforme referem FEIO, Diogo e CARNEIRO, Beatriz Soares, as Big Three mantiveram notações de grau 

de investimento em ambas as empresas até 4 dias antes da falência in ”O Poder das Agências”, Lisboa, 

2012, p. 42. 
57

 Estas explicações encontram-se sumarizadas, entre outros, no seguinte artigo do Huffington Post, 

“Credit Rating Agency Analysts Covering AIG, Lehman Brothers Never Disciplined“, disponível em 

http://www.huffingtonpost.com/2009/09/30/credit-rating-agency-anal_n_305587.html  

http://www.huffingtonpost.com/2009/09/30/credit-rating-agency-anal_n_305587.html
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cumprir o seu papel no fluxo de informação necessário para o correto funcionamento 

do mercado como a sua atuação tardia foi conservadora, ao exacerbarem riscos para 

poderem colmatar a sua própria falha de previsão. Tal comportamento torna muito 

mais provável a ocorrência dos riscos apontados, contribuindo para o aprofundar do 

ciclo recessivo (sendo o contrário também veraz em momentos de expansão). Foi isto 

mesmo que JEFFERY D’AMATO e CRAIG FURFINE concluíram em estudo ainda anterior 

à crise financeira internacional de 2007.58 Segundo os autores, as notações de risco 

mantêm-se inalteradas e estáveis durante grandes períodos temporais já que as 

agências de notação de risco normalmente não reagem a movimentos de menor 

dimensão no perfil de risco das empresas notadas. Todavia, D’AMATO e FURFINE 

concluem que as agências de notação de risco, quando efetuam alterações às suas 

notações de risco, reagem de forma exagerada às condições então presentes, sendo a 

natureza desta reação positivamente correlacionada com o estado da economia 

agregada. Este comportamento é tipicamente pró-cíclico, consequência de excessivo 

otimismo na expansão económica e pessimismo nos momentos de contração por parte 

das agências de notação de risco.  

Mais importante do que tal facto já supra expendido, estes autores concluem 

igualmente que existe a possibilidade das notações de riscos serem determinadas, até 

um certo ponto, pelas perceções que os investidores assumem sobre a solidez de 

crédito das empresas notadas, ainda que essas perceções não estejam alinhadas com 

os fatores económicos fundamentais (os fundamentals59). 

Todos estes factos levaram a que a atuação das agências de notação de risco 

fosse um fator de amplificação do ciclo económico vivido pelos países, com 

consequências objetivamente desastrosas para milhões de pessoas, o que obriga a 

ponderar que medidas poderão ser adotadas para impedir este efeito potencialmente 

destrutivo que as notações de risco podem assumir em momentos de crise e 

potencialmente especulativo em momentos de expansão. 

                                                           
58

 D’AMATO, Jeffery, FURFINE, Craig H., “Are credit ratings procyclical?”, working paper do Bank of 

International Settlements, 2003, disponível em http://www.oenb.at/en/img/wp_129_tcm16-15481.pdf 
59

 “[T]he qualitative and quantitative information that contributes to the economic well-being and the 

subsequent financial valuation of a company, security or currency. Analysts and investors analyze these 

fundamentals to develop an estimate as to whether the underlying asset is considered a worthwhile 

investment”, em http://www.investopedia.com/terms/f/fundamentals.asp#ixzz23dedEj6O 

http://www.oenb.at/en/img/wp_129_tcm16-15481.pdf
http://www.investopedia.com/terms/f/fundamentals.asp#ixzz23dedEj6O
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7. MANIPULAÇÃO DE MERCADO NA CRISE DO SUBPRIME OU TEMPESTADE 

IMPREVISTA? 

 

A crise financeira internacional despoletada pela queda do mercado subprime 

nos Estados Unidos da América lançou o mundo financeiro para o divã da psicanálise 

ou implicou, pelo menos, que os seus destinatários começassem a questionar as 

práticas de alguns agentes económicos e a sua responsabilidade no eclodir daquela 

que é a crise financeira mais grave desde a Grande Depressão. Neste terramoto foram 

apontados vários culpados pela opinião pública, nem sempre de forma consistente e 

muitas vezes com recurso a informação parcial e levianamente coligida.  

Como vimos anteriormente, movimentos cívicos, investidores lesados e 

comentadores políticos clamaram por justiça, alegando que a conduta das agências de 

notação de risco consistiu em manipulação de mercado para maximização de receitas e 

satisfação de interesses privadas estranhos à sua atividade e missão. No clamor popular 

houve uma consciencialização coletiva da existência de agências de notação de risco – 

popularizadas como agências de rating – e que teriam sido cruciais no eclodir da crise, 

por via da manipulação da informação disponibilizada ao mercado e pela atribuição de 

notação máxima a produtos financeiros que sabiam ou, pelo menos, tinham todos os 

elementos para o percecionar, ser altamente tóxicos.  

A defesa das agências de notação de risco assentou, em grande medida, na 

alegação de que a crise do subprime se assemelhou a um fenómeno climatérico 

totalmente imprevisível, uma tempestade surpresa que assolou os mercados e que os 

analistas não teriam obrigação ou possibilidade de antecipar. Teriam razão?  

Muitos especialistas e jornalistas económicos chegaram a catalogar o 

comportamento das grandes agências de notação de risco como constituindo uma 

premeditada manipulação de mercado, reflexo dos inúmeros conflitos de interesses 

detetados. Existem inúmeras vozes que se levantam para dizer que esta crise era 

expectável, previsível e estava já identificada há anos. Com efeito, o mercado 

imobiliário e financeiro foi dando sinais de aviso de que uma bolha imobiliária se 
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estaria a formar: não só o preço dos imóveis vinha a subir de forma assinalável, como 

as práticas bancárias no que respeita à concessão de mútuos para compra de casa 

haviam vindo a tornar-se cada vez mais laxistas e desregradas e o refinanciamento 

desenfreado levou cada vez mais proprietários a outorgarem hipotecas, cuja taxa de 

esforço dificilmente era aceitável por uma instituição bancária responsável. Disto deu 

conta à Comissão de Investigação da Crise Financeira o anterior Presidente da SEC 

RICHARD BREEDEN60, o qual afirmou “Não podemos olhar para nada disto e dizer que 

os reguladores fizeram o seu trabalho. Não se tratava de um qualquer problema oculto 

(...) não se pode fazer triliões de dólares em hipotecas sem que ninguém repare no que 

passava”.  

Os indicadores económicos falavam bem alto: o refinanciamento de imóveis 

subiu de 460 mil milhões de dólares norte-americanos em 2000 para 2.3 biliões de 

dólares norte-americanos, não obstante as remunerações da população norte-

americana atravessarem uma fase de estagnação. As famílias Norte-Americanas foram 

persuadidas pelas Instituições Financeiras e Seguradoras a pedir empréstimos 

avultados com base no valor das suas propriedades e de investimentos seguros 

acumulados nas últimas décadas para poderem consumir mais, independentemente da 

já referida estagnação salarial. Os dados mostram que no primeiro semestre de 2005, 

mais do que uma em cada dez casas era vendida a um investidor, especulador ou a um 

proprietário já com habitação própria.61 Consequentemente, a escalada de preços dos 

imóveis era inevitável: em oito anos, o preço médio dos imóveis no mercado norte-

americano subiu 67%, de USD 135,800.00 em 1998 até atingir o pico de USD 

227,100.00 em 2006.62 A título meramente exemplificativo da loucura indisfarçável do 

mercado imobiliário, os preços dos imóveis em Sacramento sofreram um aumento de 

150% em apenas cinco anos e aumento de 100% em mais de 100 áreas 

metropolitanas.63 Como disse o CEO da CountryWide Financial64, ANGELO MOZILO, “a 
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 Nomeado pelo Presidente George Bush, desempenhou o cargo entre 1989 e 1993.  
61

 “Mortgage Originations Rise in First Half of 2005; Demand for Interest Only, Option ARM and Alt-A 

Products Increases”, in Mortgage Bankers Association press release, 25 de outubro de 2005, acessível a 

partir de http://www.mortgagebankers.org/NewsandMedia/PressCenter/32862.htm  
62

 Dados fornecidos pela National Association of Realtors à FCIC.  
63

 Relatório da FCIC, p. 5 e Nota 12. 

http://www.mortgagebankers.org/NewsandMedia/PressCenter/32862.htm
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habitação deixou repentinamente de ser parte do sonho americano, como uma forma 

de alojar a família e assentar – passou a ser uma commodity.”  

O sistema foi pervertido na sua natureza e mesmo correndo fora dos carris, 

havia a aparência de prosperidade no curto prazo – e as instituições financeiras, 

seguradoras e imobiliárias sabiam-no bem. Assim, inventou-se uma forma criativa de 

empacotar empréstimos hipotecários de qualidade duvidosa em produtos financeiros 

complexos que davam a aparência aos investidores comuns que se tratavam de 

investimentos de baixo risco e rentabilidade garantida – aliás, assistiu-se a um desfilar 

de especialistas em vários meios de comunicação a afirmar que o mercado imobiliário 

norte-americano era o investimento mais seguro do mundo. Esta mensagem passava 

facilmente para os destinatários já que se tratava de uma conclusão quase intuitiva, 

tendo em conta que os imóveis eram limitados em número, face às necessidades 

crescentes de habitação, graças ao número crescente da população mas também à 

mudança de paradigma na procura de casa e nos costumes, e, acima de tudo, como já 

vimos, o preço das casas não tinha sofridos perdas significativas nas últimas décadas. 

Para além destes fatores, as próprias instituições financeiras possuíam menos entraves 

a conceder empréstimos, já que com o fenómeno da securitização dos empréstimos a 

responsabilidade em caso de incumprimento diluía-se a ponto de criar um inolvidável 

paradigma de risco moral. O mercado estava faminto e as instituições financeiras 

criaram pacotes muito atrativos65 ainda que o seu valor nutritivo fosse perto de zero e 

as substâncias nefastas não indicadas de forma clara.  

Vimos já que os indicadores económicos eram claros para profissionais dos 

setores em causa. Será que estamos perante um caso de negligência das autoridades 

de supervisão? Conforme resulta dos depoimentos de vários responsáveis por 

organizações cívicas e governantes locais, há vários anos que existiam focos locais que 

evidenciavam a falibilidade do sistema. Estes focos foram detetados e denunciados a 

                                                                                                                                                                          
64

 Banco Imobiliário que teve de ser resgatado após a crise do subprime, sendo adquirido pelo Bank of 

America. Ver mais em http://money.cnn.com/2008/01/11/news/companies/boa_countrywide/  
65

 MAYO, Michael, managing diretor da Calyon Securities comparou estes produtos a sangria barata: pode 

saber bem aos primeiros goles mas depois provoca dores de cabeça e nunca sabemos verdadeiramente o 

que contém” in “Exile on Wall Street: One Analyst's Fight to Save the Big Banks from Themselves”, Editora 

Wiley (2011). 

http://money.cnn.com/2008/01/11/news/companies/boa_countrywide/
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várias entidades federais: ao FED, ao FBI66 e a vários outros reguladores. Alan 

Greenspan recebeu avisos diretos das práticas predatórias no mercado imobiliário pelo 

menos desde 1999, tendo-lhe sido apresentados os problemas sociais e económicos – 

então locais – resultantes dessas práticas.67  Perante as tensões locais que se 

começavam já a sentir desde 1999 e perante a ineficácia do Office of the Comptroller of 

Currency (OCC) – o regulador dos bancos nacionais68 - em atacar os abusos detetados, 

alguns Estados e cidades decidiram aprovar medidas de regulação bancárias para 

limitar as práticas predatórias e os direitos dos consumidores, a maioria sem 

possibilidade de compreender as mecânicas de um produto financeiro complexo como 

os popularizados no mercado imobiliário. Contudo, estas regulamentações locais não 

foram aceites pelos Bancos Nacionais. Em 2003, o Banco Wachovia afirmou não 

reconhecer autoridade aos reguladores estaduais, nem tampouco aceitar a aplicação 

das regulações bancárias estaduais, atento o seu carácter nacional. Assim, o Wachovia 

defendeu que a supervisão das suas operações apenas podia ser feita pelo OCC, tendo 

iniciado uma batalha legal com vista à não aplicação das limitações desenhados pela 

regulamentação local. O Supremo Tribunal decidiu a favor do Wachovia em abril de 

2007, atestando que o OCC era o único regulador da sua atividade de concessão de 

crédito imobiliário. Desta forma, o Wachovia e os restantes Bancos Nacionais 

conseguiram continuar a operar no mercado imobiliário sem ter de se conformar com 

as alterações estaduais adotadas e, consequentemente, sem adaptar a sua prática ao 

panorama económico em deterioração progressiva e ao acréscimo sucessivo de risco 

de incumprimento. 

Para além dos bastidores dos agentes económicos, também os media já vinham 

discutindo a possibilidade de existência de uma bolha imobiliária, tendo a Economist 
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 Para alem de várias denúncias documentadas junto da FCIC, o Diretor–adjunto do FBI, Chris Sewcker, 

disse em 2004 numa conferencia de impressa que as práticas hipotecárias em curso “tinham o potencial de 

originar uma epidemia (...) Nós pensamos poder evitar um problema que poderá ter o mesmo impacto que 

a crise dos Savings&Loans”. Ver mais em http://articles.cnn.com/2004-09-

17/justice/mortgage.fraud_1_mortgage-fraud-mortgage-industry-s-l-crisis?_s=PM:LAW  
67

 Existem inúmeros exemplos documentados de reuniões diretamente com Alan Greenspan por inúmeros 

ativistas, movimentos cívicos e oficiais locais em que estes problemas foram apresentados com dados 

concretos. Para além das várias audiências concedidas, este tema foi tratado em conferências científicas 

com representação oficial do FED. 
68

 Nacionais no sentido de possuírem uma licença para operar em todo o território norte-americano, o que 

implica obviamente que o OCC regule as maiores instituições bancárias. 

http://articles.cnn.com/2004-09-17/justice/mortgage.fraud_1_mortgage-fraud-mortgage-industry-s-l-crisis?_s=PM:LAW
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dado o mote para a discussão pública do assunto. Em 18 de junho de 2005, a 

Economist publicou uma reportagem especial com o título “Preços de Habitação: Após 

a Queda”, onde chamava a atenção de que o modo como o boom imobiliário terminar 

pode influenciar o destino da economia mundial. Após esta reportagem, ALAN 

GREENSPAN reconheceu que o boom imobiliário podia ter impacto no mercado 

imobiliário69, mas desconsiderou que o paradigma do mercado hipotecário pudesse ter 

impacto no sistema económico como um todo. BEN BERNANKE afirmou sensivelmente 

o mesmo perante o Congresso Norte-Americano em março de 2007, apenas meses 

antes do “fim da festa”.70 No entanto, como bem notou o economista DEAN BAKER71 

perante a FCIC, os dados eram “do absoluto domínio público no sentido que sabíamos 

do número de empréstimos que estavam a ser concedidos sem a entrega de qualquer 

capital (...) Havia um conjunto de coisas que não precisavam de qualquer investigação, 

estavam totalmente disponíveis nos dados conhecidos”. 

