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Capítulo 3 - PENÍNSULA IBÉRICA 

SEGURANÇA DOS INVESTIMENTOS 
VS. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA. 
O FUTURO DA “UNIÃO DA ENERGIA” 

NO PÓS COVID-19

Marta Vicente1
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da Universidade Católica Portuguesa; Estudante de Doutoramento 
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en/8915-ACBD-5585. Alguns dos seus textos podem ser consultados 
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Em texto anterior,2 identificámos os quatro 
drivers da insegurança nos investimentos 
em energia, isto é, os fatores catalisadores 
de alterações suscetíveis de impactar 
negativamente os investimentos do sector 
(driver ambiental, driver técnico-financeiro, 
driver político e o driver da fragmentação e 
da integração económica).
Alertámos, ao tempo, para a interdigitação 
entre os mencionados drivers. Uma 
alteração com motivações financeiras, 
efetuada pelo lado da despesa ou pelo lado 
da receita, contempla inevitavelmente uma 
opção política quanto aos investidores-
operadores visados (ex. Contribuição 
extraordinária sobre o setor energético, no 
caso português, o TVPEE, no caso espanhol,3 
a extensão do imposto Robin Hood às 
centrais fotovoltaicas, em Itália).4
Destacámos, ainda, o impacto do driver da 
fragmentação e da integração económica 
nos investimentos com ligação ao direito da 
União Europeia (intra-União e extra-União), 
atento o risco de a proteção oferecida aos 
investidores por aquele bloco normativo 
poder ficar abaixo da proteção oferecida 
pelos Acordos de proteção de investimento.5 
A este risco, já concretizado nos acórdãos 
Micula e Bayware (por ex.),6 alia-se a 
circunstância de, no acórdão Achmea, 
o Tribunal de Justiça ter declarado a 
incompatibilidade dos API intra-União com 
o direito primário (da União), por violação 
do princípio da autonomia.7 
A história recente demonstra, além disso, 
que os tribunais arbitrais do investimento 
oferecem uma proteção reforçada em 

contexto de crise ou de emergência 
financeira, sobretudo no setor da energia.8  
Foi assim durante a crise argentina. Os 
acórdãos recentemente proferidos contra 
Espanha e Itália, a propósito de medidas 
desfavoráveis para os produtores de 
eletricidade a partir de fontes renováveis, 
vieram esclarecer que essa proteção 
“adicional” vale tanto para as economias do 
“Sul” como para economias OCDE. 
Atento o enquadramento descrito, qual 
a relevância da crise da COVID-19 para 
os investimentos no setor da energia, em 
especial no que respeita aos diferendos e à 
arbitragem? Multiplicar-se-ão, à semelhança 
do que sucedeu nas crises anteriores, 
as disputas arbitrais sobre alterações 
normativas e administrativas desfavoráveis? 
Serão as modificações já implementadas 
(ou a implementar proximamente), no que 
respeita ao acesso ao mercado interno da 
energia, ao fim dos acordos de investimento 
intra-União ou à salvaguarda de interesses 
públicos suficientes para “achatar” – usando 
o termo da moda – a curva dos litígios ou, 
pelo menos, a curva dos litígios com ganho 
de causa para os investidores?
A crise sanitária terá, no setor energético, 
uma dimensão financeira (em termos 
semelhantes à crise anterior)9 e uma 
dimensão político-securitária, traduzida 
num maior controlo ex ante ou ex post 
sobre infraestruturas e tecnologias “críticas” 
e fatores de produção essenciais, entre os 
quais se inclui, necessariamente, a energia. 
O nosso diagnóstico, em jeito de previsão, 
é o de que a União Europeia está mais 

2 Marta Vicente, «“Entre inimigos”: os drivers da insegurança nos investimen-
tos em energia», em O Direito da Energia no Contexto Ibero-Brasileiro, Caio 
César Torres Cavalcanti (Rio de Janeiro: Synergia, no prelo).
3 TVPEE (Tax on the value of the production of electrical energy, introduced 
by Law 15/2012) é o acrónimo usado na arbitragem do investimento, a que, 
por comodidade, recorremos. 
4 Referimo-nos ao imposto criado pelo Decreto-Legge 112/2008, 25.08, in-
cidente sobre empresas do setor do oil & gas com rendimento anual bruto 
superior a € 25 000 000, e que mais tarde passou a abranger as empresas 
produtoras de eletricidade a partir de renováveis. 
5 Doravante, API. 
6 Micula v. Romania, ICSID Case no. ARB/05/20, Award, 11.12.2013; BayWare 
Renewable Energy v. Kingdom of Spain, ICSID Case no. ARB/15/16, Decisions 
on Jurisdiction, Liability and Directions on Quantum, 02.12.2019.
7 Achmea, processo C-284/16, 06.03.2018. 
8 Sobre este ponto, eg. Stephan Hobe e Jorn Griebel, «New Protectionism - 
How Binding are International Economic Legal Obligations during a Global 
Economic Crisis», Goettingen Journal of International Law 2 (2010): 423–35.
9 O cumprimento dos objetivos de transição energética para 2030 só será 

