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RESUMO 

O Direito Internacional da Agua tem vindo a admitir uma progressiva economicização da água, 
a integração de uma lógica económica na regulação dos serviços de água, com a também 
consequente tendência para proteger os investimentos estrangeiros no sector. De outro lado, 
assiste-se a decisiva consagração internacional de um direito humano à água. Estas duas 
tendências do mais moderno tratamento normativo das questões internacionais da água 
pareciam conduzir a uma colisão necessária de direitos e progressos normativos. Contudo, 
mais recentemente, a litigiosidade potencial destas linhas de evolução deu lugar a efectivos 
casos judiciários, nomeadamente no seio do Centro Internacional de Resolução de Litígios 
sobre Investimentos, que, inesperadamente, antes têm redundado numa progressiva 
jurisprudência de ponderação de factores diversos da qual já parece possível extrair uma 
tendência para harmonizar aqueles desenvolvimentos normativos até há pouco tidos como 
inevitavelmente colidentes. 
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humano à água; Direito Internacional da Agua; investimento; privatização; serviços de água. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dois dos desenvolvimentos recentes mais interessantes de um Direito Internacional da Agua 
que, desde a década de 90 do século passado, tem vindo a conhecer importante renovação, 
por forma a melhor adequar-se ao repto da crise global da água, têm a ver com a sua 
humanização e a sua economicização1. O primeiro desenvolvimento passa, nomeadamente, 
pela consagração de um direito humano à água 2 . O segundo prende-se, entre outras 
manifestações, com uma tendência para envolver privados no fornecimento de serviços de 
distribuição de água e saneamento, que outrora eram quase axiomaticamente assegurados 
pelo sector público. Aprofundando-se em paralelo, no início deste século XXI, estes dois 
movimentos estão contudo longe de ser harmónicos, antes há uma tensão latente que não tem 
deixado de se exprimir socialmente em litígios3. Mais recentemente, porem, parece começar a 
divisar-se uma via de saída ou solução para o impasse, inesperadamente com a intervenção 
criadora de uma instituição pertencente ao Banco Mundial, que os apoiantes do direito humano 
à água tendem a ver como irreconciliável opositora daquele. Eis o que pensamos poder 
detectar em 4 casos recentes decididos no âmbito do Centro Internacional de Resolução de 
Litígios de Investimentos (ICSID, no acrónimo da designação em língua inglesa)4. 

2. O DIREITO HUMANO À ÁGUA 

O direito humano à água habilita cada pessoa a água “suficiente, segura, aceitável, fisicamente 
acessível e economicamente comportável, para usos pessoais e domésticos”, sendo 
considerado indispensável para levar uma “vida com dignidade humana”. Infelizmente, contudo, 
não há nenhum tratado suficientemente abrangente que explicitamente reconheça o direito à 
água. Mesmo a Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou seja o conjunto de instrumentos 
principais que enunciam os direitos primários protegidos pelo sistema internacional de direitos 
humanos5, não contém qualquer referência ao direito à água.  

O direito à água só vem a ser mencionado explicitamente nuns quantos instrumentos jurídico-
internacionais mais restritos, que versam sobre grupos sociais específicos, necessitados de 
atenção especial, como os prisioneiros de guerra, as mulheres e as crianças. Por exemplo, a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de discriminação contra as mulheres6 
prevê, no artigo 14, n. 2, que os Estados Partes asseguram às mulheres o direito de beneficiar 
de condições adequadas de vida convenientes “nomeadamente no que diz respeito a (...) 
saneamento (...) e fornecimento de água”. Do mesmo modo, o artigo 24, n. 2 da Convenção 
sobre os Direitos da Criança7 requer que os Estados Partes “combat[am] a doença e a má 
nutrição, graças nomeadamente (...) ao fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável”.  

Implicitamente, o direito à água foi reconhecido como emanando de outros direitos 
especificados no Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais8. O 
direito humano à água é indispensável para a realização do direito à saúde, a alimentação 
adequada, a habitação condigna e a educação.  

É esta perspectiva aquela que é adoptada pelo Comité dos Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais9 no Comentário Geral n. 15, O Direito à água10. Reconhecendo que o direito humano à 
água é um “pré-requisito para a realização de outros direitos humanos”, o Comité dos Direitos 
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Económicos, Sociais e Culturais interpreta os artigos 11 e 12 do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais como a base do direito à água. O artigo 11 do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais reconhece o direito a um nível 
de vida suficiente “incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes”. De acordo com o 
Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, o uso da palavra “incluindo” exprime 
intenção de criar uma lista de direitos não exaustiva no artigo 11 e a de que o direito à água é 
essencial para assegurar um nível de vida suficiente. O Comité Internacional também 
reconheceu que, no artigo 12, o direito à água está indissociavelmente ligado ao melhor estado 
de saúde possível de atingir. 