Perante os dados supra evidenciados, é notório que as entidades públicas e 

privadas, maxime as instituições bancárias e financeiras não podiam ignorar a situação 

descontrolada que se vivia no mercado hipotecário e, consequentemente, nos 

mercados financeiros. Como afirmou RAGHURAM RAJAN em 2005 e depois perante a 

FCIC, os quadros com poderes executivos estavam a ser sobrecompensados com 

ganhos de curto-prazo e a ser protegidos de eventuais perdas, o que encerra um 

manifestação do síndroma IBGYBG: I’ll be gone, you’ll be gone. 72 Não obstante tudo 

isto, foram poucas as vozes que se levantaram para qualificar esta conduta como 

                                                           
69

 Depoimento de GREENSPAN, Alan perante o Congresso Norte-Americano (Joint Economic Committee) 

sob o título “The Economic Outlook”. Ver mais em 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/2005/200506092/default.htm  
70

 Depoimento de BERNANKE, Ben perante o Congresso Norte-Americano (Joint Economic Committee) sob 

o título “The Economic Outlook”. Ver mais em 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20070328a.htm  
71

 PhD em Economia pela Universidade do Michigan, previu a bolha imobiliária em agosto de 2002 no  seu 

artigo “The Run-Up in Home Prices: Is it Real or Is it Another Bubble?”, disponível em 

http://www.cepr.net/documents/publications/housing_2002_08.pdf  

 
72

 RAJAN, Raghuram, “Has financial development made the world riskier?”, National Bureau off Economic 

Research, Working Paper 11728, 2005, disponível em 

http://www.nber.org/papers/w11728.pdf?new_window=1 e “The Financial Crisis Inquiry Report: Final 

Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United 

States”, 2011, pp. 8 e ss. 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/2005/200506092/default.htm
http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20070328a.htm
http://www.cepr.net/documents/publications/housing_2002_08.pdf
http://www.nber.org/papers/w11728.pdf?new_window=1


Delfim Vidal Santos 

 

Análise Europeia - Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2 (1)                    147 

negligência grosseira. De facto, os dados expostos não se subsumem na qualificação 

da crise como um terramoto de natureza imprevista, como assegurou o CEO da 

Goldman Sachs, LLOYD BLANKFEIN.73 Entendemos que era essencial fazer esta excursão 

para aferirmos da viabilidade de considerar que as Agências de Notação de Risco 

manipularam o mercado ao atribuir notações desajustadas da realidade dos ativos 

avaliados.  

Perante os dados expostos, será que as agências de notação de risco cumpriram 

as suas obrigações legais e comportaram-se como verdadeiros gatekeepers? Sabemos 

que as agências de notação de Risco tiveram um papel fundamental no mercado de 

títulos garantidos por créditos hipotecários e, consequentemente, na crise do subprime. 

Conforme vimos supra, o funcionamento deste mercado exige múltiplas e sequenciais 

revisões e chancelas de aprovação por parte de Agências de Notação de Risco. Com 

efeito, os emitentes necessitam, em primeira linha, da aprovação da estrutura dos 

investimentos para poderem prosseguir; as Instituições Bancárias são forçadas a fixar as 

reservas de capital necessário em função da notação atribuída e vários agentes apenas 

podem investir em produtos com notação máxima. Perante esta teia complexa de 

relações, é fácil intuir a importância da missão das Agências de Notação de Risco e o 

poder detido por estas. 

Nos três anos que antecederam o eclodir da crise do subprime (2005 a 2007), a 

notação de produtos do mercado de títulos garantidos por créditos hipotecários (MBS) 

representava quase metade das receitas da Moody’s74 o que equivale à génese 

automática – ainda que inconsciente até um determinado nível - de uma pressão 

económica para não colocar entraves que afetassem esta área de negócio.  

O nosso raciocínio não pode também desligar-se da noção clara que a maioria 

dos categorias de investidores não tinha acesso ao mesmo tipo e extensão de 

informações que as agências de notação de risco, o que impedia que os investidores 

                                                           
73

 Por outro lado, JAMIE DIMON, CEO do J.P. Morgan Chase assumiu, com notória desfaçatez, perante a 

FCIC que “não é uma surpresa que temos crises todos os cinco ou dez anos. A minha filha chegou um dia 

da escola e perguntou “papá, o que é uma crise financeira?” E sem tentar ser engraçado, disse-lhe “é 

aquele tipo de coisas que acontecem cada cinco, sete, dez anos”. E ela disse “Porque é que está toda a 

gente tão surpreendida?”.” Perante esta história, DIMON conclui que não deveríamos estar surpreendidos... 

Declarações em vídeo disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=2ObH4f4y-vQ  
74

 Dados calculados pela FCIC em função dos formulários fiscais da Moody’s do período em referência. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ObH4f4y-vQ
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pudessem escrutinar, de forma eficaz (até por falta de escala), as notações atribuídas. 

De facto, se os Estados, as Instituições Bancárias e os Reguladores setoriais utilizavam e 

davam como boas as notações emitidas, seria lícito exigir a um investidor individual ou 

até institucional que não se deixasse influenciar por elas nas suas decisões de 

investimento? 

Vejamos o papel da principal agência de notação de risco no eclodir da crise: a 

Moody’s. Para analisar os produtos do mercado de títulos garantidos por créditos 

hipotecários (MBS), a Moody’s, tal como as restantes Agências de Notação de Risco, 

usa um modelo de análise por ela desenvolvido que contempla um conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos relevantes, como os riscos estruturais e legais dos títulos e a 

estrutura de pagamentos e investimento, entre outros.75  Todavia, o incremento 

substancial da análise de produtos hipotecários subprime, desde 2000 até 2007, não 

implicou a adoção de um modelo de análise que tivesse em conta as características 

específicas e mais frágeis destes produtos. Foi só no final de 2006 que a Moody’s 

desenvolveu um modelo específico para o mercado subprime – o Modelo M3 Subprime 

- após terem notado cerca de 19.000 títulos subprime. 76  

Conforme se pode ver na inquirição de JAY SIEGEL77 perante a FCIC78, a Moody’s 

não teve em conta os indicadores dados pelo mercado residencial na notação destes 

produtos, nem ajustou as notações em função da possibilidade de quebra dos valores 

dos imóveis, os quais ascenderam a valores insustentáveis nos anos que antecederam a 

crise. De acordo com o testemunho de JAY SIEGEL perante a FCIC, em 2005 a posição 

oficial da Moody’s era a de que não existia uma bolha imobiliária nacional.79 Para além 

disso, a Moody’s também optou por não valorizar os problemas detetados na 

qualidade dos empréstimos que eram alvo de titularização. Como referiu JEROME 

FONS perante a FCIC, “Estive no Comité de Crédito Estruturado de alto nível, o qual 

                                                           
75

 Para saber mais sobre os modelos utilizados, cf. 

http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/llm/select-papers-from-the-seminar-in-international-

finance/llm-papers-2008_2009/wang.pdf 
76

 Segundo apurado pela FCIC, ob. cit., p. 118.  
77

 Jay Siegel foi Managing Director da divisão de RMBS (Rating Residential Mortgage-Backes Securities) da 

Moody’s até à sua saída da Agência em 2006. 
78

 O vídeo da inquirição pode ser visualizado em http://fcic.law.stanford.edu/videos/view/40  
79

 Ob. Cit., p. 121. 

http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/llm/select-papers-from-the-seminar-in-international-finance/llm-papers-2008_2009/wang.pdf
http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/llm/select-papers-from-the-seminar-in-international-finance/llm-papers-2008_2009/wang.pdf
http://fcic.law.stanford.edu/videos/view/40
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faria presumir que lidasse com estes problemas [padrões exigidos para concessão de 

crédito hipotecário em declínio] e nunca foi referido a este grupo ou colocado na nossa 

agenda que o declínio na qualidade que estava a ser incluída nas pools de produtos, o 

impacto possível nos ratings, outras coisas... Falávamos de tudo, exceto do elefante que 

estava sentado à mesa”.80 Também ARTURO CIFUENTES, Professor da Universidade do 

Chile, disse perante a FCIC que as Agências de Notação, maxime a Moody’s e a S&P, 

falharam em reconhecer o impacto da deterioração dos parâmetros de concessão de 

crédito, não obstante “haver dados documentados de fraude expostos nos media 

desde 2004 e de forma clara em 2005”. 81 

A conduta ora imputada à Moody’s não era um fenómeno isolado entre as Big 

Three. FRANK RAITER, antigo diretor da secção de RMBS da Standard & Poor’s, 

confirmou que também a Standard & Poor’s adiou a implementação de um modelo 

que tivesse em conta os riscos crescentes do mercado hipotecário e do perfil das 

hipotecas subprime. RAITER afirma mesmo que, caso este modelo tivesse sido 

implementado, as notações de risco emitidas – se rigorosas – eliminariam as margens 

que tornavam estes investimentos interessantes, erradicando do mercado os títulos 

subprime.82 

A realidade do ciclo económico apanhou as notações da Moody’s rapidamente 

e com um enorme grau de dureza: 73% das MBS avaliadas pela Moody’s em 2006 com 

AAA sofreram uma descida da sua notação até ao grau lixo. Este número não é mais do 

que uma ilustração clara da festa contínua com vinho de má qualidade que corroeu o 

sistema financeiro global. Há uma cadeia de agentes que possibilitavam a produção e 

execução da festa e as Agências de Notação de Risco assumem aqui um papel central: 

estas Agências tinham o poder de inabilitar os menores e os pródigos de entrar no 

recinto e tinham a obrigação de saber que a quantidade de vinho produzida em 

determinadas condições não podia assumir as qualidades necessárias para cumprir os 

seus requisitos.  

                                                           
80

 Ob. Cit, p. 121. É possível ouvir a inquirição em suporte áudio em 

http://fcic.law.stanford.edu/interviews/view/7 
81

 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111shrg57321/html/CHRG-111shrg57321.htm 
82

 RAITER, Frank, 2010, Testimony to the US Senate Permanent Subcommittee on Investigations, disponível 

em http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111shrg57321/html/CHRG-111shrg57321.htm 
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O papel das agências de notação de risco assumia uma acuidade especial no 

mercado subprime dado que os agentes do mercado dependiam inexoravelmente das 

notações emitidas para a tomada de decisões de investimento neste mercado. Existiam 

várias razões que implicavam esta dependência. Em primeiro lugar, este tipo de 

produtos financeiros possuem um grau de transparência diminuto no que respeita à 

respetiva composição quantitativa e qualitativa do ponto de vista legal e financeiro, 

não sendo possível aos investidores, por muito especializados que sejam, aceder à 

informação necessária para escrutinar a notação atribuída.  

Em segundo lugar, a complexidade do processo de titularização destes 

produtos não é acessível a investidores, ainda que institucionais, nem tampouco hoje 

se configura como uma análise meramente financeira. Cada vez mais os produtos 

financeiros eram elaborados por matemáticos, engenheiros e programadores com base 

em modelos que muitos CEO’s de Wall Street teriam dificuldade em explicar ao mais 

experiente dos investidores.83  

Em terceiro lugar, não podemos menosprezar a reputação reconhecida e 

testadas das agências de notação de risco na sua honestidade e fiabilidade na 

avaliação imparcial dos títulos emitidos. Foi claro o investimento de confiança das 

Agências de Notação nos agentes do Mercado. 

Apesar de conscientes do papel que assumiam no mercado, as Agências de 

Notação de Risco não lograram refletir nas suas análises os dados publicamente 

disponíveis que apontavam para um desequilíbrio grave no mercado hipotecário, 

levando vários investidores a tomar decisões de investimento que, de outra forma, não 

tomariam. Este fenómeno pode explicar-se pelo facto dos parâmetros de exigência das 

Agências de Notação de Risco sofrerem um lassidão nos períodos temporais de 

acalmia e segurança dos mercados (mais ainda em períodos de euforia como o que, 

em parte, se verificou nos EUA).84 85 

                                                           
83

 “Wall Street is essentially floating on a sea of mathematics and computer power,” PATTERSON, Scott, 

autor do livro “The Quants”, em declaração à FCIC, evidenciado a crescente dependência do setor 

financeiro em relação a analistas matemáticos, que desenvolvem produtos financeiros e aplicações de 

gestão de títulos cada vez mais complexos. 
84

 Este fenómeno pode ser analisado em mais detalhe em BOLTON, Patrick, FREIXAS, Xavier and SHAPIRO, 

Joel, 2009, The Credit Ratings Game, Working Paper,  Princeton University; Mathis et al. (2009) e BAR-



Delfim Vidal Santos 

 

Análise Europeia - Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2 (1)                    151 

O parâmetro reputacional que visa proteger a integridade das notações tem um 

efeito contrário ao esperado: a integridade das notações funciona em contraciclo com 

a economia. Com efeito, as emissões de títulos em períodos de expansão têm uma 

maior capacidade de absorção no mercado e uma menor probabilidade de 

incumprimento pelo que nesta fase o investimento interno no incremento da qualidade 

e modelo das notações de risco é desincentivada.86 Também as receitas das Agências 

de Notação sobem consideravelmente nestes períodos atenta a quantidade de títulos e 

produtos de investimento emitidos sujeitos obrigatoriamente a notação. Para além 

dessas receitas, as Agências de Notação prestam um conjunto de serviços 

complementares que se afiguram bastante lucrativos, nomeadamente serviços de 

consultoria conexos com produtos de investimento. Assim, existe uma tentação das 

Agências de Notação de Risco em inflacionar as suas notações ou a desconsiderar 

determinados riscos para permitir que a “festa” continue até ao limite possível, 

maximizando a sua posição no mercado e as suas receitas. BAR-ISAAC e SHAPIRO 

enunciam com desassombro que se uma “Agência de Notação de Risco antecipa que 

os períodos de expansão não vão continuar indefinidamente e se esperam tempos de 

maior contenção no futuro, as Agências de Notação podem procurar tirar partido ao 

máximo da sua reputação [degradando-a] em períodos de expansão e voltar a 

construir a sua reputação em tempos de crise (quando é relativamente barato fazê-lo)”. 

