ACOlIJO SDIlRE PROMOcAO E PRorrcr;Ao DE INVfS11MENTUS
E1fflIE A REPUBUCA PORTUGUESA E A REPUBUCA DA G_
-8ISSAU.

A Republica Ponuguesa e a Republica da Guine-Bissau:
Arumadas do desejo de intensificar a coopera~iio
economica entre os dois Estados;
Dc)cjando criar condi~3cs favorivcis para invesIimentOS de nacionais ou ,oci~ades de urn Estado
no territario do outro £Slado;
Reconhecendo Que a promo~ao e a protec~;jo desses investimcnlos por mao de um acordo pode-

rao servir para estlrr'.ular a inlCiativa econ6mica
privada c incrementar
povas;

acordam

0

0 bem~star

de ambos os

scgutnte:

AmRo I .·

Ambas as Partes Contratamcs promoverao. na medida do possive!, a realu..a~ao de investimentos de nadonais ou sociedades da outra Pane Contratame no
seu (crrit6rio e admitirdo tws invc!timcnto! de acoedo

com as suas leis e regulamemos.
Artigo 2.·

Para os cfeitos do p«sente Acordo:
I) 0 termo «investimcntos» comprcende tOOa a "'pecic de bens e di ..itos. nomeadamente:
a) A propriedade de bens moveis e imoveis,

bern como quaisqucr QUIrOS dircitos rcais
de g01.0 au ria garantia. inerentes au naD

a propriedade

b)

daqucles bens, designadamente hipotcc;Js e penhores;
Panes SOClaiS e outras formas de partidpa~ao no capilal de sociedades e ou em
interesse.Ii economical resuhantc$ da respectiva aClividade~

c) Dircitos de credito relativos a numerario

ou a QuaisQuer OUHas
lor economico;

prc:sta~c5es

com va-

d) Direitos de autor. direitos de propriedade

industrial (patemes, processos tecnicos,

marcas de fabrico ou de comercio. denominac;oes comercirus. desenhos induslriaiS),
know·how, firma e nome de estabelecimenlO e clientela (aviamento);
e)

Concessaes de dire;to privado e publico.
incluindo concessaes de prospecc10. pesquisa, eXlrac~ao e explorac;ao de recursos
naturais;

2) 0 termo Hrendimemos» designa as quantias geradas por urn investimento num determinado

periodo. tais como lucros. dividendos. juros.
royalties ou oUlras formas de remuneraeiio relacionadas com 0 investimento, incluindo Quaisquer pagamemos a tilulo de assislencia tcknica
ou gestao.
No caso de os rendirnentos de urn investimento, na defini~o Que acima Ihes e dada, virem a ser reinvestidos, os rendimentos re.suJtantes desse reinvestimento serao havidos tambem
como rendimentos do investimento initial;

3) 0 terrno ,diquidaeao do investimemo» significa
a c~ssa~ao do inv~stirnento, feita de acordo com
os procedimentos estabelecidos pela legislaeao
vigeme no pais em Que 0 investimento em cau.sa

tenha sido efectuado;
4) 0 termo (macionais» designa:
a) No que respeita

guesa -

a

Republica POrlU-

Portugueses, tais como se mean-

tram definidos na ConstilUi,iio da Republica POrluguesa e na lei pOrluguesa que
regula a nacionalidade;
b) No que respeita a Republica da Guine-Bissau -

Guineenses, tais como se en-

contram definidos na lei da nacionalidade
yigeme na Republica da Guine-Bissau_
Para os efeitos do presente ntimero. a detencao de urn p3553porte de nacional de uma das
Panes Comratames regularmente emitido pelas
respectivas autoridades sera admitida como presunelio da nacionalidade do respectivo detentor. sem prcjuizo de qualquer das Partes poder vir a elidir tal presuncao atraves de outros
procedimentos para a
nacionalidade;

delermina~ao

da mesma

5) 0 termo «sociedades» designa qualquer pessoa
colectiva, incluindo sociedades comerciais ou
oUlras sociedades ou associa90es, com ou sem
personalidade juridic a, que tenha sede, esteja
constituida e funcione de acordo com a lei de
qualquer das Partes Contratanres;
6) 0 termo «territorio» compreende nao so 0 territorio de cada uma das Partes Conrratanres,
tal como se enconrra definido nas respectivas
leis fundamenrais, mas tam bern as areas de
zona economica exclusiva e de plataforma continenral de cada uma delas, desde que 0 direito
inrernacional permita a Parte Contratanre em
causa 0 exercicio de direitos de soberania ou
de jurisdi9ao so bre tais areas.

Artigo 3. 0
Prote(~ao

Ambas as Partes Conrratantes concederao plena protec9ao e seguran9a aos investimenros realizados no seu
territorio pelos naclonais e sociedades da outra Pane
Conrratanre e nao. dificultarao com medidas injustificadas ou discriminatorias a gest;lo, a utiliza9ao, 0 uso
e frui9ao, 0 aproveitamento, a extensao, a venda e, se
for caso disso, a liquida9ao desses investimenros.
Artigo 4. 0
Tratamento