O Comentário Geral n. 15 vê nos artigos 11 e 12 do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais a base jurídica do direito à água, clarifica o conteúdo normativo 
do direito à água e indica quais as obrigações que aos Estados são cometidas para a 
realização progressiva do direito à água ao abrigo do Pacto. Contudo, embora constitua uma 
interpretação importante do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, o Comentário Geral não equivale a direito vinculativo. O Comité dos Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais, que só tem responsabilidades de supervisão sobre os direitos 
humanos arrolados no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, não 
tem autoridade para interpretar outros tratados de direitos humanos. Daí que não haja uma 
relação certa, incontornável, entre o direito humano à água e os vários direitos inscritos no 
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos11 (como, por exemplo, o direito à vida). 
Embora o Comentário Geral n. 15 ofereça aquela que é, até à data, a explanação mais 
abrangente do direito humano à água, ao ligar o direito aos direitos económicos, sociais e 
culturais, que não aos direitos civis e políticos, pode ter prejudicado o alcance do direito à água. 

Na verdade, embora, em teoria, a ONU promova a ideia de que os direitos civis, políticos, 
económicos, sociais e culturais são “universais, indivisíveis e interdependentes e 
interrelacionados” e que a comunidade internacional tem que tratar os direitos humanos 
globalmente de forma justa e igual, na mesma base e com a mesma ênfase12, a verdade é que, 
na prática, os direitos económicos, sociais e culturais são distintos e muitas vezes subordinados 
aos direitos civis e políticos. Muito em particular, as diferenças e as desigualdades entre os dois 
grupos de direitos reflectem-se na diversidade de formulação das obrigações e nos 
mecanismos de aplicação e execução contidos num Pacto e noutro. Assim, por exemplo, 
enquanto o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos impõe aos Estados uma 
obrigação imediata de respeitar e fazer cumprir os direitos aí inscritos13, conjuntamente com um 
mecanismo de queixa interestadual14 e individual15, já o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais apenas requer que as suas obrigações sejam cumpridas na 
base do princípio da realização progressiva16 e não dispõe do apoio de um procedimento de 
queixa equivalente17. Ao ligar o direito humano à água aos direitos económicos, sociais e 
culturais arrolados no Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a 
comunidade internacional pode ter inadvertidamente contribuído para acreditar a ideia de que 
este direito é inferior ou menos fundamental que outros direitos humanos, em especial porque o 
apresenta como inexecutável, apenas de realização progressiva.  
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2. O CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE INVESTIMENTOS 
(ICSID) E OS LITÍGIOS DECORRENTES DA PRIVATIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

A conjugação de referência à água com privatização é, normalmente, causadora de fortes 
reacções. Para os críticos da privatização de serviços de distribuição de água e saneamento, a 
ideia de que investidores estrangeiros, sedentos de dinheiro, possam obter contratos de 
concessão para gerir e distribuir serviços de água em países em desenvolvimento é intolerável. 
Os críticos em países que têm experiência de privatização do sector da água são lestos a 
apontar alegadas provas dos perigos que tais processos comportam: o aumento de preços, a 
baixa qualidade da água, a falta de responsabilidade social, violações grosseiras de direitos 
humanos. De facto, olhar a água como um bem de comércio, que não como fundamento de um 
direito humano fundamental, levanta profundas questões filosóficas e morais, para além de 
problemas políticos sobre o papel das empresas e a capacidade de as comunidades locais se 
autodeterminarem. A água tem mais do que valor económico. Também tem valor cultural, 
espiritual, religioso e ambiental. A água é uma substância que sustém a humanidade. Ela está 
na base de lendas; como há guerras que se travaram por causa da água. Associam-se-lhe 
propriedades místicas, elementos sacrossantos. Perante todas estas propriedades, não admira 
que a mera menção do termo privatização origine toda a sorte de reacções e emoções. Há, 
contudo, uma série de casos, no quadro da jurisprudência do Centro Internacional de 
Resolução de Litígios de Investimentos (ICSID) que parecem começar a figurar uma via de 
conciliação entre estes dois interesses aparentemente irreconciliáveis.  