Para além do descrito, não podemos olvidar que qualquer agência de notação 

de risco, que não publicasse as notações pretendidas pelos emitentes, estava sujeita a 

que estes consultassem outra agência de notação de risco, publicando apenas a 

notação mais favorável. Este fenómeno de rating shopping não pode ser ignorado e é 

uma manifestação clara das deficiências do modelo emitente-pagador.87 No entanto, 

                                                                                                                                                                          
ISAAC, Heski and SHAPIRO, Joel D., “Ratings Quality Over the Business Cycle”, 2010, disponível em 

http://ssrn.com/abstract=1723259  
85

 ASHCRAFT, Adam, GOLDSMITH-PINKHAM, Paul e VICKERY James, “MBS Ratings and the Mortgage 

Credit Boom”, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, disponível em 

http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr449.pdf 
86

 Vários estudos mostram que, em períodos de expansão, os analistas mais capazes das Agências de 

Notação de Risco trocam o seu trabalho por ofertas em Wall Street, normalmente mais lucrativas. 
87

 TOM MCGUIRE, antigo diretor da Moody’s, afirmou que se a “Moody’s e um banco cliente não têm a 

mesma visão, o Banco pode ajustar os números ou tentar a sua sorte com um concorrente como a 

Standard & Poors.” Artigo intitulado “Triple-A Failure” publicado na New York Times Magazine em 27 de 

http://ssrn.com/abstract=1723259
http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr449.pdf
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estudos recentes apontam para um outro fator pouco explorado mas que pode ajudar 

a explicar a menor integridade das notações atribuídas aos produtos de investimento 

complexos. VASILIKI SKRETA e LAURA VELDKAMP estabelecem uma relação próxima 

entre o aumento da complexidade dos títulos de investimento e as notações 

tendenciosas emitidas pelas Agências de Notação de Risco. No seu estudo “Ratings 

Shopping and Asset Complexity: A Theory of Ratings Inflation",88 as Autoras defendem 

que, para títulos simples, as Agências de Notação de Risco emitem notações quase 

idênticas – em virtude de estes títulos serem fáceis de notar face ao historial e à 

implementação duradoura dos modelos de análise face aos títulos em causa - não 

havendo qualquer estímulo ao rating shopping, ao invés do que acontece nos produtos 

financeiros complexos. Nestes, a notação atribuída pode variar – atenta a maior 

dificuldade de avaliar o produto financeiro face à inexistência de modelos de análise 

adequados e, muitas vezes, à omissão de informações e documentos relevantes – 

criando um incentivo ao rating shopping. As Autoras referem ainda que existe um limiar 

de complexidade a partir do qual se atinge o ótimo para o rating shopping, criando 

uma inflação das notações atribuídas. Com efeito, referem que um emitente que efetue 

o rating shopping pode ser tentado a emitir produtos financeiros ainda mais complexos 

para ter um maior número de notações para escolher que sirvam os seus propósitos. 

Acompanhamos as Autoras na verificação de que a crescente complexidade dos 

produtos de investimento notados foi um fator decisivo na criação dos incentivos 

errados por parte de todos os intervenientes do mercado: os Emitentes, que 

procuraram vender produtos que muitas vezes nem sequer conheciam as virtualidades, 

as agências de notação de risco, que viam as suas receitas crescer em proporção da 

complexidade e risco dos produtos notados e não curaram de transportar as omissões 

de dados e transparência para o mercado, e os investidores que se perderam na 

                                                                                                                                                                          
abril de 2008. Artigo disponível em http://www.nytimes.com/2008/04/27/magazine/27Credit-

t.html?pagewanted=all   
88

 SKRETA, Vasiliki e VELDKAMP, Laura, "Ratings shopping and asset complexity: A theory of ratings 

inflation," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 56(5), pp. 678-695, publicado inicialmente em 2009 

mas seguimos aqui a versão revista em 2011 e disponibilizada em 

http://www.nber.org/papers/w14761.pdf?new_window=1 

http://www.nber.org/papers/w14761
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miríade dos acrónimos inventados por Wall Street e o seu batalhão de quants.89 De 

facto, podemos verificar que os produtos de investimentos complexos têm uma taxa de 

downgrade muito superior aos títulos clássicos, bem como uma taxa de incumprimento 

muito superior a obrigações notadas com a mesma classificação. Da mesma forma, as 

MBS, cujos fatores de risco dispersos tornam o produto financeiro mais difícil de 

avaliar, têm sofrido downgrades em maior número do que outros títulos suportados 

por outras garantias que não hipotecas.90 

Os dados coligidos e aqui apresentados são radiografias gerais de como, direta 

ou indiretamente, ativa ou passivamente, por razões de sobrevivência ou por razões de 

expansão e consolidação, as agências de notação de risco e as suas administrações têm 

desempenhado um papel de distorção e manipulação de mercado. Existem inúmeras 

provas diretas de que as metodologias, os critérios e as classificações podiam ser 

ajustadas até satisfazer os melhores interesses de todos os envolvidos. Segundo 

comunicações obtidas pela SEC e pela FCIC, não só as agências notaram negócios que 

não compreenderam91, como usaram modelos de análises diferentes dos publicados 

para poderem notar alguns produtos e não perderem quota de mercado. 

Perante todo o exposto, somos forçados a afirmar que a crise financeira 

planetária não foi um acontecimento inesperado mas sim um animal alimentado 

durante muito tempo pela generalidade dos agentes de mercado, com especial 

destaque e ganhos para as agências de notação de risco, com a conivência de muitos 

agentes políticos e públicos. Todavia e não obstante todos os diagnósticos, o clamor 

público contra as agências e a aparente vontade política de reformar o setor, 

verificamos que os problemas estruturais da atividade de notação de risco, maxime a 

dependência regulatória, mantêm-se virtualmente inalteradas. 

                                                           
89

 Ver o artigo do Wall Street Journal de 22 de janeiro de 2010, “The Minds Behind the Meltdown: How a 

swashbuckling breed of mathematicians and computer scientists nearly destroyed Wall Street”, o qual 

pode ser consultado no sítio oficial do WSJ em 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704509704575019032416477138.html  
90

 MASON, Joseph R. and ROSNER, Josh, ”Where Did the Risk Go? How Misapplied Bond Ratings Cause 

Mortgage Backed Securities and Collateralized Debt Obligation Market Disruptions," 2007, disponível em 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027475  
91

 Segundo uma analista, um negócio podia ser estruturado por vacas e mesmo assim a agência publicaria 

uma notação relativa ao mesmo. Ver “Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff’s 

Examinations of Select Credit Rating Agencies,” disponível em 

http://www.sec.gov/news/studies/2008/craexamination070808.pdf 
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Até à próxima crise? 

 



Milena Barbosa de Melo 

 

Análise Europeia - Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2 (1)                    155 

 

 

O DIREITO À SAÚDE E A QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS1
 

 

MILENA BARBOSA DE MELO
2 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

O direito à saúde integra o conceito de qualidade de vida. Saúde de qualidade é uma meta que os países, 

em escala global e, ainda, no âmbito do desenvolvimento sustentável, desejam alcançar, pois um alto nível 

de saúde constitui um elemento fundamental para o bem-estar. Assim, a partir da boa saúde, os indivíduos 

têm condições de efetivar os demais direitos humanos, nomeadamente, habitação, nutrição, dignidade, 

educação. A relação entre propriedade intelectual e saúde pública tem atraído controvérsias tanto nos 

países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento. A inovação farmacêutica é parte essencial dos 

esforços para melhorar a qualidade de vida e salvar seres humanos em todo o mundo.  Essa inovação não 

só beneficia os doentes, como também previne novas doenças. Sendo assim, relacionando o acesso a 

medicamentos com o bem-estar social, surgem duas questões interessantes: o preço dos medicamentos e 

a qualidade dos medicamentos. Com o intuito de ingressar na concorrência, as empresas acabam por 

produzir fármacos com substâncias de baixa qualidade, situação que viola diretamente o direito à saúde. E, 

por isso, a proliferação de medicamentos sem qualidade no mundo constitui um problema de saúde 

pública internacional. 
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ABSTRACT 

The Right to Health and the Quality of Generic Medicines. The right to health includes the concept of quality 

of life. Quality health care is a goal that countries on a global scale and, in the context of sustainable 

development, want to achieve, since a high level of health is a fundamental element for the well-being 

because it is from the good health that individuals are able to carry other human rights, as housing, 

nutrition, dignity, and education. The relationship between intellectual property and public health has 

attracted controversy both in developed countries and in developing countries. The pharmaceutical 

innovation is an essential part of the efforts to improve the quality of life and save humans throughout the 

world. This innovation not only benefits patients, but also prevents new diseases. Thus, the access to 

medicines relating to social welfare raises two interesting questions: the prices of medicines and the quality 

of medicines. In order to join the competition, companies end up producing sub-standard drugs, a 

situation that violates directly the right to health. And so, the proliferation of drugs without quality in the 

world is an international public health problem. 

Keywords: Quality, Law, Health, Development. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O direito à saúde integra o conceito de qualidade de vida, porque as pessoas 

em bom estado de saúde não são as que recebem bons cuidados médicos, mas sim 

aquelas que moram em casas salubres, comem uma comida sadia, num meio que lhes 

permite dar à luz, crescer, trabalhar e morrer. Conforme o artigo 25.º da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, o acesso à saúde é uma garantia essencial para o 

indivíduo, como condição indispensável da existência humana. Resta, portanto, ao 

poder estatal, assegurar de todas as formas o bem-estar social.  

A história demonstra que as doenças sempre afligiram o Homem. Na 

atualidade, há, dentre outras, a HIV/SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) e o 

cancro. São doenças que desafiam a ciência, em virtude da sua complexidade e, até ao 

momento, da incapacidade de demonstrar resultados que favoreçam a descoberta da 

cura de tais doenças, por isso, os tratamentos são muitas vezes ineficazes, além de 

extremamente onerosos.  
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A relação entre propriedade intelectual e saúde pública tem atraído 

controvérsias tanto nos países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento. 

Todavia, insta ressaltar que a grande problemática pode ser identificada, em grande 

parte, nos países em desenvolvimento, nomeadamente aqueles situados em África, em 

virtude das grandes epidemias que ocorrem nos países e que acabam acarretando 

milhares de vítimas, já que os Estados não possuem recursos financeiros suficientes 

para combater as enfermidades e a população, de tão carente, não dispõe de recursos 

financeiros para suprir as necessidades que surgem com as enfermidades. 

Sendo assim, pode ser confirmado que a inovação farmacêutica é parte 

essencial dos esforços para melhorar a qualidade de vida e salvar seres humanos em 

todo o mundo. Nesse aspeto, convém observar que o processo de produção de 

medicamentos envolve elementos importantes da economia, pois compreendem o 

desenvolvimento do medicamento em si, tanto a produção como a comercialização.  

Discute-se que o acesso aos medicamentos é desrespeitado em virtude das 

arbitrariedades das empresas farmacêuticas, e isso ocorre, justamente, em decorrência 

da falta de políticas públicas pró-ativas, progressivas e preventivas por partes dos 

Estados no que diz respeito à produção do medicamentos.  

Por isso, podem ser identificados problemas mais no âmbito nacional dos 

países no que tange às políticas públicas, para atingir o anseio da coletividade, do que 

no âmbito internacional, já que não existem mecanismos impositivos para o país fazer 

ou deixar de fazer determinada atividade.  

Nesse contexto, desenvolveu-se fortemente o mercado de medicamentos 

genéricos no mundo, de forma a gerar competitividade asseverada com os 

medicamentos de referência. O problema dos genéricos não se resume apenas na 

permissão ou proibição da sua produção, vai um pouco mais além, mais precisamente, 

no que tange à qualidade dos medicamentos, já que a imitação de tecnologia para 

atender às necessidades locais é, muitas vezes, a base de um setor da investigação e 

desenvolvimento local independente. 

 Atualmente, tem-se discutido essa questão nos medicamentos fabricados na 

Índia, na China e, ainda, no Brasil, quando se trata de medicamento similar. Sendo 
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assim, os países emergentes destacam-se no mercado de medicamentos no mundo, 

mas existem indícios sobre a má qualidade dos medicamentos colocados no mercado. 

Com o intuito de reduzir os custos dos medicamentos e, consequentemente, o valor 

final, as empresas acabam por investir pouco, de forma a não aplicar boas práticas de 

fabrico de genéricos e similares, ao substituir os ingredientes por outros mais baratos.  

Desta forma, emerge a situação-problema: o fabrico de medicamentos 

genéricos em países da periferia global é um obstáculo para o direito à saúde e, 

consequentemente, para o direito ao desenvolvimento? Tendo em vista a problemática 

apresentada, este artigo tem como objetivo principal: analisar, até que ponto, o fabrico 

dos medicamentos genéricos é um obstáculo para o direito à saúde e, 

consequentemente, para o direito ao desenvolvimento. Tem, ainda, como objetivos 

secundários: i) identificar se os medicamentos genéricos são obstáculos para o direito à 

saúde; ii) verificar a existência de casos de medicamentos de má qualidade no cenário 

internacional; e iii) averiguar o posicionamento das organizações internacionais acerca 

da entrada de medicamentos sem qualidade no mercado. 

Assim, esta investigação tem como pano de fundo a doutrina no campo do 

Direito Internacional do Desenvolvimento, bases de dados e documentos das entidades 

que compõem o sistema onusiano e demais associações vinculados ao tema, como a 

OMS, OMPI, OMC, notícias jornalísticas, bem como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Acordo TRIPS OMC e a Declaração de Doha sobre acesso à saúde. 

 

2. DECLARAÇÃO DE DOHA E O DIREITO À SAÚDE 

 

Segundo Duarte (1994), o direito à saúde integra o conceito de qualidade de 

vida, porque as pessoas em bom estado de saúde não são as que recebem bons 

cuidados médicos, mas sim aquelas que moram em casas salubres, comem uma 

comida sadia, num meio que lhes permite dar à luz, crescer, trabalhar e morrer. 