possível através de investimentos em tecnologias limpas. Por essa razão, 
a Diretiva UE 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de 
dezembro de 2018 relativa à promoção da utilização de energia de fontes 
renováveis menciona, por diversas vezes, a necessidade de garantir a “segu-
rança” dos investimentos nestas tecnologias. Poderão, contudo, reemergir 
litígios relacionados com o desfasamento entre os mecanismos de incentivo 
já implementados e os preços de mercado da energia, que estão em queda. 
Além disso, serão fonte de litígio: o ajustamento dos instrumentos baseados 
no mercado (eg. quotas de emissão), o ajustamento dos mecanismos que as-
seguram a segurança no abastecimento, o armazenamento da energia não 
consumida, medidas relativas aos minerais necessários para a construção de 
tecnologias limpas. A Comissão Europeia manifestou vontade de acelerar a 
harmonização em matéria de tributação da energia, cuja implementação 
estimamos que possa igualmente ser contestada na arbitragem (Comissão 
Europeia, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Consel-
ho Europeu e ao Conselho – Um processo de decisão mais eficaz e mais 
democrático no âmbito da política energética e climática da UE [COM(2019) 
177 final], 09.04.2019). 
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capacitada para evitar e resolver este tipo de 
disputas, tanto interna (investimentos intra-
União) como externamente (investimentos 
com Estados terceiros à União). São três os 
alicerces da nossa convicção.  
Em primeiro lugar, a União Europeia tem feito 
de tudo um pouco para neutralizar o driver 
da fragmentação e integração económica. 
Dito claramente, a União quer evitar, a 
todo o custo, a concretização de situações 
em que medidas com impacto sobre setor 
energético, pelas quais a União é responsável 
ou sobre as quais exerce controlo normativo 
(eg. quarto pacote da energia,10 regras sobre 
concorrência e auxílios de Estado, restrições 
à livre circulação de capitais) possam ser 
declaradas incompatíveis com API.11 
Internamente, a União anunciou, em 
05.05.2020, que os Estados-membros 
concluíram um acordo no sentido de terminar 
os tratados de investimento celebrados entre 
si, inviabilizando a subsistência futura deste 
tipo de litígios.12 Externamente, os novos API 
concluídos pela União (eg. CETA, Singapura 
e Vietname) e a interpretação preconizada 
pelo Tribunal de Justiça eliminam – por 
diversas vias13 – as chances de “conflito” 
(mas também de “diálogo”) entre o direito 
da União e os tribunais de investimento, 
pelo menos quando estejam em causa 
alterações normativas.14 Existem duvidas 

sobre a relevância do Parecer 1/17 para as 
sentenças arbitrais prolatadas ao abrigo 
dos novos API, pois, como se compreende, 
o Tribunal de Justiça não tem poder para 
interpretar vinculativamente o tratado de 
investimento. 
Em segundo lugar, a União pôs em marcha 
um regime jurídico que permitirá coordenar 
a análise, pelos Estados-membros, 
dos investimentos estrangeiros diretos 
suscetíveis de afetar a segurança e a ordem 
pública.15 Entre eles contam-se, por ex., os 
investimentos em redes de transporte de 
eletricidade e gás,16 em armazenamento 
de energia ou em tecnologias de acesso a 
dados pessoais. Em síntese, aquilo que o 
Regulamento (mencionado na nota n.º 15) 
qualifica como “infraestruturas críticas” e 
“fatores de produção essenciais”. O pano 
de fundo do Regulamento é o aumento 
do investimento direto proveniente da 
China e da Rússia e as aquisições de ativos 
estratégicos por estas economias ou por 
SOEs (Sovereign Owned Companies).17_18  
O envolvimento da Comissão Europeia – 
através da emissão de um parecer a tomar 
em consideração pelo Estado-membro que 
acolhe o investimento (artigos 6/9 e 7/7 
do Regulamento) – pode ser um elemento 
relevante na fase pós-estabelecimento, 
a propósito de alterações normativas e 