2.1 O CASO AGUAS DEL TUNARI C. BOLIVIA18: A REPRESENTAÇÃO DE INTERESSES 
PÚBLICOS (AMICUS CURIAE)  

O litígio entre a empresa Aguas del Tunari e a República da Bolívia, também conhecido como o 
caso das “guerras da água”, tem por origem a tentativa da Bolívia de privatizar os serviços de 
água em Cochabamba, de acordo com método advogado pelo Banco Mundial, no final da 
década de 90 do século passado. A solução prosseguida parecia justificar-se à luz do longo 
historial de oferta de maus serviços da água por parte de Cochabamba: numa cidade de 
aproximadamente meio milhão de habitantes, pouco mais de metade tinha acesso a água. 
Assim é que, em 1999, a Bolívia celebra com a Aguas del Tunari, uma subsidiária da Bechtel, 
companhia dos Estados Unidos, um contrato de concessão por 40 anos, para operar os 
serviços da água na cidade de Cochabamba. Quase de seguida, a Aguas del Tunari aumentou 
os preços do serviço numa média de 35 por cento, o que originou violentos protestos públicos, 
em resultado do que 100 pessoas ficaram feridas e 1 morta. A Aguas del Tunari abandonou o 
contrato e a sua equipe de gestão deixou o país. Posteriormente, a Bolívia rescindiu o contrato 
de concessão. Mais tarde, a Aguas del Tunari intentou acção contra a Bolívia no ICSID, ao 
abrigo do Tratado de investimento bilateral entre a Holanda e a Bolívia. O caso apenas foi 
objecto de uma decisão sobre a questão da competência, não tendo prosseguido na substância 
após a mesma. Ainda assim, dele decorre importante contributo para o nosso problema.  

O caso foi o primeiro em que um tribunal ICSID se confrontou com um pedido para intervenção 
processual de terceiro. Na espécie, vários indivíduos e ONGs ambientais deduziram pedido 
para tal intervenção, arguindo que o caso se distinguia da generalidade das instâncias arbitrais 
comerciais porquanto implicava um amplo interesse público relativo à saúde pública. Em breve 
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resposta, o Tribunal não atendeu ao pedido, justificando-o com a consideração de que esses 
pedidos excediam a sua competência e que, na falta de consentimento das partes, o Tribunal 
era falho de poder para abrir o processo à participação de uma não parte ou de lhe conceder o 
estatuto de amicus curiae. Embora de tal decisão nada se retire, imediatamente, para a questão 
que nos ocupa, o caso releva por ter servido de referência ao posterior reconhecimento de que 
as arbitragens que opõem investidor a Estado de acolhimento podem revestir-se de importante 
dimensão pública.  

Eis o que plenamente se vai revelar com o caso Suez, Sociedad General de Aguas de 
Barcelona SA e Vivendi Universal SA c. Republica Argentina, um outro litígio respeitante a 
distribuição de água e de serviços de saneamento em que o Tribunal se baseou no poder 
residual que lhe dava o artigo 44 da Convenção ICSID para aceitar a intervenção, a título de 
amicus curiae, da parte de ONGs com “saber, experiência e independência”19.   

Acresce que a Decisão no Caso Aguas del Tunari v Bolívia terá estado na origem das emendas 
às Regras de Arbitragem do ICSID, em 2006, que vieram permitir maior participação de 
terceiros em processos arbitrais no quadro do ICSID. Muito em particular, o novo artigo 37, n. 2 
passou a prever que “após consulta de ambas as partes, o tribunal pode permitir a uma pessoa 
ou entidade que não é parte no litígio (…) apresentar peça escrita junto do tribunal relativa a 
assunto contido no âmbito do litígio”20. Esta emenda veio depois a ser objecto de teste ou 
aplicação num outro caso de privatização de serviços da água, o caso Biwater Gauff (Tanzania) 
Ltd. c Republica Unida da Tanzania que adiante se discute.  

2.2 O CASO AZURIX V. ARGENTINA21: AS OBRIGAÇÕES DO ESTADO 

Azurix Corp v Argentine Republic é um outro litígio no contexto do ICSID relativo a privatização 
de serviços da água. 