Sendo assim, saúde de qualidade é uma meta que os países, em escala global, e 

ainda no âmbito do desenvolvimento sustentável, desejam alcançar. Um alto nível de 

saúde constitui um elemento fundamental para o bem-estar, pois, como defendem 
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Machado e Raposo (2010), é a partir da boa saúde que os indivíduos têm condições de 

efetivar os demais direitos humanos, nomeadamente, a habitação, a nutrição, a 

dignidade e a educação. 

De forma geral, os aspetos da saúde nos países desenvolvidos são bem 

melhores do que nos países em desenvolvimento. Analisando os dados sobre os 

motivos da mortalidade, observou-se que as causas de desnutrição concorrem com as 

doenças infeciosas, como por exemplo: a tuberculose, AIDS/HIV e malária.  

Assim, pode ser observado que o direito à saúde reveste características de 

enquadramento nos direitos humanos, que remontam à própria carta das Nações 

Unidas, nomeadamente os seus artigos 55.º e 56.º, e, ainda, à Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, estabelecendo critérios de bem-estar social, respeito aos direitos 

humanos e o progresso económico e social, enfatizando, portanto, os elementos de 

direito à saúde. Nesse sentido, Jónatas Machado e Vera Lúcia Raposo (2010) observam 

que:  

 

―No rescaldo da II Guerra Mundial, e da miséria humana que dela resultou, as 

sementes do direito à saúde foram lançadas na Carta das Nações Unidas, com a 

sua ênfase, inscrita nos artigos 55.º e 56.º, no bem-estar dos povos, no respeito 

pelos direitos humanos, no progresso económico e social e na resolução de 

problemas económicos e sociais, incluindo a saúde. Ele foi desde o início 

consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu artigo 25.º, 

integrando a matriz originária do direito internacional dos direitos humanos no 

século XX‖ (Machado e Raposo 2010, p. 11) 

 

Conforme o artigo 25.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o 

acesso à saúde é uma garantia essencial para o indivíduo, como condição essencial 

para uma existência humana digna. Resta, portanto, ao poder estatal, assegurar de 

todas as formas o bem-estar social. Nessa mesma linha de proteção à saúde, no 

sentido de responsabilização dos governos como mantenedores principais do 

desenvolvimento, identifica-se o Pacto de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, mais 

especificamente no seu artigo 12.º, com as seguintes diretrizes:  
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―Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de 

gozar do melhor estado de saúde física e mental possível de atingir. 2. As medidas 

que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a assegurar o pleno 

exercício deste direito deverão compreender as medidas necessárias para 

assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como 

o são desenvolvimento da criança; b) O melhoramento de todos os aspetos de 

higiene do meio ambiente e da higiene industrial; c) A profilaxia, tratamento e 

controlo das doenças epidémicas, endémicas, profissionais e outras; d) A criação de 

condições próprias a assegurar, a todas as pessoas, serviços médicos e ajuda 

médica em caso de doença‖. No cenário internacional dispomos de outros 

instrumentos normativos que se preocupam com o direito à saúde, 

nomeadamente: Convenção para Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial de 1965, Convenção de Discriminação contra as Mulheres de 1979, 

Convenção dos Direitos da Criança de 1989, Protocolo Adicional à Convenção 

Americana de Direitos Humanos no domínio dos Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais de 1988, como instrumento internacional que se preocupa com o direito à 

saúde‖.  

 

Nesse aspeto, torna-se interessante observar que, no momento em que se 

amplia o conceito de direito à saúde, são esclarecidos alguns aspetos essenciais do 

direito ao desenvolvimento, já que se observa que a saúde pública também faz parte 

do setor de interesse do Estado, por se tratar de Direitos Humanos (CARVALHO, 2011). 

Dessa maneira. Winslow observa que: 

 

―A ciência e a arte de prevenir as enfermidades, prolongar a vida e promover a 

saúde e a eficiência, mediante o esforço organizado da comunidade, para a) 

saneamento do meio ambiente; b) controle das doenças transmissíveis; c) 

educação dos indivíduos na higiene pessoal; d) organização dos serviços médicos e 

de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de 

enfermidades; e) desenvolvimento de um mecanismo social que assegure a cada 

um nível de vida adequado para a conservação da saúde, organizando estes 

benefícios de tal modo que cada cidadão se encontre em condições de gozar de 
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seu direito natural à saúde e à longevidade.‖ (WINSLOW apud ACOSTA, R.T.K 1993, 

pp. 7-8) 

 

A história demonstra que as doenças sempre afligiram o homem. Na atualidade, 

há, dentre outras, a HIV/SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) e o cancro. 

São doenças que desafiam a ciência, em virtude de sua complexidade e, até ao 

momento, da incapacidade de demonstrar resultados que favoreçam a descoberta da 

cura de tais doenças, por isso, os tratamentos são muitas vezes ineficazes, além de 

extremamente onerosos.  

A característica internacional do direito à saúde é percetível quando se visualiza 

o elemento extraterritorial que contamina o indivíduo, ou seja, quando o indivíduo 

ultrapassa as fronteiras do seu território, levando consigo o risco de pandemia, que 

gera, consequentemente, a preocupação por partes das organizações internacionais 

em conter esse problema, para que não saia do controlo.  

Nesse aspeto, observa-se a relação da saúde com o direito sustentável, pois o 

papel precípuo do desenvolvimento sustentável é melhorar a qualidade de vida da 

população sem, no entanto, aumentar o uso dos recursos ambientais. No entanto, para 

que essa ligação ocorra é necessário que haja uma ação equilibrada para o crescimento 

económico dos recursos naturais, do meio ambiente e do desenvolvimento social, pelo 

que sem renovação para o caminho do desenvolvimento, não será possível falar em 

desenvolvimento sustentável (WHO, 2001). 

A questão em comum que gera afinidade entre propriedade intelectual e saúde 

pública tem sido discutida, não apenas nos países desenvolvidos, como também nos 

países em desenvolvimento. Nos países de África, especificamente, a grande 

problemática é identificada em virtude das grandes epidemias que ocorrem, afetando 

milhares de pessoas. Não existem recursos suficientes para combater esta situação e a 

população não dispõe, também, de condições para suprir as necessidades que surgem 

com as enfermidades.  

Nessa perspetiva, Dutfield observa que: 
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―High-profile pandemics likes HIV/AIDS understandable attract considerable 

attention. Millions of people have died of this terrible diseade-2.6 million in 2003 

and 2,8 million in 2005, of which sub-Saharan Africa contributed 1.9 million and 2,0 

million respectively‖ (DUTFIELD, 2008, p. 312). 

 

Diante esse contexto, o direito à saúde corresponde não apenas ao 

atendimento médico e hospitalar (mão de obra humana especializada), mas também 

ao acesso a medicamentos, pelo que deve ser aprimorado de acordo com o 

desenvolvimento social, tecnológico e científico. Os medicamentos constituem um dos 

instrumentos mais eficazes do arsenal terapêutico disponível para prevenir, curar ou 

atenuar diversas enfermidades. Por tudo isso, representa um elemento bastante 

importante da política sanitária e administrativa. São hoje considerados produtos de 

primeira necessidade, pois transcendem os direitos civis para alcançar o patamar da 

coisa pública (MARQUES, 2013). Portanto, o acesso a medicamentos corresponde a um 

dos elementos para a completude do direito à saúde e, como tal, deve ser respeitado e 

colocado à disposição da sociedade, principalmente de modo preventivo, evitando-se, 

desta forma, problemas de difícil ou prolongada solução (CARVALHO, 2011).  

Deste modo, pode-se afirmar que o direito ao acesso a medicamentos difere 

dos demais direitos relacionados à saúde, pois esse envolve interesses públicos e 

privados, já que se trata de uma concessão de serviço que deve ser feita pela 

administração pública, pois é enquadrada como elemento legal fundamental para o 

indivíduo para que a sua função de garante das necessidades da população seja 

alcançada e, ainda, na seara privada, envolvem-se nomeadamente, a investigação, o 

investimento e o desenvolvimento no fabrico de produtos farmacêuticos. 

Sendo assim, confirma-se que a inovação farmacêutica é parte essencial dos 

esforços para melhorar a qualidade de vida e salvar seres humanos em todo o 

mundo.  Essa inovação não só beneficia os doentes, como também previne novas 

doenças. Além disso, é muito importante para o sistema de saúde de um país, por 

trazer soluções para diferentes problemas de saúde pública. Consequentemente, 

permite uma utilização mais eficiente dos recursos, resultando em enormes lucros para 

o setor (MARQUES, 2013). 
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3. A PRODUÇÃO E A PROTEÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DO ACESSO À 

SAÚDE 

 

O processo de produção de medicamentos envolve aspetos extremamente 

importantes da economia, pois compreendem o desenvolvimento do medicamento em 

si e, ainda, a produção e a comercialização do medicamento. Nessa perspetiva, 

Huveneers observa que: 

 

―Le développement comporte d’abord la phase de la recherché thérapeutique: la 

synthèse de nouvelles molécules, c’est-à-dire la production d’une substance ou 

d’une composition chimique à l’échelle du laboratoire. La synthèse est suivie d’une 

analyse de la pureté et de la stabilité des nouvelles molécules, puis de leur 

screening, c’est-à-dire de l’étude de leur comportement à l’aide de tests 

pharmacologiques et biologiques. Au niveau de la production, il faut distinguer la 

production du principe actif de sa mise en forme galénique. Le stade du lancement 

et la commercialisation sont la promotion auprès du corps médicales par les 

équipés de délégués médicaux des firmes pharmaceutiques. Ces activités de 

promotion sont fort coûteuses‖ (HUVENEERS, 2000, pp. 17-18). 

 

Diante do exposto, as questões relacionadas com a entrada de medicamentos 

no mercado tornam-se bem complexas, em virtude dos interesses que surgem na 

relação: empresa-Estado-indivíduo. Há quem defenda a irrelevância da proteção 

patentária dos medicamentos no âmbito do direito ao desenvolvimento, visto que os 

custos decorrentes do investimento são altos, situação que reduz o acesso aos 

medicamentos. Nesse sentido, observa-se o estabelecido por Krishna:  

 

―Patents are irrelevant for the development of the products needed to address the 

diseases prevailing in developing nations…. The extension of pharmaceutical patent 

protection to developing nations, mandated by TRIPS Agreement, can do very little 

to prompt the development of such products, while it generates costs in terms of 

reduced access to the outputs of innovation‖ (Krishna, 2006, p. 10). 
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Todavia, as questões relacionadas com o acesso aos medicamentos são 

agravadas pela presença dos laboratórios farmacêuticos, pois, de certa forma, acabam 

por monopolizar as atividades de produção dos medicamentos e, por isso, as empresas 

farmacêuticas são constantemente criticadas, já que o foco acaba por recair para a 

acumulação de capital e menos para as questões humanitárias.  

As críticas que giram em torno das patentes de medicamentos estão baseadas 

numa política excludente, pois haverá indisponibilidade dos fármacos de maneira 

equitativa (países desenvolvidos e países em desenvolvimento). Dessa maneira, resta 

analisar se existe uma forma de conciliar o apelo do bem-estar da sociedade com a 

ideia geral de propriedade. A situação da patente de medicamentos torna-se mais 

complexa quando alargamos o campo de visualização para o cenário internacional, 

pois estão em jogo os interesses distintos de países diversos. Assim, como forma de 

consolidar as questões referentes às patentes de maneira uniforme no cenário 

internacional, alguns acordos e tratados foram estabelecidos entre vários países com o 

intuito de facilitar os processos de patenteabilidade no âmbito interno de cada país, 

assim como de reestabelecer as políticas e relações internacionais entre os países.  

O acordo TRIPS, segundo Carvalho (2011), representa uma proteção mínima e 

que, por isso, deve ser complementada por atividades desenvolvidas pelos Estados-

membros, pois deve existir a contrapartida do Estado para a consecução das 

necessidades essenciais da população através do princípio da progressividade. Nesse 

sentido, Carvalho observa que: 

 

―Reitere-se a importância da compreensão e da atuação voltadas para a realização 

de políticas públicas que proporcionem desenvolvimento progressivo e 

sustentável, por meio do respeito ao direito humano e fundamental que é o acesso 

a medicamentos, mesmo porque as maiores necessidades e gastos orçamentários, 

referentes à política sanitária, relacionam-se ao fornecimento de medicamentos‖ 

(CARVALHO, 2011, p. 45). 

 

Portanto, os Estados-membros irão utilizar as flexibilidades disponibilizadas no 

cenário jurídico internacional, mas deverão cumprir com uma contrapartida, ou seja, 

deverão contribuir com atividades positivas por parte do Estado. É importante levar em 
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consideração que os Estados, em especial os em vias de desenvolvimento, não detêm 

conhecimento técnico-científico suficiente para iniciar um processo de produção de 

medicamentos, situação que prejudica o país no tocante ao acesso à saúde através do 

acesso aos medicamentos. Dessa forma, a única alternativa viável para a consecução 

dos objetivos do Estado de Direito é recorrer a alternativas oferecidas pela ordem 

jurídica internacional, que irão sedimentar o sistema de cooperação internacional, em 

especial, as licenças compulsórias.  

Pela própria essência, as patentes exigem um reembolso financeiro para que 

exista o retorno devido sobre os valores pecuniários investidos nas descobertas dos 

medicamentos. Nesse sentido, os medicamentos estão no patamar mais alto das 

discussões sobre propriedade intelectual e desenvolvimento, no âmbito internacional. 

Os preços definidos pelas empresas farmacêuticas chegam de certa forma a serem 

abusivos e, em virtude da necessidade da própria população, existe a necessidade da 

interrupção desse monopólio, para que ocorra a socialização desse medicamento.  

Nesse sentido, Correa observa a problemática da necessidade ao acesso aos 

medicamentos por parte da população, em diversificadas regiões do mundo: 

 

―With more than 30 million people living with HIV, most of them in the poorest 

regions of the world, the need to address the problem of access to patented 

medicines has emerged as a global priority. While it is true, as argued by the 

pharmaceutical industry, that other factors such as infrastructure and professional 

support play an important role in determining access to drugs, it is also true that 

the prices resulting from the existence of patents ultimately determine how many 

will die from AIDS and other diseases in the years to come‖ (CORREA, 2005, p. 57). 