10 Cf., nesta obra, o texto de Natália Moreno. 
11 Com as consequências que daí advêm para a liberdade de conformação 
do legislador da União e dos Estados-membros. De facto, os API, ao priv-
ilegiarem uma tutela jurídica secundária (reparação dos danos causados), 
baseada na arbitragem, abrem a possibilidade de a mesma medida poder 
gerar, para o Estado-membro ou para a União, o pagamento de uma série 
de compensações financeiras (por ato ilícito, i.e. desconforme com o API). 
Esta circunstância coloca pressão sobre as instituições políticas no sentido 
da alteração de uma determinada medida regulatória. Sobre este ponto, 
Marta Vicente, «Investment arbitration and EU’s credibility as an economic 
actor», em Book of 23rd Annual meeting of Nanterre network. Legal and 
interdisciplinary challenges in contemporary society (Salamanca: IBEROJUR, 
2019), 170–78.
12 Agreement for the termination of bilateral investment treaties between the 
EU members states (concluído por 23 Estados-membros). O acordo pretende 
implementar o acórdão Achmea (nota n.º 7) e estende-se às cláusulas sun-
set, isto é, às cláusulas que prolongam a vigência do API por um período de 
tempo determinado em caso de denúncia por um dos Estados-contratantes 
(artigo 3). O acordo deixa de fora os processos de arbitragem já terminados 
(aqueles que tenham sido objeto de acordo entre as partes ou que já tenham 
sido objeto de decisão final e de execução em data anterior a 06.03.2018). 
Aplica-se, portanto, aos novos processos de arbitragem, bem como aos pro-
cessos pendentes, valendo, para estes, as regras previstas nos artigos 9 e 
10, designadamente a possibilidade de o investidor, sob certas condições, 
chegar a um acordo com o Estado de acolhimento. O acordo terá de ser 
ratificado pelos 23 Estados-membros que o concluíram - o que não será 
necessariamente fácil - e estimamos que a sua aplicação aos processos 
pendentes, atento o caráter “triangular” dos API (na parte em que benefici-
am terceiros, os investidores), será alvo de contestação não só no processo 
arbitral propriamente dito, como ao abrigo do direito a um processo justo 

(artigo 6 CEDH). 
13 Eg. recusa de efeito direto às disposições do tratado; impossibilidade de 
o tribunal de investimento questionar o nível de proteção, em termos de 
segurança, saúde pública, ambiente e ordem pública pretendido pela União 
ou pelos Estados-membros; recusa de competência ao Tribunal arbitral para 
interpretar e aplicar o direito da União. 
14 Essa interpretação ocorreu por banda do Parecer 1/17, do Tribunal de 
Justiça, 30.04.2019 [em especial, ¶ 137-161], que analisou a compatibilidade 
de várias disposições do CETA com o direito primário da União. 
15 Referimo-nos ao Regulamento (UE) 2019/452 do Parlamento e do Con-
selho de 19.03.2019 que estabelece um regime de análise dos investimentos 
diretos estrangeiros na União, que entrará em vigor em 11.10.2020.  
16 As redes transeuropeias de energia (RTE-E), disciplinadas no Regulamento 
n.º 347/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11.12.2013 são clas-
sificadas no anexo ao Regulamento 2019/452 como um «projeto ou pro-
grama de interesse da União», estando, por conseguinte, sujeitos a Parecer 
da Comissão Europeia, caso esta entenda que esse projeto pode afetar a 
segurança ou a ordem pública (artigo 8). 
17 A Belt and Road Initiave (BRI) chinesa é uma das fontes de preocupação, 
até porque a BRI pode deslocar a resolução de disputas subsumíveis ao 
âmbito de aplicação do direito da União para fora da jurisdição dos Esta-
dos-membros (eg. China International Commercial Court), levantando prob-
lemas semelhantes aos da arbitragem do investimento. Sobre este tópico, 
Heng Wang, «China’s Approach to the Belt and Road Initiative», Journal of 
International Economic Law 22 (2019): 29–55.; Sheng Zhang, «China’s Inter-
national Commercial Court: Background, Obstacles and the Road Ahead», 
Journal of International Dispute Settlement 22 (2020): 29–55.
18 Esse pano de fundo está descrito nos documentos explicativos do Reg-
ulamento, que podem ser consultados em https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2006. 
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administrativas que tenham por fundamento 
razões de segurança ou de ordem pública.19
A nossa convicção assenta, finalmente, no 
desenvolvimento doutrinal, jurisprudencial 
e político-diplomático em torno de 
disposições que asseguram, nos API, o poder 
de prosseguir interesses públicos essenciais 
(exceções) ou que excluem determinadas 
matérias do âmbito de jurisdição dos API 
(eg. carve-out ou cláusulas de exclusão).20