Em 1999, a Província Argentina de Buenos Aires atribuiu à Azurix, uma empresa americana, 
uma concessão para distribuição de água potável e serviços de saneamento, na Província, com 
a duração de 30 anos. Pela concessão, a Azurix pagou 438,6 milhões de dólares americanos. 
Nos termos do acordo, à Província cabia reparar a infra-estrutura antes de a Azurix assumir a 
concessão. Esses trabalhos de reparação nunca chegaram a ser completados, o que causou 
um surto de algas no reservatório, com a consequente poluição da água. Na sequência do 
incidente, a Província atribuiu responsabilidades pelo surto ao investidor e encorajou os utentes 
do serviço de água a não pagar as suas contas. Em 2001, a Azurix apresentou no ICSID um 
pedido de arbitragem ao abrigo do tratado bilateral de investimentos entre a Argentina e os 
Estados Unidos da América. O Tribunal decidiu que as acções da Argentina, embora não 
constituindo expropriação, não asseguravam um tratamento justo e equitativo e a protecção 
completa e segura ao investimento da Azurix e que a Argentina havia adoptado medidas 
arbitrárias que haviam prejudicado o direito da Azurix ao usufruto do investimento. 

Da decisão do Caso Azurix c Argentina decorrem importantes lições para os Estados de 
acolhimento de investimentos. Em primeiro lugar, ela recorda aos Estados de acolhimento que 
têm um importante papel no processo de privatização dos serviços da água. Na presente 
instância, a Província havia falhado no cumprimento dos seus compromissos quanto à infra-
estrutura e utilizara o investidor estrangeiro como bode expiatório perante o público utente 



6 
 

pagador, frustrado devido a anos de maus serviços. O Tribunal exprimiu alguma simpatia para 
com o esforço do governo para actuar de modo vigilante e proteger a saúde pública dos seus 
cidadãos”, não sem que que tenha concluído que “as declarações e acções das autoridades 
provinciais contribuíram para a crise mais do que auxiliaram na sua resolução”.  

Em segundo lugar, a decisão no Caso Azurix c Argentina encoraja os Estados de acolhimento 
em litígios de investimento a apresentar cuidadamente os seus argumentos fundados na 
invocação de direitos humanos. A displicência argentina, ao argumentar apenas que existia um 
conflito entre as obrigações de investimento e as suas obrigações de protecção de direitos 
humanos, não colheu reconhecimento junto do tribunal, que, pelo contrário, entendeu que “o 
assunto não foi suficientemente argumentado e o Tribunal não compreende a incompatibilidade 
perante os detalhes do caso em apreciação”, especialmente porque os serviços de distribuição 
de água ao público continuaram mesmo após a declaração de rescisão. 

Em terceiro lugar, da decisão decorrem elementos úteis aos investidores relativamente à 
questão da compensação. O Tribunal atribuiu à Azurix o justo valor de mercado da concessão, 
na base do investimento efectivo; mas não deixou de reduzir a compensação de forma 
significativa por ter concluído que o pagamento que a Azurix havia feito pela concessão fora 
excessivo. Em vez de 439,5 milhões, o Tribunal ajustou o pagamento a meros 60 milhões. No 
entendimento do Tribunal, “independentemente das acções adoptadas pela Província e da 
situação económica da Argentina”, nenhum investidor bem informado teria pago o preço com 
que a Azurix arcou.  

2.3 O CASO BIWATER V TANZANIA22: AS RESPONSABILIDADES DO INVESTIDOR 

Se o caso precedente se centra nas obrigações do Estado, o caso Biwater v Tanzânia, mais um 
na linha de casos respeitantes à privatização de serviços de água, antes contende com as 
responsabilidades dos investidores.  

O caso diz respeito a um projecto de infra-estrutura de água e de saneamento em Dar es 
Salaam, Tanzânia. Sob a supervisão do Banco Mundial, o governo de Dar es Salaam abriu 
concurso a privados e atribuiu um contrato de concessão por 10 anos à City Water, um 
consórcio internacional. Ao abrigo deste contrato, a City Water deveria fornecer serviços de 
distribuição de água e de saneamento em substituição da empresa pública tanzaniana até 
então responsável por tais serviços, sendo que a City Water prometia praticar tarifas baixas e 
fazer significativas melhorias das infra-estruturas. Prometia ainda proceder à percepção do 
pagamento de tais serviços por parte dos consumidores. Contudo, as dificuldades começaram 
quase imediatamente após a contratação dos serviços. A City Water não só não melhorou a 
infra-estrutura de distribuição de água, como se viu em dificuldades financeiras em 
consequência das suas próprias ilusões e maus cálculos. Pediu então uma renegociação do 
contrato, mas as negociações falharam. De seguida, a autoridade de água e de saneamento 
local deu o contrato por terminado e as autoridades da Tanzânia deportaram os gestores 
principais da City Water, apreenderam os bens da companhia e tomaram posse dos escritórios 
e, em geral, do negócio da City Water.  