 

 A crise do HIV/SIDA, em todo mundo, trouxe essa necessidade de bloqueio das 

atividades das empresas de medicamentos e começou a ser discutida a real 

necessidade de existir proteção jurídica aos produtos farmacêuticos, visto que a 

população, independentemente da sua localização geográfica, necessita de 

medicamentos para sobreviver e que a patente iria apenas limitar esse acesso. Nesse 

contexto sobre as estatísticas da incidência do HIV no mundo, observa-se que: 



O Direito à Saúde e a Qualidade dos Medicamentos Genéricos 

© Associação Portuguesa de Estudos Europeus 2016                                                              166 

―More than 35 million people now live with HIV/AIDS; 3.3 million of them are under 

the age of 15; In 2012, an estimated 2.3 million people were newly infected with 

HIV; 260,000 were under the age of 15; Every day nearly 6,300 people contract 

HIV—nearly 262 every hour; In 2012, 1.6 million people died from AIDS; 210,000 of 

them were under the age of 15; Since the beginning of the epidemic, more than 75 

million people have contracted HIV and nearly 36 million have died of HIV-related 

causes‖ (AMFAR FOUNDATION, 2013). 

 

 Diante esse panorama de combate ao HIV/SIDA, o Brasil foi o precursor, quando 

se utilizou a edição de uma legislação interna para comercializar o medicamento 

Efavirenz - antirretroviral produzido pelo Laboratório Merck Sharp & Dohme, detentor 

da patente, usado no combate ao vírus HIV/SIDA. 

Com a incorporação do acordo TRIPS no ordenamento jurídico brasileiro, o 

Brasil passou a conceder patentes para medicamentos e, com isso, não foi mais 

possível fabricar os medicamentos genéricos sem o pagamento dos royalties aos 

titulares das patentes, situação que sobrecarregou os cofres públicos brasileiros. Sendo 

assim, tendo por base o interesse coletivo e a emergência no que tange a população 

portadora do HIV/SIDA, o Brasil decidiu requerer a licença compulsória com base no 

interesse público e, ainda, no abuso do poder económico (BERG, 2007).  

Contudo, apenas com a ameaça do pedido de licença compulsória houve 

redução em 64% do valor do medicamento de referência, pois a empresa visada sabia 

que o Brasil dispunha de tecnologia suficiente para produzir medicamentos genéricos. 

Posteriormente, a empresa de medicamentos voltou a operar o produto com preços 

altos, pelo que o Brasil anunciou a intenção de comprar os medicamentos destinados 

ao combate da enfermidade, no formato genérico, da Índia. Apesar de ter havido 

contraproposta da empresa interessada, para uma redução de 30%, o Brasil observou 

que não atendia aos interesses públicos do país. 

 Desta forma, a partir do decreto 6108 foi anunciada a permissão do 

instrumento jurídico e, desde então, o país iniciou o processo de importação paralela 

da empresa de medicamentos genéricos, situada na Índia, e os royalties do grupo 
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Merck, em relação à importação do produto similar indiano, ficaram em 1,5% do valor 

do medicamento na Índia. 

No mês de março do ano de 2012, a Índia concedeu a primeira licença 

compulsória para um medicamento produzido pela Natco Pharma, visto que o sistema 

jurídico indiano permitia solicitar licenças compulsórias independentemente do 

controlo patentário (BECKETT e POUNTNEY, 2013). 

Importa ressaltar ainda que, apesar de outros fatores existirem para a 

dificuldade de acesso aos medicamentos por países em desenvolvimento e com menor 

desenvolvimento relativo, o preço dos medicamentos torna-se a pedra angular do 

problema. Nesse sentido, Berg observa que: 

 

―For example, at the time that a year’s supply of a combination of AIDS drugs cost 

more than $10,000 in the United States under patent, Indian generic producers 

offered a similar combination for around $300. Although other factors have 

contributed to the unavailability of essential medicines, for some medicines prices 

have clearly been part of the problem‖ (BERG, 2013). 

 

O desafio central desse problema foi tentar conciliar os interesses económicos e 

o direito fundamental à saúde, pois existe um vínculo direto com os custos da 

investigação e desenvolvimento e as perspetivas de mercado. Assim, sendo o 

medicamento um bem essencial, de saúde pública, deve ser tratado com prioridade e, 

assim, estabelecer-se políticas que garantam o acesso aos medicamentos para a 

população (HERINGER 2007, p. 65). Diante do exposto, a princípio pode ser observado 

um conflito de direitos fundamentais, nomeadamente o direito à propriedade e o 

direito à saúde, representado pelo acesso aos medicamentos. Todavia, ao estabelecer 

uma equação entre os dois elementos jurídicos, logo se verificam as vantagens e 

desvantagens que surgem com a licença compulsória, que, segundo André Ramos, 

seria uma valoração comparativa dos direitos em conflito: 

 

―Consiste na valoração comparativa entre, de um lado, as vantagens de uma 

medida e, de outro, o sacrifício exigido a um direito fundamental. A análise do 

custo e benefício tem que ser feita para evitar medidas desequilibradas, que geram 
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mais transtornos aos titulares dos direitos restringidos que benefício geral‖ 

(RAMOS, 2005, p. 19). 

 

E ainda, em relação ao equilíbrio entre os direitos, o mesmo autor pontua que: 

 

―Resta a análise da proporcionalidade entre a restrição de um direito (meio) e o 

benefício de outro (finalidade), utilizando-se os três elementos do juízo de 

proporcionalidade (idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito). Logo, na colisão entre direitos, deve-se impedir que um direito seja 

sacrificado inutilmente, além do necessário ou de forma desequilibrada‖ (RAMOS, 

2005, p. 47). 

 

Sendo assim, ao verificar os quesitos da proporcionalidade, pode ser observado 

que o acesso aos medicamentos enquadra-se na questão da coletividade, ou seja, da 

necessidade de uma parcela da população que não dispõe de recursos financeiros 

suficientes para adquirir determinados medicamentos, identificando-se, portanto, a 

relevância social do direito. Em contrapartida, o direito de propriedade inerente a 

patente farmacêutica está voltado para uma questão individual, excluindo uma grande 

parcela da população, já que os benefícios serão restritos a uma pequena parcela. Por 

isso, ao estabelecer essa balança, na procura de um equilíbrio de interesses, verifica-se 

que o direito à saúde torna-se, de fato, um elemento de destaque, pois não deve ter 

condicionante e, por isso, mesmo sendo uma norma programática na maioria das 

constituições, ainda deve ter prioridade em detrimento de outros direitos elencados 

nas constituições dos países. 

Observa-se, também, que o próprio acordo TRIPS estabelece no seu texto a 

possibilidade de utilização de medidas diversas (incluindo a licença compulsória) para 

que o país possa promover a saúde pública através do acesso aos medicamentos. E, 

apesar da Declaração de Doha estabelecer questões sobre o direito à saúde, não 

houve, no seu texto, a clarificação quanto à possibilidade de se utilizar as licenças 

compulsórias para que o país pudesse promover a saúde pública. A Declaração de 

Doha afirmou apenas que os países signatários deviam cumprir as determinações 

expostas no Acordo TRIPS, situação que gerou um endurecimento das normas 
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protetivas das patentes de medicamentos, dificultando assim o estabelecimento de um 

mercado de consumo tanto interno, como de âmbito internacional. Assim, em 2003, o 

conselho ministerial da OMC aprovou a exportação de medicamentos, através da 

utilização da licença compulsória, para os países mais necessitados, ou seja, aqueles 

países que possuem graves problemas de saúde pública.  

É conveniente ressaltar, ainda, que o acesso aos medicamentos, como parte do 

direito à saúde, exige qualidade na prestação de bens e serviços destinados à 

consecução do direito à saúde. Dessa forma, não é apenas o direito de gozar de uma 

vida saudável, mas engloba, também, o direito a gozar de um alto padrão nos cuidados 

de saúde, devendo existir um forte controlo por parte dos países no que respeita à 

liberalização da entrada de medicamentos genéricos e similares no mercado, quando 

da utilização da licença obrigatória. Contudo, a falta de proteção de patentes adequada 

reduzir-se-á numa estrutura de incentivos desfavorável à investigação e 

desenvolvimento de medicamentos tecnologicamente mais avançados, com perdas 

significativas para a saúde pública nacional e global. Tanto mais que é certo que o 

desenvolvimento de resistência aos antibióticos por parte de muitos vírus exige um 

esforço continuado de investigação, que só uma proteção patentária adequada 

consegue garantir (CANOTILHO et al., 2008). 

 

4. DIREITO AOS MEDICAMENTOS DE QUALIDADE COMO PARTE DA GARANTIA 

DO DIREITO À SAÚDE 

 

No âmbito do acesso a medicamentos de qualidade, Jónatas Machado e Vera 

Lúcia Raposo (2010) observam que a acessibilidade dos medicamentos pode causar um 

conflito entre duas dimensões do acesso à saúde, pois uma privilegia a acessibilidade 

dos medicamentos, ao passo que outra coloca a ênfase na investigação e no 

desenvolvimento de novos medicamentos e na garantia da respetiva qualidade, 

segurança e eficácia, em ordem de fazer face às carências e emergências sanitárias à 

escala global. E, sem a entrada no mercado de novos medicamentos, existirá uma 
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grande dificuldade de suprir as deficiências que surgirão com inexistência de produtos 

farmacêuticos adequados.  

Por isso, as autoridades sanitárias responsáveis pela entrada de medicamentos 

no mercado têm uma grande responsabilidade na fiscalização, de forma adequada, dos 

medicamentos, para que não se enquadre num dos elementos de violação do direito à 

saúde, nomeadamente, os medicamentos sem qualidade. Nesse sentido, pode ser 

afirmado que, de fato, o Estado tem o dever de fiscalizar os medicamentos que serão 

introduzidos no mercado. A proliferação de medicamentos sem qualidade, no mundo, 

constitui um problema de saúde pública internacional, de grandes proporções, sendo 

de grande importância os órgãos fiscalizadores para permissão de entrada de 

medicamentos no país (MACHADO e RAPOSO, 2010).  

Convém observar ainda que, apesar de emergencial, a licença compulsória não 

pode ser utilizada de maneira arbitrária, pois o princípio da livre iniciativa e da 

propriedade ficarão sem sentido. Nessa perspetiva, Berg observa que: 

 

―The defenders of intellectual property rights — both corporations benefiting from 

patents and copyrights and governments of the IP-generating developed nations, 

especially the United States — counter that strong IP protection benefits 

developing nations and the poor. In the words of a U.S. State Department 

undersecretary, strong IP protection ―will not only encourage innovation, it will 

provide the level of confidence in an economy needed to attract foreign 

investment and spur technology transfer.‖ These arguments were among the 

justifications presented in the 1990s for including intellectual property in general 

international trade agreements for the first time‖ (BERG, 2007, p. 28). 

 

 Assim, o país deve buscar mecanismos de efetivação do direito à saúde e à 

vida, através de instrumentos consistentes de motivação da investigação e do 

desenvolvimento, pois, caso contrário, o ônus da ineficiência do Estado recairá, apenas, 

para as empresas privadas produtoras de medicamentos. Nesse sentido Roberta 

Remédio Marques, observa que: 
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―A rigidez desse controle corresponde à importância do em que está em 

jogo, que é a saúde pública e a saúde individual de cada cidadão.  Assim, só 

depois de superar esse rigoroso exame, no qual é verificado se as 

propriedades do produto ou do processo não possuem nenhum efeito 

nocivo ao ser humano e que de fato são eficazes para o objetivo a que 

se propõe, poderá ser lançado o medicamento  no  mercado‖ (MARQUES, 

2013, p. 57). 

 

Observa-se, ainda, que o monopólio temporário inerente à concessão de uma 

patente, nada mais é do que o obstáculo que a população enfrenta para ter acesso aos 

medicamentos, que até então lhe é desconhecido.  

Reconhece-se que a proteção da propriedade intelectual e industrial 

desempenha uma importante função social, na medida em que propicia o 

desenvolvimento intelectual, cultural e científico dos Estados. No domínio da indústria 

farmacêutica, essa proteção é condição essencial a promoção sustentada da saúde 

pública (MARQUES, 2013).  

Como elucidado anteriormente, nos últimos anos têm existido problemas que 

envolvem as patentes farmacêuticas, nomeadamente a diminuição de incentivos para 

inovação na área, em virtude da vulnerabilidade à imitação do sistema. Nesse sentido, 

Roberta Remédio Marques observa que grande parte dos medicamentos atuais 

lançados no mercado contém poucos elementos inovadores, situação que não colabora 

com o desenvolvimento social, já que não acompanha o padrão evolutivo da 

sociedade, nomeadamente o surgimento de enfermidades. 

A necessidade de uma maior inovação farmacêutica é inegável e a melhoria da 

saúde (pública e individual) em termos mundiais depende dessa inovação. Ela está 

ligada às necessidades de saúde pública em constante evolução e associada a 

fenómenos globais. Portanto, o seu objetivo é a continuidade da inovação dos 

medicamentos, propiciando maiores benefícios para a humanidade. Esse processo de 

inovação, no entanto, é muito complexo, demorado e frágil, por natureza. Por essa 

razão, são reduzidas as hipóteses de êxito na tarefa de colocar um novo medicamento 
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no mercado. Além disso, o processo é muito dispendioso, fato que restringe o número 

de entidades capacitadas, técnica e financeiramente, para a busca exitosa de uma nova 

molécula (MARQUES, 2013). 

A falta de incentivo para investigação nas inovações farmacêuticas para 

combate das enfermidades é percebida, não apenas nos antirretrovirais, mas também 

nos medicamentos para combate e controlo da malária, tuberculose, entre outras. 

Nessa perspetiva, Ganslandt (2005) observa que: 

 

―The problem, however, is that developing new drugs typically involves substantial 

investments in R&D. The average cost to develop a new pharmaceutical drug is 

approximately U$300 million; in some cases, it is substantially higher. These costs 

are mainly fixed and sunk once the drug is developed‖ (GANSLANDT et al., 2005, p. 

214). 