Estas cláusulas existem paralelamente aos 
meios de defesa que o costume internacional 
confere aos Estados de acolhimento, como 
a invocação do estado de necessidade 
(artigo 25 dos ARIE),21 ou a invocação de 
force majeure (artigo 23 dos ARIE). A relação 
entre as cláusulas de necessidade contidas 
nos tratados e a defesa por necessidade 
codificada nos ARIE não é clara.22

As cláusulas de exceção ou de necessidade 
afastam uma violação dos API naquelas 
situações em que o Estado de acolhimento 
demonstre que as medidas adotadas são 
necessárias para assegurar um “interesse 
público fundamental” (essential security 
interest) ou a manutenção da ordem pública 
(eg. reação a uma emergência sanitária). 
As medidas securitárias que venham a ser 
adotadas no setor da energia em reação 
à crise sanitária da COVID-19 constituirão 
um “laboratório” importante para testar 
a interpretação e aplicação destas 
cláusulas na arbitragem dos tratados de 
investimento.23

Em suma, a nossa previsão é a de que a 
União Europeia e os Estados-membros 
estão mais preparados para enfrentar as 
consequências da presente crise nos litígios 
do setor da energia. Há mais união, há 
mais coordenação e há mais margem de 
conformação para os poderes públicos, 
sobretudo para aqueles que têm a seu cargo 
a definição da política da energia.

19 Nem todos os Estados-membros têm regimes de controlo de investi-
mentos estrangeiros diretos (FDI screening). O Regulamento acautela esta 
hipótese no artigo 7. Em Portugal, esse regime é dado pelo Decreto-Lei 
n.º 138/2014, de 15.09, que estabelece o regime de salvaguarda de ativos 
estratégicos essenciais para garantir a segurança da defesa e segurança 
nacional e do aprovisionamento do País em serviços fundamentais para o 
interesse nacional, nas áreas da energia, dos transportes e comunicações. 
Sobre os regime dos outros Estados-membros, https://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2019/june/tradoc_157946.pdf. 
20 As cláusulas de exceção e de exclusão produzem consequências jurídicas 
distintas. Enquanto a verificação das primeiras (redigidas em termos próx-
imos dos artigos XIX, XX e XXI do GATT, por ex.) afastam a violação das 
obrigações (ou de algumas obrigações) primárias inscritas no API, as segun-
das excluem determinadas matérias ou medidas do âmbito de aplicação do 
API, obstando, portanto, à jurisdição do tribunal arbitral sobre o diferendo 
investidor-Estado. Cf., para as primeiras, o artigo 28.3.2 CETA ou o artigo 
32.2 do USMCA, e para as segundas, o artigo 21 ECT ou o artigo 32.3 do 
USMCA, que estabelecem um “carve-out” para medidas fiscais. Sobre este 
ponto, Alan Sykes, «Economic necessity in international law», American Jour-
nal of International Law 109 (2015): 396–323., Christina Binder, «Stability and 
Change in Times of Fragmentation: The Limits of Pacta Sunt Servanda Revis-
ited», Leiden Journal of International Law, 2012, 909–34., Vera Korzum, «The 
Right to Regulate in Investor-State Arbitration: Slicing and Dicing Regulato-

ry Carve-outs», Vanderbilt Journal of Transnational Law 50 (2017): 355–414., 
Kenneth Vandevelde, «Rebalancing through Exceptions», Lewis & Clark Law 
Review 17 (2013): 449–59.
21 Referimo-nos ao Projeto de Artigos sobre responsabilidade internacional 
do Estado, elaborado pela Comissão de Direito Internacional (2001). Estima-
mos, aliás, que podem levantar-se questões relacionadas com a imputação 
das medidas a um determinado Estado.
22 Recorde-se, contudo, que nos acórdãos da crise argentina, alguns tribu-
nais arbitrais consideraram as cláusulas de necessidade contidas nos API 
uma manifestação “convencional” das regras costumeiras sobre o estado de 
necessidade inscritas no artigo 25 dos ARIE. Cf. August Reinisch, «Necessity 
in International Investment Arbitration- An Unnecessary Split of Opinions in 
Recent ICSID Cases?», Journal of World Investment & Trade 8 (2007): 191–214.
23 Eg. medidas adotadas em contexto de “crise de eletricidade” [Regula-
mento (UE) n.º 2019/941 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de jun-
ho de 2019 relativo à preparação para os riscos no setor da eletricidade e 
que revoga a Diretiva 2005/89/CE]; ou medidas adotadas para garantir a 
cibersegurança, a proteção de dados e a seguranças das redes, a que se 
reportam o Regulamento (UE) n.º 2019/943 do Parlamento e do Conselho de 
5 de junho de 2019 relativo ao mercado interno da eletricidade e a Diretiva 
(UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho de 2016 
relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segu-
rança das redes e da informação em toda a União. 
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