O Tribunal ICSID entendeu que as acções da Tanzânia correspondiam a uma expropriação e a 
violação de muitos outros standards do acordo bilateral de investimentos entre o Reino Unido e 
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a Tanzânia, inclusive o tratamento justo e equitativo e os standards de protecção e segurança 
completas.  

A Decisão Biwater v Tanzania dá assim dois importantes contributos para a questão em vista. 

Primeiro, o caso Biwater v Tanzania foi o primeiro caso a testar as novas regras de arbitragem 
do ICSID e, em particular, o artigo 37, atinente à participação de terceiros. Neste caso, cinco 
ONGs, com experiência na Tanzânia em questões de direitos humanos, ambientais e de boa 
governação, apresentaram petição para outorga de estatuto amicus curiae, acesso a 
documentos fundamentais da arbitragem e autorização para assistir à audiência oral. Na 
fundamentação apresentada, pode ler-se: “esta arbitragem levanta um número de questões de 
interesse vital para a comunidade local na Tanzânia, e um leque amplo de questões potenciais 
de relevo para os países em vias de desenvolvimento (e, na verdade, para todos os países) que 
privatizaram ou contemplaram uma possível privatização de serviços de água ou outras infra-
estruturas. A arbitragem também levanta questões de uma mais ampla perspectiva de 
desenvolvimento sustentável e é, potencialmente, de relevo para toda a comunidade 
internacional”.  

Baseando-se na componente de interesse público da arbitragem e na importância de garantir a 
confiança pública no processo de arbitragem, o Tribunal concluiu que seria benéfico receber 
alegações escritas dos peticionários. Em contraponto, rejeitou o pedido para que estes 
participassem na audiência e para a publicitação dos documentos processuais, pelo menos até 
à audiência, altura em que, indicou, poderia revisitar o pedido. 

Na sua decisão, o Tribunal sumariou os temas chave da peça conjunta dos amicus curiae, 
concluindo pela utilidade das observações dos amicus. De acordo com o Tribunal, “as suas 
alegações informaram a análise dos pedidos de que se compunha o caso. As alegações dos 
amicus curiae pareceram especialmente influentes quanto ao argumento de que os investidores 
têm certas responsabilidades no contexto de acordos de investimento e que as questões de 
direitos humanos e de desenvolvimento sustentável informam tais responsabilidades. Os 
amicus arguiram que o investidor tinha responsabilidades na fase de pré-investimento e 
também na de investimento, sendo que havia falhado no cumprimento das mesmas devido a 
expectativas irrealistas, presunções insustentáveis e mau desempenho. O Tribunal aceitou a 
tese dos amicus de que também os investidores, e não só os Estados de acolhimento, detêm 
responsabilidade e que muitos dos problemas financeiros encontrados pela City Water neste 
caso se tinham ficado a dever à s suas próprias falhas. A City Water subestimou seriamente a 
amplitude da tarefa”, apresentou uma proposta mal estruturada” e “não desempenhou as suas 
obrigações do modo esperado”. Muito embora a City Water tenha deixado de operar na 
Tanzânia, o Tribunal reconheceu o impacto que a sua decisão teria na “comunidade mais ampla 
da Tanzânia”. 

O segundo contributo da decisão Biwater v Tanzania e porventura aquele que mais interesse 
tem, resulta da discussão sobre a indemnização. Apesar de a Tanzânia ter incumprido o tratado 
bilateral de investimento, não teve que pagar compensação. O Tribunal sustentou que não 
existia nexo causal entre a violação do acordo bilateral de investimento por parte da Tanzânia e 
a perda em que o investidor incorreu. A perda do investidor tinha sido resultado da sua própria 
acção (v.g. uma proposta mal preparada, dificuldades na gestão e na execução, falhas no 
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processo de renegociação do contrato) e consequentemente nenhuma das violações do acordo 
bilateral de investimento por parte da Tanzânia haviam causado as perdas e os danos. Na 
conclusão do tribunal, as medidas controversas e drásticas adoptadas pela Tanzânia para 
readquirir o controlo dos serviços da água e instalar uma nova gestão que retomasse o negócio 
nada mais justificavam que um remédio de natureza declaratória. 