 

 Essa questão decorre justamente da frágil proteção que os fármacos dispõem 

em vários países, em especial aqueles em desenvolvimento. Nesse sentido, Mattias 

Ganslandt observa que: 

 

―HIV/ADIS is not the only disease plagues poor nations; malaria, tubercolosis, and 

other maladies are equally lethal and debilitating. Indeed, HIV/AIDS is unusual in 

that strong incentives for pharmaceutical companies to develop treatments for 

sufferers in high-income economies have resulted in medicines that effectively 

permit patients to function well years before onset of the disease. Overwhelmingly 

poor and cannot afford medicines in sufficient quantities to cover R/D costs. The 

problem is accentuated by weak patent protection in potential markets, further 

reducing the willingness of pharmaceutical enterprises to develop new drugs and 

vaccines‖ (GANSLANDT, 2005, p. 34). 

 

Em países desenvolvidos, a indústria relacionada com a Propriedade Intelectual, 

caracterizada hoje como bem de alto valor agregado, vem crescendo continuamente 

em ritmo mais acelerado do que qualquer outro segmento da economia. É um reflexo 

do novo ciclo de evolução das indústrias, embasado no dinamismo tecnológico que 
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tem como matéria-prima para os meios de produção o conhecimento, elemento 

dependente da criatividade.  

O Brasil, dentre outros países em vias de desenvolvimento, enfrentam a 

dificuldade de se situar no mercado internacional de fármacos em virtude do frágil 

sistema de produção ainda existente, pois apesar de possuir incentivo de tecnologia na 

área, não é o suficiente para concorrer diretamente com a produção de alto nível dos 

medicamentos originários dos países desenvolvidos.  

Todavia, os países em vias de desenvolvimento, apesar de não alcançarem o 

patamar dos desenvolvidos na produção de fármacos originais, conseguiram 

desenvolver um alto padrão de qualidade para produção de fármacos na modalidade 

genérica. Assim, são capazes de abastecer o mercado interno de medicamentos com 

custo menor, através daa produção nacional de produtos genéricos, utilizando, 

portanto, a mesma fórmula medicamentosa do original.  

Diante do exposto, torna-se importante observar que as flexibilidades advindas 

do Acordo TRIPS e enaltecidas pela Declaração de Doha podem não ser colocadas em 

atividade, em virtude das dificuldades, de ordem organizacional, enfrentadas pelos 

países em desenvolvimento. Sendo assim, mesmo tendo sido reunidos os requisitos 

essenciais para o estabelecimento de determinadas flexibilidades, os países não terão 

condições de executá-las. Nessa perspetiva, Matthews (2011) observa que: 

 

―The use of compulsory licensing provisions and other TRIPS flexibilities is also 

problematic the procedural requirements for implementing the appropriate 

national legal provisions are complex and burdensome, particularly for developing 

and least-developed countries that lack the necessary technical and legal expertise 

and administrative capacity‖ (MATTHEWS, 2011, p. 423). 

 

 Observa-se ainda que, além das dificuldades estruturais enfrentadas pelos 

países em desenvolvimento, existem os acordos bilaterais e regionais, que podem 

incluir medidas restritivas que dificultem o desenvolvimento de técnicas essenciais para 

a produção ou reprodução de medicamentos (MATTHEWS, 2011). Em virtude das 

dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento no que tange à 

implementação das flexibilidades do Acordo TRIPS, as organizações internacionais 
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tornaram-se, como se verá a seguir, um forte suporte para identificar as soluções 

viáveis nas negociações ocorridas entre os países (MATTHEWS, 2011).  

O debate sobre exceções e limitações no campo de patentes, especialmente o 

licenciamento compulsório, tem focado, desde há muito, a área da saúde pública e o 

acesso a medicamentos no mundo em desenvolvimento. A alteração do Acordo TRIPS, 

decidida em 2005 com relação ao licenciamento compulsório para exportação na área 

farmacêutica, é um resultado desse debate. O debate refere-se, também, à discussão 

sobre se o sistema de patentes, com as suas atuais verificações e equilíbrios embutidos, 

permanece um sistema adequadamente equilibrado, algo de extrema importância, pois 

oferecerá incentivos para o desenvolvimento técnico e o crescimento económico.  

Esse processo de competição, através do fortalecimento do comércio dos países 

em desenvolvimento, faz parte da condição natural do sistema comercial internacional. 

Importa ressaltar ainda que, no que tange ao sistema de propriedade intelectual, a 

economia dos países em desenvolvimento vivenciam um período de transição de 

substancial importância, pois partem do pressuposto de que não dispõem de 

tecnologia suficiente para desenvolver as suas investigações e, por isso, acabam por 

depender do conhecimento e da tecnologia de países desenvolvidos. Nesse sentido, 

torna-se de fundamental importância a existência dos genéricos, pois será a partir de 

uma tecnologia já existente que se desenvolverá uma tecnologia mais avançada. Sendo 

assim, Gibbons observa que: 

 

―History teaches that uncompensated intellectual property transfers (piracy) as a 

developmental policy may have much to commend it because uncompensated 

transfers may mark an attempt to return to the well-worn paths that led to past 

successful economic development. Many now-developed nations passed through 

this stage of taking and exploiting uncompensated transfers of intellectual 

property‖ (GIBBONS, 2011, p. 87). 

 

Neste momento, a discussão tem-se alargado para outras áreas. Exemplos são 

as discussões na Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC) sobre propriedade intelectual referente à tecnologia ―verde‖, a decisão na 

http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=PROFILER-WLD&DocName=0201182901&FindType=h
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Comissão Permanente sobre Direito Patentário, da WIPO, para estudar a área de 

exceções e limitações no sistema de patentes, e a Conferência da WIPO realizada em 

13-14 de julho de 2009, sobre propriedade intelectual e política pública. 

Nesse sentido, para o adequado equilíbrio entre os direitos dos indivíduos e os 

direitos dos detentores das patentes de objetos, frutos de maior necessidade humana, 

podem ser adotadas medidas de proteção aos direitos de indivíduos que necessitem 

de forma urgente a utilização de tais medicamentos. Todavia, tais medidas não podem 

ser abusivas, ou seja, é de extrema importância que exista coerência e limites nas 

medidas que forem sendo tomadas.  

Assim, uma análise ponderada entre os direitos de propriedade intelectual e o 

acesso à saúde pública é necessária, pois existe a necessidade de proteção patentária 

na indústria farmacêutica e da implementação de políticas públicas de preços 

diferenciados para a aquisição de medicamentos essenciais, nos países desenvolvidos e 

nos em vias de desenvolvimento social. O fato é que os medicamentos têm-se 

traduzido em simples mercadorias e a saúde numa extensão do mercado, na qual as 

curas e os tratamentos para as doenças que afligem as comunidades mundiais carentes 

só ficarão à disposição de forma excludente, isto é, para aqueles que dispuserem de 

um poder de compra suficiente para suportá-los (Plaza 2008). 

Atualmente, tem sido discutida a questão dos medicamentos fabricados na 

Índia, China e, ainda, no Brasil, quando se trata de medicamento similar. Sendo assim, 

os países emergentes destacam-se no mercado mundial de medicamentos, mas 

existem indícios sobre a má qualidade dos medicamentos colocados no mercado. Com 

o intuito de reduzir os custos dos medicamentos e, consequentemente, o valor final, as 

empresas acabam por investir pouco na aplicação de boas práticas de fabrico de 

genéricos, substituindo os ingredientes por outros mais baratos. Sendo assim, os 

produtos de baixa qualidade podem decorrer de várias questões, nomeadamente, falta 

de conhecimento, prática incorreta de fabrico, infraestrutura insuficiente, toxinas, 

ingredientes ativos e ingredientes incorretos. Outra questão importante refere-se aos 

órgãos fiscalizadores para a entrada de medicamentos no mercado, que, muitas vezes, 
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não são tão rigorosos e acabam por facilitar a entrada de produtos farmacêuticos sem 

qualidade.  

As consequências da entrada dos medicamentos sem qualidade no mercado 

são graves, como: o não tratamento da doença, tanto por o remédio não fazer efeito 

ou por o organismo do paciente desenvolver uma resistência ao medicamento 

ingerido, a desconfiança no sistema de saúde, as alergias e as intoxicações. Nesse 

sentido, observa-se que: 

 

―When patients receive counterfeit medicines, they are subjected to multiple risks. 

They often suffer more than just an inconvenience; as they become victims of fraud 

medicines and are all put at risk of adverse effects from unprescribed medicines or 

substandard ingredients. Additionally, patients may lose confidence in health care 

professionals including their physician and pharmacist, and potentially modern 

medicine or the pharmaceutical industry in general. Counterfeit or substandard 

(poor quality) drugs pose threats to society; not only to the individual in terms of 

the health side effects experienced, but also to the public in terms of trade 

relations, economic implications, and the effects on global pandemics. It is vital for 

suppliers, providers, and patients to be aware of current trends in counterfeiting in 

order to best prepare for encounters with suspicious products‖ (SE, NSIMBA 2008, 

p. 4). 

 

Por isso, não é o simples acesso ao medicamento que irá construir a ideia de 

igualdade, mas também a qualidade do mesmo ao ser disponibilizado ao público. 

Assim, o acesso ao medicamento estará condicionado à sua qualidade, pois se o 

paciente tiver acesso a um medicamento sem qualidade, logo o seu direito à saúde 

será automaticamente violado. Deste modo, as políticas de fiscalização, utilizadas 

atualmente pelos países em desenvolvimento, no que tange à permissividade da 

entrada de medicamentos sem qualidade no mercado, são bem preocupantes. O 

problema não é necessariamente a cópia do medicamento, mas tão-somente os 

critérios de fiscalização para conceder a permissão de entrada de medicamentos no 

mercado. Nesse sentido, Jónatas Machado e Vera Lúcia Raposo observam que: 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nsimba%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19374325
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―Uma política permissiva relativamente a medicamentos similares e contrafeitos por 

razões unicamente relacionadas com o baixo preço e acessibilidade dos 

medicamentos pode revelar-se desastrosa para a saúde pública, colocando numa 

posição especial de risco e vulnerabilidade aqueles pacientes com menos 

capacidade para pagar‖ (MACHADO e RAPOSO, 2010, p. 70). 

 

Diante do presente contexto, a globalização torna-se um fenómeno 

preocupante no cenário internacional, pois as flexibilidades decorrentes dos acordos 

bilaterais impulsionam a comercialização de medicamentos, podendo, inclusive, facilitar 

a distribuição de medicamentos sem a devida qualidade nos países menos 

desenvolvidos (MACHADO e RAPOSO, 2010). 

Um exemplo bastante recente do problema é o medicamento contra a malária, 

consumido por pessoas que estão localizadas na África Subsaariana e no Sudoeste 

Asiático, em que foi constatada uma certa resistência ao medicamento artemisinina, 

mais especificamente na fronteira do Camboja com a Tailândia. Estudos foram 

realizados e constatou-se um forte número de medicamentos sem qualidade, com 

vícios de falsificação. Dessa forma, Nayyar (2012) observa que: 

 

―Of 1437 samples of drugs in five classes from seven countries in Southeast Asia, 

497 (35%) failed chemical analysis, 423 (46%) of 919 failed packaging analysis, and 

450 (36%) of 1260 were classified as falsified. In 21 surveys of drugs from six classes 

from 21 countries in sub-Saharan Africa, 796 (35%) of 2297 failed chemical analysis, 

28 (36%) of 77 failed packaging analysis, and 79 (20%) of 389 were classified as 

falsified. Data were insufficient to identify the frequency of substandard (products 

resulting from poor manufacturing) antimalarial drugs, and packaging analysis data 

were scarce‖ (NAYYAR et al., 2012, pp. 288-496). 

 

Assim, colocar o direito de propriedade intelectual à margem da sociedade para 

enaltecer, por exemplo, o direito à saúde através do acesso a medicamentos pode 

gerar problemas graves, já que as políticas sanitárias destinadas à fiscalização das 

empresas de fármacos podem não ser tão confiáveis. Incorrendo, portanto, na entrada 

de fármacos sem qualidade e na redução do estímulo para a investigação de novos 

medicamentos, gerando elementos que indicam o retrocesso social.  
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Sendo assim, os países em desenvolvimento devem envidar esforços para 

controlar a entrada de medicamentos sem qualidade no mercado, tanto através do 

estabelecimento de bons laboratórios, que tenham o compromisso de produzir 

medicamentos de qualidade, como também através do compromisso das agências 

sanitárias responsáveis pela monitorização ou a verificação de controlo de qualidade de 

todos os produtos farmacêuticos fabricados localmente e os importados ou doados 

aos países, para se certificar que eles respeitam o conjunto das normas internacionais 

ou nacionais estabelecidas.  

Diante esse contexto, apreende-se, mais uma vez, que é responsabilidade 

própria do Estado a consecução do bem-estar social e as atitudes de controlo para a 

entrada de medicamentos no mercado, através de métodos de certificação que 

garantam a qualidade do fármaco, que são de substancial importância. Não podem ser 

consideradas atitudes que bloqueiam meramente a entrada de genéricos no mercado, 

mas tão-somente a entrada de medicamentos sem qualidade, para que não incorra na 

negação dos direitos fundamentais, ou seja, o direito de acesso à saúde, de vida com 

dignidade. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

À vista de tudo quanto foi exposto, o presente estudo partiu da premissa de 

que o alto nível de saúde constitui um elemento fundamental para o bem-estar, uma 

vez que se pode concluir que é a partir da boa saúde que os indivíduos têm condições 

de efetivar os demais direitos humanos, nomeadamente, habitação, nutrição, 

dignidade, educação.  

Assim, considerando ser a inovação farmacêutica parte essencial dos esforços 

para melhorar a qualidade de vida e salvar vidas, observou-se que, com o intuito de 

ingressar na concorrência, muitas empresas de medicamentos genéricos acabam por 

produzir fármacos com substâncias de baixa qualidade. Esta situação viola diretamente 

o direito à saúde. E, por isso, a proliferação de medicamentos sem qualidade, no 

mundo, constitui um problema de saúde pública internacional. 
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Diante do exposto, e relacionando com o apresentado no texto, observa-se 

que o fabrico de medicamentos genéricos nos países da periferia global é um 

problema real, pois a falta de cuidado na elaboração do medicamento ocasionará 

acesso a medicamentos sem qualidade por países menos favorecidos. Sabe-se que o 

desafio central desta problemática é tentar conciliar os interesses económicos e o 

direito fundamental à saúde, pois existe um vínculo direto com os custos da 

investigação e desenvolvimento e as perspetivas de mercado. Trata-se não apenas do 

direito de gozar de uma vida saudável, mas também o direito a gozar de um alto 

padrão nos cuidados de saúde e, por isso, deve haver um forte controlo por parte dos 

países, no que tange à autorização da entrada de medicamentos genéricos e similares 

no mercado. 

Com efeito, a falta de proteção de patentes adequada reduzir-se-á numa 

estrutura de incentivos desfavoráveis à investigação e desenvolvimento de 

medicamentos tecnologicamente mais avançados, com perdas significativas para a 

saúde pública nacional e global. Certo é que a proliferação de medicamentos sem 

qualidade, no mundo, constitui, sim, um problema de saúde pública internacional, de 

grandes proporções, ressalvando-se a grande importância dos órgãos fiscalizadores 

para permissão de entrada de medicamentos no país. 

Sendo assim, conclui-se que os países em desenvolvimento, principalmente, 

devem envidar esforços para controlar a entrada de medicamentos sem qualidade no 

mercado, tanto através do estabelecimento de bons laboratórios, como também 

através do compromisso das agências sanitárias responsáveis pela monitorização ou a 

verificação de controlo de qualidade de todos os produtos farmacêuticos fabricados 

localmente e os importados ou doados, uma vez que não é o simples acesso ao 

medicamento que irá construir a ideia de igualdade, mas principalmente, a qualidade 

do mesmo ao ser disponibilizado ao público. 
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A CELEBRAÇÃO DO DIA DA EUROPA, A IMPORTÂNCIA DA 

DATA E DO PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL E MEIO ACADÉMICO 

NA CONSTRUÇÃO EUROPEIA 

 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA, A SECRETÁRIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS, 

MARGARIDA MARQUES 

 

Por ocasião da Conferência sobre o Dia da Europa e o Lançamento da Revista 

“Análise Europeia”, no dia 3 de maio de 2016, na Sede da Representação da 

Comissão Europeia em Portugal, em Lisboa. 

 

 

Introdução: União de Cidadãos 

 

Começaria por sublinhar que, por si só este evento é um exemplo da iniciativa da 

sociedade civil para divulgar e refletir sobre as questões europeias, as quais são hoje 

indissociáveis das questões nacionais. E fazemos hoje esse debate a propósito do Dia 

da Europa, que celebraremos no próximo 9 de maio. 

Terão então passado 66 anos sobre a Declaração Schuman. Nesse já distante dia – tão 

afastado de nós que poucos têm memória da dura realidade das guerras intraeuropeias 

– Robert Schuman disse: "A Europa não se fará de um golpe". Tinha razão. A Europa é 

um projeto em constante construção e mutação. Cabe-nos dar continuidade ao legado 

que nos foi deixado pelos pais fundadores da Europa. 

À época, nos anos 50, e apesar das inovações institucionais que as Comunidades 

Europeias trouxeram, a construção europeia fazia-se essencialmente entre Estados-

nação e portanto em torno da ideia de uma União entre Estados. 
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Mas, há várias perspetivas pelas quais podemos olhar para a Europa e nenhuma delas 

mutuamente exclusiva: uma União de Estados, uma União de Direito, mas também uma 

União de cidadãos. De cidadãos e para cidadãos. 

Um das grandes conquistas do projeto europeu é precisamente a cidadania europeia. 

Como diz o Tratado de Lisboa, a cidadania europeia acresce e não se substitui à 

cidadania nacional. Esta cidadania traduz-se numa série de direitos, desde a livre 

circulação à possibilidade de petição ao Parlamento Europeu. 

Contudo, estes direitos também contêm em si deveres, nomeadamente o imperativo 

que cada cidadão deve reconhecer em pugnar pela defesa desses direitos e em ter uma 

postura ativa e pró-ativa. 

O Relatório sobre a cidadania europeia de 2013, Ano Europeu dos Cidadãos, definia 

como uma das seis áreas de intervenção prioritária a promoção da participação dos 

cidadãos na vida democrática. 

E é necessário identificarmos… 

 

…Instrumentos concretos de Participação Democrática 

 

Uma das ferramentas que o Tratado de Lisboa colocou à disposição dos cidadãos para 

consubstanciar tal participação foi a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE). Este 

mecanismo permite a um milhão de cidadãos da UE, de 7 Estados-membros diferentes 

(um quarto dos EM), propor uma iniciativa legislativa à COM. 

Até agora, três iniciativas fizeram todo o percurso e tiveram resposta da COM. Foram 

elas: “A água e o saneamento são um direito humano! A água é um bem público, não 

uma mercadoria!”, “Um de Nós” e “Stop Vivisection”. Estão também neste momento em 

recolha de assinaturas mais quatro iniciativas. As ICE são excelentes exemplos da 

capacidade de mobilização que existe no seio dos europeus e que não pode ficar 

adormecida. É pouco? É! 

Ainda será necessário mais tempo para que os cidadãos sintam a utilidade e a eficácia 

desta iniciativa. Mas vai fazendo o seu percurso… mais lento que o desejável. 
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Esta capacidade de mobilização pode ser vista também noutros aspetos da própria ICE. 

Por exemplo, a adoção do Regulamento que a baliza [Regulamento n.º 211/1011] foi 

precedida de um debate público cujos resultados estiveram na base da proposta da 

Comissão Europeia. 

Temos outras vias para a participação da sociedade civil no processo de construção 

europeia. 

Mais um exemplo (para além da Iniciativa Cidadania europeia): As consultas públicas. 

São lançadas a propósito de iniciativas legislativas e são ferramentas de participação 

informal dos cidadãos que permitem enriquecer a qualidade de qualquer proposta, 

pois esta incorporará os pontos de vista daqueles que são os seus destinatários. 

Mas sabemos que a primeira prioridade quando os cidadãos visitam a Internet não é ir 

para a página “Public Opinion” da Comissão Europeia…. Também aí, as organizações da 

sociedade civil têm um papel importante a desempenhar. 

Gostaria de referir a este propósito o início, no passado dia 8 de março, do processo de 

consulta pública do chamado Pilar dos Direitos Sociais, o terceiro pilar da UEM. Este 

pilar visa estabelecer um conjunto de princípios essenciais para o bom funcionamento 

e maior justiça dos mercados de trabalho e sistemas de proteção social na área do 

euro. Pilar que temos vindo a reivindicar, uma vez que terá de existir um equilíbrio 

entre a dimensão económica, a dimensão orçamental e a dimensão social na UEM. Esta 

consulta durará até ao final de 2016 e contamos com a participação ativa dos parceiros 

sociais. Estamos a organizar uma audição com a Comissária Thyssen, responsável pelos 

Assuntos Sociais na Comissão Europeia. 

Os atos eleitorais são fundamentais em qualquer espaço democrático, ao nível nacional 

e ao nível europeu. Mas temos de sublinhar que não se esgota neles, de modo algum, 

a participação democrática. Daí que instrumentos como a ICE ou o debate publico 

sistemático sejam importantes. Naquele domínio específico, cumpre lembrar que nas 

últimas eleições europeias a taxa de participação na Europa foi de apenas 42,61% e em 

Portugal 33,67%. São números preocupantes e que temos que modificar. Pensando e 

agindo agora. Não esperando para as vésperas das próximas eleições em 2019. 
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A importância da academia 

 

Quando falamos de sociedade civil referimo-nos a uma miríade de grupos, entidades, 

organizações. Uma das componentes mais importantes de qualquer sociedade civil é o 

meio académico. Eu diria por duas razões. 

Em primeiro lugar, porque contribui ativamente para o debate de ideias: a 

desconstrução de mitos ou a formulação de propostas para desbravar novos caminhos. 

Em segundo lugar, porque o mundo académico promove o estabelecimento de pontes 

entre as elites do conhecimento, aquele que deve ser um dos setores mais dinâmico de 

uma sociedade. 

Neste domínio, o Programa Erasmus continua a ser um pilar essencial que urge 

continuar a promover e do qual certamente grande parte de vós beneficiaram. O 

recentemente falecido Umberto Eco dizia a propósito do Erasmus que este havia criado 

a primeira geração de europeus. De facto, o Programa Erasmus contribuiu e continua a 

contribuir para criar as condições que fazem com que o horizonte espacial dos 

europeus ultrapasse as fronteiras nacionais e seja visto como natural. 

 

Finalmente 

 

É muito importante, aliás, fundamental, que toda esta nova geração de europeus se 

mobilize para construir uma Europa mais solidária e mais coesa, mas também mais 

dinâmica e criativa. Poucas vezes, como hoje, foi esta necessidade tão aguda: a crise 

migratória, os refugiados, a persistência de economias anémicas, o terrorismo ou o 

ressurgimento dos nacionalismos, o mesmo a indefinição da pertença do Reino Unido 

à UE, são problemas que requerem respostas convictas, firmes e coletivas. 

Nestes tempos conturbados, uma parte dessa resposta passa pelos cidadãos, por 

tomarem a dianteira e participarem na construção de uma Europa que é, antes de mais, 

deles! Vossa! 

Obrigada. 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 
 

 

1. Tipos de publicações e dimensão 

  

A Análise Europeia publica artigos, recensões, revisões críticas, comunicações e notícias, 

redigidos em português ou inglês. 

  

Os artigos devem ser originais e oferecerem um contributo relevante e pertinente para 

o conhecimento na área dos Estudos Europeus. Não devem exceder 50 000 caracteres 

com espaços, incluindo resumo e palavras-chave em duas línguas, bibliografia, figuras e 

quadros. 

  

As recensões consistem num resumo dos aspetos principais de uma obra, publicada há 

menos de 24 meses. O autor deve contextualizar o seu percurso e enquadrar, 

brevemente, o âmbito do estado da arte quanto ao tema. O autor deve, ainda, apreciar 

a obra quanto ao seu contributo no meio académico e sugerir possíveis caminhos para 

uma investigação futura, caso assim o entenda. Não devem ultrapassar 10 000 

caracteres com espaços, incluindo resumo e palavras-chave em duas línguas, e 

bibliografia. 

  

As revisões críticas incidem a um conjunto de obras sobre o mesmo tema ou autor, 

publicadas há menos de 24 meses, ou obras não recentes cuja pertinência e atualidade 

justifique uma revisão crítica. O autor deve aprofundar o estado da arte relacionado 

com o(s) tópicos(s) envolvido(s), enunciando e discutindo a sua relevância, oferecendo, 

de igual modo, o seu contributo pessoal para a clarificação dos aspetos envolvidos e 

sugestões para uma análise alternativa. Não devem exceder os 20 000 caracteres com 

espaços, incluindo resumo e palavras-chave em duas línguas, e bibliografia. 
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As comunicações reportam-se a artigos apresentados em eventos científicos da área, 

organizados ou promovidos pela Associação, cuja relevância e pertinência justifiquem a 

sua publicação. Não devem exceder os 30 000 caracteres com espaços, incluindo 

resumo e palavras-chave em duas línguas, e bibliografia. 

 

As notícias reportam-se a acontecimentos científicos da área, cuja relevância e 

pertinência justifiquem a sua publicação. Não devem exceder os 10 000 caracteres com 

espaços. 

 

2. Estrutura e formatação do texto 

  

Os originais devem ser preparados em suporte digital, na versão MS Word 2007 ou 

superior, em formato A4 com todas as margens a 3 cm. Os elementos da publicação 

devem respeitar a seguinte estrutura e respetivas normas de formatação: 

  

Título:  Deve ser conciso, exprimindo o conteúdo. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 14, em maiúsculas, a negrito e alinhado ao centro. 

 

Subtítulo: É opcional. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 11, em maiúsculas, a negrito e alinhado ao centro. 

  

Nome(s) do(s) autor(es): Primeiro nome e sobrenome(s) de cada autor, sem 

abreviaturas. Quando existe mais que um autor, a ordem pela qual o nome dos autores 

é apresentada é da sua exclusiva responsabilidade. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 11, em maiúsculas pequenas, alinhado à direita. Para 

cada autor, a seguir ao seu nome, inserir uma nota de rodapé com a sua informação 

profissional, nome da organização a que pertence, localidade, país e e-mail pessoal ou 

institucional. Caso seja aluno, o autor deve colocar o curso que se encontra a 

frequentar, nome da instituição de ensino superior, localidade, país e e-mail pessoal. 
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Resumo/Abstract/Resumé/Resumen/Sommario: O resumo deve salientar os aspetos 

essenciais do texto. Deve ser apresentado, obrigatoriamente, em português e inglês; 

opcionalmente, também pode ser apresentado numa terceira língua: francês, espanhol 

ou italiano. A sua redação deve ser clara e concisa, até um máximo de 1500 caracteres, 

incluindo espaços, em cada língua. Nos resumos em língua estrangeira, o título da 

publicação deve ser traduzido na respetiva língua e apresentado no início do resumo. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 9, alinhamento justificado, entrelinhamento a 1,5 

espaços, parágrafo com primeira linha a 1,25 cm.  

 

Palavras-chave/Keywords/Mots-clés/Palabras clave/Parole chiave: A seguir a cada 

resumo, devem ser apresentadas até um máximo de 5 palavras-chave na respetiva 

língua. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 9, alinhamento justificado, entrelinhamento a 1,5 

espaços, parágrafo com primeira linha a 1,25 cm. 

  

Corpo do texto  

Formatação: Deve ser justificado, com entrelinhamento a 1,5 espaços, em Segoe UI, 

tamanho 11. A primeira linha de cada parágrafo deve ter um avanço de 1,25 cm. 

  

Capítulos: O texto pode ser dividido em capítulos e sub-capítulos (até 3 níveis), 

numerados sequencialmente, em numeração árabe. Devem ser apresentados em 

maiúsculas, alinhados à esquerda, em Segoe UI, tamanho 11, a negrito. 

  

Notas: devem ser apresentadas em sequência numérica árabe, em rodapé, Segoe UI, 

tamanho 9, justificado. 

  

Referências bibliográficas: São citadas ao longo do texto (ver ponto 5.1.). A referência 

bibliográfica remete também para a bibliografia no final do texto, sendo ordenada 

alfabeticamente pelo último nome do autor ou pelo título, nos casos de não existir 

autor. 
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Agradecimentos: É opcional. Se necessário, podem ser feitos os agradecimentos a 

assistências científicas, técnicas e financeiras. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 11, justificado, entrelinhamento a 1,5 espaços. A 

primeira linha de cada parágrafo deve ter um avanço de 1,25 cm. 

Limite: Até um máximo de 500 caracteres, incluindo espaços. 

  

Bibliografia: Todas as referências bibliográficas citadas no texto, em nota de rodapé, 

devem ser apresentadas no final, por ordem alfabética, sob o título “Bibliografia”. 