2.4 O CASO SUEZ V ARGENTINA23: RUMO AO EQUILÍBRIO DE OBRIGAÇÕES? 

O último caso, Suez v Argentina, surge no contexto da crise financeira na Argentina. No fim da 
década de 80, a Argentina sofria uma “inflação extremamente elevada, sérios deficits 
orçamentais e fiscais, uma séria falta de capital de investimento e nada menos do que quatro 
crises monetárias”. As empresas públicas responsáveis pelos serviços de água e resíduos 
sofriam também de largos deficits, sub-investimento e gestão ineficiente o que resultou na 
“deterioração em qualidade e quantidade dos serviços de distribuição da água e de saneamento 
fornecidos ao público e na incapacidade para fornecer o serviço a todos os habitantes da área”. 
Para remediar estas circunstâncias negativas, a Argentina “declarou os serviços públicos do 
país em estado de emergência” e lançou um programa de privatização por todo o país. O 
resultado de tal programa foi o de que os queixosos viram atribuir-se-lhes um contrato de 
concessão por 30 anos na Província argentina de Santa Fé. Nos primeiros oito anos de 
operação (1993-2001), a relação entre os queixosos e a Argentina foi “harmoniosa e 
cooperante”. Contudo, desde 2000, começaram a surgir dificuldades financeiras na Argentina 
que acabaram por resultar em crise financeira. Entre 2000 e 2002, por forma a lidar com a crise 
económica, a Argentina adoptou um número de medidas que vieram a ter um impacto negativo 
sobre o investimento do queixoso, e que chegaram à rescisão do contrato de concessão, em 
consequência do que os queixosos vieram depois a iniciar um processo de arbitragem no 
ICSID. Em resposta, a Argentina arguiu que as suas acções se haviam tornado necessárias 
para “salvaguardar o direito humano à água dos habitantes do país”. No mesmo sentido foram 
as peças apresentadas pelos amicus curiae, acreditando também a ideia da existência de nexo 
causal entre as medidas da Argentina durante a crise financeira e a sua obrigação de garantir a 
protecção do direito à água da população.  

Para lá do contributo quanto à questão do amicus curiae, já antes discutida, a argumentação do 
Tribunal sobre o direito à água no contexto da defesa Argentina de um estado de necessidade é 
pertinente. Embora o Tribunal tenha acabado por rejeitar esta defesa, fê-lo por modo que nem 
ignorou nem menosprezou o direito humano a água. Em primeiro lugar, o Tribunal reconheceu 
que, contrariamente aos argumentos da Argentina e as peças dos amicus curiae, o direito 
humano à água não se sobrepõe às obrigações do Estado de acolhimento perante o 
investimento internacional. Diversamente, o Tribunal sustentou que a Argentina estava “sujeita 
a ambas as obrigações, i.e. às obrigações de direitos humanos e às obrigações do tratado, 
devendo respeitar igualmente ambas”. Em segundo lugar, o Tribunal não entendeu que as 
obrigações de direitos humanos da Argentina e as obrigações do tratado de investimento eram 
“inconsistentes, contraditórias ou mutuamente excludentes”. Na sua opinião, “a Argentina podia 
ter respeitado ambos os tipos de obrigações”. Ainda que não tratando do cenário em que as 
duas obrigações conflituem efectivamente, tornando impossível ao Estado de acolhimento 
cumprir ambas as obrigações, a análise redunda ainda assim no descrédito da tese segundo a 
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qual as obrigações de direitos humanos e respeitantes a investimentos são inatamente 
conflituantes. Antes se aponta para que seja possível aos Estados cumprir ambas as 
obrigações. Assim é que a decisão no caso Suez v Argentina oferece uma perspectiva de 
equilíbrio que permite superar a tese da natureza irreconciliável dos dois tipos de obrigações.   

CONCLUSÃO 

Da análise da jurisprudência do ICSID parece resultar uma progressiva disponibilidade da 
comunidade internacional organizada para abordar a questão das relações entre o direito 
humano a água e o direito internacional dos investimentos numa perspectiva de harmonização 
dos dois interesses subjacentes a estes corpos de regras e princípios, o que, a comprovar-se 
correcto e eficaz, constituirá importante contributo para o contínuo desenvolvimento de um 
Direito Internacional da Agua apostado em adequar-se a magnitude das necessidades e 
expectativas dessa comunidade internacional, claramente preocupada com a contemporânea 
crise global da água. 
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