Formatação: Segoe UI, tamanho 11, justificado, entrelinhamento a 1,5 espaços e 

parágrafo com avanço pendente a 1,25 cm.  

 

3. Elementos do texto 

  

3.1. Figuras 

As figuras englobam mapas, gráficos, desenhos, fotografias, etc. A sua inclusão no 

texto deve ser pertinente, devendo ser referidas no texto, usando a palavra “figura”, se 

esta ficar no meio da frase, ou a abreviatura “fig.”, caso se usem parêntesis: Ex: (fig. 1). 

As figuras são numeradas sequencialmente em numeração árabe e a sua legenda deve 

ser clara e curta, posicionada abaixo da figura, em Segoe UI, tamanho 9, centrado. 

  

A qualidade das figuras representadas deve ser suficiente para garantir a sua 

legibilidade. Sempre que possível, as figuras devem ser a cores, em formato jpeg, gif, 

png, com uma resolução não inferior a 300 dpi. 

  

Cada figura será enviada em separado e não pode exceder os 5 MB, enquanto que o 

conjunto não pode ultrapassar os 30 MB. As figuras devem ser identificadas com o 

apelido do primeiro autor e respetivo número da figura (ex: Silva_fig. 1.jpg). 

Juntamente, deve ser enviado um ficheiro de texto com uma listagem de todas as 

figuras, onde constem o número da figura, a respetiva legenda e a fonte. Esta lista deve 
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ser identificada com o apelido do primeiro autor, seguido de _figuras (ex: 

Silva_figuras.docx). 

  

3.2. Quadros 

A sua inclusão na publicação deve ser pertinente, devendo ser referidos no texto e 

numeradas sequencialmente em numeração árabe. O seu título deve ser claro e 

sintético, posicionado acima do quadro, em Segoe UI, tamanho 10, centrado. A fonte 

deve ser indicada. 

  

A informação contida nos quadros deve ser simples e concreta, devendo caber dentro 

de uma só página. Os quadros devem, obrigatoriamente, ser formatados com linhas 

horizontais interiores e exteriores, ficando ao critério do(s) autor(es) a inclusão de 

linhas verticais interiores e exteriores. 

  

3.3. Abreviaturas e siglas 

A utilização de abreviaturas e siglas deve ser restringida ao máximo. A designação 

completa à qual se refere uma abreviatura ou uma sigla deve preceder de uma primeira 

indicação destas no texto (ex.: Organização das Nações Unidas (ONU)), a não ser que se 

trate de uma unidade de medida padrão (ex.: m (metros)). Não devem ser utilizados 

pontos nas siglas (ex.: UE em vez de U.E.). 

  

3.4. Números 

Os números, quando não forem seguidos por unidades de medida, deverão ser 

apresentados por extenso, de primeiro a décimo e de um a dez (inclusive), e por 

algarismos a partir deste último número. As unidades de milhar devem ser separadas 

por um espaço (ex.: 1 500). 

  

3.5. Citações 

As citações pouco extensas (até 3 linhas) devem ser incorporadas no texto, entre aspas. 

As citações mais longas serão recolhidas e formatadas em letra de tamanho inferior ao 
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do texto (tamanho 10), sem aspas, com um avanço de parágrafo de 1 cm à esquerda e 

à direita. 

  

Todas as citações de autores estrangeiros deverão, salvo casos especiais que 

justifiquem citar-se também o original, ser apresentadas em tradução. Deverá ser 

enviado em anexo o texto original de todas as citações cuja tradução seja da 

responsabilidade do autor do trabalho. 

  

As interpolações serão identificadas por meio de parênteses retos [ ], enquanto que as 

omissões serão assinaladas por reticências dentro de parênteses retos [...]. O título das 

publicações referidas será apresentado em itálico, tratando-se de livros, ou será 

colocado entre aspas, no caso de artigos. 

  

4. Referências bibliográficas 

  

4.1. Por tipo de publicação 

  

Chave 

Tipo de publicação 

Citação da fonte no texto 

Referência da fonte na bibliografia 

 

Livro impresso (1 Autor)  

…de acordo com Lourenço (2007, p. 3) ou … (Lourenço, 2007, p. 3) 

LOURENÇO, Frederico (2007), Caracteres. Lisboa: Cotovia. 

 

Livro impresso (2 autores) 

…como identificado por Abreu e Sequeira (1990, p. 67) ou …(Abreu e Sequeira,1990, p. 

67) 
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ABREU, Isaura e SEQUEIRA, Ana Pires (1990), Ideias e histórias: contributo para uma 

educação participada. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

 

Livro impresso (3 ou mais autores) 

…(Perkins et al., 1990, p. 56) 

PERKINS, George [et al] (1990), The American tradition in literature. 70th ed. New York: 

Mcgraw-Hill. 

 

Livros editados  

(KEENE, 1988, p. 89) 

KEENE, Eduard ed., (1988), Natural language. Cambridge: University of Cambridge 

Press. 

  

Capítulos de livros editados 

(Mortimore, 1998 cit. por Hargreaves et al., 1998, p. 89) 

MORTIMORE, Peter (1998), The Vital Hours: Reflecting on Research on Schools and 

their Effects. In Hargreaves, Andy [et al], eds. -International handbook of educational 

change. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers, 1998. p. 85-99. 

 

Livro eletrónico 

(Shapiro e Varian, 1999, p. 45) 

SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal (1999), Information rules: a strategic guide to the network 

economy [em linha]. Harvard: Harvard Business School Press. [Consultado em 21 de 

abril de 2009]. Disponível em: 

<http://books.google.pt/books?id=aE_J4Iv_PVEC&printsec=frontcover&_navlinks_s>. 

 

Artigo impresso 

(Keirstead, 1987, p. 29) 

KEIRSTEAD, Carol (1987), Lowell looks for answers. Equity and Choice. Vol. 3, n.º 2, p. 

28‐33. 
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Artigo eletrónico 

(Price-Wilkin, 1994, p. 7) 

PRICE‐WILKIN, John (1994), Using the World Wide Web to deliver complex electronic 

documents: implications for libraries. The Public Access Computer System Review [Em 

linha]. Vol. 5, n.º 3, p. 5‐21. [Consultado em 28 de abril de 2015]. Disponível em: 

<http://www.lib.uh.edu>. 

 

Teses e dissertações 

(Silvestre, 2008, p. 65) 

SILVESTRE, Susana Margarida (2008), Partilhar livros com bebés dos 9 meses aos 3 

anos: o papel das bibliotecas públicas portuguesas no suporte à literacia emergente 

[Texto policopiado] Évora: [S.n.]. Dissertação de mestrado. 

 

Portal/Página Web 

(Governo de Portugal, 2015) 

GOVERNO DE PORTUGAL (2015), Agenda do Primeiro-ministro. [Em linha]. Lisboa: 

Governo de Portugal. [Consultado em 21 de junho de 2015]. Disponível em: 

<http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/primeiro-ministro/agenda.aspx>. 

 

Base de dados 

…conforme dados do Eurostat (2013) ou (Eurostat, 2013). 

Eurostat (2013), Main GDP aggregates per capita. [Em linha]. [Consultado em 21 de 

junho de 2015]. Disponível em: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do>. 

 

Legislação nacional 

…Dec. Lei nº 239/97 de 9 de Setembro 

Decreto-Lei n.º 239/97 de 9 de Setembro. Diário da República nº 208/97 - I Série A. 

Ministério do Ambiente. Lisboa. 
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Legislação e normas europeias 

(COM(2010) 548 final, p. 4) 

(Directiva 2009/147/CE) 

(JO L 169, 26.9.1987, p. 11) 

 

COMUNICAÇÃO COM(2010) 548 final DA COMISSÃO AO CONSELHO E AO 

PARLAMENTO EUROPEU de 8 de Outubro de 2010 sobre a Avaliação de 2010 da 

Implementação do Plano de Acção da UE sobre Biodiversidade.  

DIRECTIVA 2009/147/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de 

Novembro de 2009 relativa à conservação das aves selvagens. 

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, Número L 169, de 26 de Setembro de 1987 –

 ACTO ÚNICO EUROPEU. 

 

4.2. Vários documentos do mesmo autor 

Se, na lista das referências bibliográficas, houver vários documentos do(s) mesmo(s) 

autor(es), o(s) apelido(s) do autor(es) pode(m) substituir-se por travessão (-) na 

segunda referência e seguintes. 

  

Exemplo: 

COELHO, Jacinto do Prado (1996), Bocage, pintor do invisível. Lisboa: Academia de 

Ciências de Lisboa. 

___ (1955), Garrett prosador. Rev. Fac. Letras de Lisboa. 2ª Série. 21:1, 35-49. 

___ (1944), A poesia ultra-romântica. Lisboa: Clássica Editora. 

  

4.3. Documentos do mesmo autor com a mesma data 

Se as citações e respetiva lista de referências bibliográficas contiverem vários 

documentos do mesmo autor, publicados no mesmo ano, acrescenta-se ao ano de 

publicação uma letra (a, b, c, etc.) na citação e na referência bibliográfica, para 

assegurar a correspondência entre a citação e a referência. 
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Exemplo: 

FAVARGER, C. (1980a), Un exemple de variation cytogéographic: la complexe de 

l'Erysinum grandiflorum-sylvestre. An Inst. Bot. Cavanilles, 35, p. 361-393. 

FAVARGER, C. (1980b), Le nombre chromossomique de populations alticoles 

d'Erysimum des Picos de Europa. Bull. Soc. Neuchateloise Sci. Nat, 100, p. 93-105. 

  

4.4. Vários locais de publicação  

Se o documento indica vários locais de publicação, transcreve-se o que estiver em 

maior evidência seguido de [etc.]; caso todos tenham o mesmo relevo tipográfico 

transcreve-se apenas o primeiro seguido de [etc.]. Poder-se-ão transcrever até três, no 

caso de corresponderem a editores diferentes. 

  

Exemplo: 

London [etc.] 

London: Pergamon; New York: Marcel Dekker; Madrid: Interamericana. 

  

4.5. Omissões 

Quando algum elemento da referência bibliográfica é omisso (autor, ano, editora, local 

de publicação), deve-se colocar a abreviatura n.d. em substituição, que significa “não 

definido.” 

  

Exemplo: 

Ayuntamiento de Zaragoza (n.d.), Cómo Moverse en Transporte Público. [em linha]. 

[Consultado em 10 de abril de 2013]. Disponível em: 

<http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/como-ir/> 
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POLÍTICA EDITORIAL 
 

 

A Análise Europeia, editada pela Associação Portuguesa de Estudos Europeus, publica 

textos originais que contribuam para o desenvolvimento da investigação científica, a 

promoção de uma reflexão e discussão aprofundada sobre as metodologias dessa 

mesma investigação, e a divulgação de informação e conhecimento no âmbito dos 

Estudos Europeus. 

 

A Análise Europeia reserva-se o direito de publicar ou não os trabalhos recebidos, 

comprometendo-se a informar os autores, dentro de um prazo previamente 

estabelecido, da sua decisão. Todos os trabalhos devem cumprir os seguintes critérios 

de admissibilidade: 

 Originalidade e pertinência; 

 Relevância do trabalho para a difusão e o desenvolvimento do conhecimento; 

 Qualidade geral do texto (apresentação, clareza e correção linguística); 

 Metodologia (adequação e profundidade coerente na abordagem do tema); 

 Atualidade da bibliografia utilizada; 

 Adequação às normas de publicação. 

 

Essa decisão é apoiada num processo de apreciação, realizado em duas etapas 

sucessivas. Em primeiro lugar, todos os trabalhos enviados para publicação serão 

avaliados pelos editores quanto à sua originalidade e pertinência, qualidade geral do 

texto e adequação às normas de publicação. Se o trabalho cumprir com todos estes 

requisitos, este passará à segunda fase de avaliação. A segunda fase de avaliação dos 

trabalhos estará a cargo de um membro do Conselho Científico, através do sistema 

blind peer review (revisão cega por pares). O avaliador irá considerar a relevância do 

trabalho, a metodologia usada e a atualidade da bibliografia, elaborando um parecer a 
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fundamentar a sua decisão final. Através do parecer emitido, o avaliador poderá 

aprovar o trabalho na sua forma original, sugerir modificações ou manifestar-se 

desfavorável quanto à sua publicação.  

 

O parecer favorável pode estar condicionado à reformulação dos trabalhos, bem como 

sugestões para adequá-los às normas de correção gramatical e ortográfica e às 

exigências de clareza, tendo em vista torná-los acessíveis ao maior número possível de 

leitores. Os editores podem sugerir aos autores a revisão dos artigos propostos, 

mediante essas indicações, e condicionar a sua publicação a uma nova apreciação das 

versões revistas. Os trabalhos aceites serão submetidos a uma nova revisão editorial 

pelos editores, do qual depende a decisão final quanto à sua publicação. 

 

O Diretor da revista pode, se assim entender, convidar os membros do Conselho 

Científico ou qualquer personalidade, que se destaque pelo seu mérito profissional 

e/ou científico na área de Estudos Europeus, a publicar. Nesses casos, os seus trabalhos 

não serão sujeitos ao processo de arbitragem científica enunciado acima. 

 

Após submissão dos seus trabalhos, os autores são legalmente responsáveis pela 

garantia de que estes não constituem infração aos direitos de autor, isentando a 

Associação Portuguesa de Estudos Europeus de qualquer responsabilidade. O direito 

de autor sobre a publicação recai na editora e proprietária da revista, a Associação 

Portuguesa de Estudos Europeus. O autor transfere os direitos de autor do seu artigo a 

favor da editora da revista, autorizando-a a editar, publicar, distribuir e reproduzir a sua 

obra em suporte eletrónico, incluindo a difusão através de plataformas de distribuição 

de artigos online com as quais a Associação estabeleça acordos. Sempre que se 

justificar, a Associação pode distribuir e reproduzir os textos em todos os suportes que 

tenha à sua disposição, nomeadamente magnéticos, óticos e em papel. A transferência 

do direito de autor não implica custos para ambas as partes. 
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As opiniões emitidas são da exclusiva responsabilidade dos autores dos trabalhos, não 

expressando a opinião da Associação. 

 

A Análise Europeia não cobre qualquer valor monetário pela submissão dos trabalhos 

ou pelo processamento e edição do texto aquando da sua publicação. 

 



 

 

 