I - Ambas as Partes Contratantes assegurarao no
seu territorio urn tratamento justa e equitativo aos investimenros de nacio nais ou de sociedades da outra
Parte Conrratanre.
2 - Nenhuma das Partes Contratanres dara aos investimentos no seu territorio que sejam propriedade ou
que estej am sob conrra 10 de nacionais ou sociedades
da outra Pane Contratante urn tratamenro menos favoravel do que 0 concedido aos investimenros dos seus
proprios nacionais e sociedades ou aos invesllmentos
de nacionais e sociedades de terceiras Estados.
3 - Nenhuma das Partes Conrratanres dara aos nacionais ou sociedades da OUlra Pane Conrratanre, no
que diz respeito a acti vidade que estes exer9am no seu
territorio em conexao com investimenros ali realizados,
urn tratamento menos favoravel do que 0 concedido
aos seus proprios nacionais e sociedades ou a nacionais e sociedades de terceiras Estados.
4 - Para os efeitos do presenre arllgo, enrender-se-aD especiaimenre como tratamento menos favoravel
quaisquer discrimina90es relativamenre a aquisi9ao de
materias-primas e auxiliares, energia e combustiveis ou

oulros meios de produ~i!o e cxplora~ao de qualquer
lipo au relalivas a venda de produtos dentro do Pais
eo no estrangt"iro. bern como quaisquer Qulras medidas
com efeitos semelhanles.
Arrigo S."

As

dispoSl~oes

do anigo anterior nao abrangem:

0) Quaisquer privilegios au beneficios que uma dllS

Panes Comralanles conceda a nacionais au

50-

ciedades de lerceiros E.nados pelo facto de estes es(are:rn associados au serem membros de
uma uniao aduaneira au economica. de urn
mercado comum

QU

de uma zona de comercio

livre ou em consequencia de acordos de dupla
lribula~ao au OUlros acordos sabre materia

fiscal:
b) Quaisquer vamagens. isen~6es ou reducoes fis-

cais que. segundo as leis lributarias de uma das
Panes Contra tames. somcnte sejam concedidas
a pessoas fisicas au sociedades residemes no seu
terril6rio.

Arrigo 6.'
R~ummenlo)"

No ambito das suus dlsposicoes legais imernas. ambas as Partes Contratames darao traramento bcnevoknee aos requcrimemo5 de entrada e permanencia no
:I!rnlorio

t:

de autorila~ao de trabalho QU exercicio de

JClivldade remunerada que Ine:; sejam apresemados par
nacion3..ls da outra Parte Contratante em conexao com
urn inveslirnemo.
Anigo 7. 0

Ambas as Partes Contratantes garanlem aos nacionais e sociedades da outra Pane Contratante a livre
lransfercncia de todas as importancias relacionadas com
os invc511mentos reahzados nos lermos do presente
Acordo. nomeadamenle:
Do capital e de quaisquer imponancias adicionais deslinadas a manulencao au amplia~ao do
:nveslimemo:
0) Dos rcndimenlos, tal como se encontram definidos no anigo 2.0, n.o 2, do pr~ente Acordo;
c) Da.s imponancia.s necessarias para 0 scrvi~o.
rccmbolso c amortizacao de empreslimos;
d) De reyallies ou outras remunera~6es relativas
aos direilos referido5 no artigo 2.0. n.D I. ali~
a)

nea d), do preseme Acordo:
eJ Do produlO r""uilame d. liQuida~ao ou ahena;;ao total ou parc\aJ do

invcstimcnlo:

Ii D.s indemnizaWes e ouuos pagamemos prc",,·
lOS no artigo 10.(.> do prcsemc Acordo:
gJ De qU31squer pagamenlOs que dev.m ser efecluados por forc;a da .ub-roga>iio preYisla nO ar·
ligo II.· do presente Acordo.

Anigo 8.·
Tuu ck

-

dnllb~o

As transferendas a que sc refcrc 0 anigQ ante·

rior serao efecruadas scm demora e a UlXa de cambio
em vigor na data da respecllva efecti\la~ao.
2 - Relativamente it Guine-Bissau, a taxa de cambio referida no numero anterior devera eSlar em conformidade com. cross·race resultante dOl taX.a.s de cam·
bio que n'quela data 0 Fundo MOReiano Intern.clonal
lomaria por b.se para 0 cambio da respe<:liYa meeda
em direitos especiais de saquc.
) - Para os efeilos do presente anigo. entender·.e·;i
que uma transferencia roi rcaHzada «scm demora»
quando a mesm. for cfectuada dcnlro do prazo nor·
malmente necessario para 0 cumprimcnlo d~ formalidades indispensayeis. 0 qual niio podera. em lodo 0
caso. exceder 90 dias a contar da dal. da apresenl.9ao do requerimemo de lransferencia.
Artigo 9.·

Scm prejuizo das ilormas decorrenles de conven~oes
ou acordos imernacionais de que fJuaJquer das Panes
Comratames seja subscnlora, ncnhuma das Paues excluira ou dificullani a u(iliza~ao de empresa.s de Hansporte da outra P.rle eontralame. concedendo. Quando
necessariQ. todas a~ autoriza~6es para II rc,\pecliva uli!izal.;a.o. no aansporte de:
Bcns dire<:lamemc dcslinados a05 investimenlOs
.brar.gido, no ambilO do presenle Acordo ou
adquiridos. no !ernlC;rio de uma das P.ne,
Comrillames ou de urn terceiro Estado, por
uma empresa ou por coma de uma empresa na
qual lenha sido reaJizado um invesLimenLO no
ambito do presente Acordo:
bJ Pessoas em desloc",Oes relaclonadas com invcs·
timentos reaJizados no 3mbito do pre~en[e
Acordo.
a)

Artigo 10

0

E.lpropri.~io/n.cioD.Ji:r:.~O

I - Os investimentos de nacionais ou sociedades de
uma das' Partes Contratantes no territorio da outra
Parte Contratante nao poderao ser expropriados, nacionalizados ou sujeitos a outras medidas com efeitos
eq uivalentes iI expropriac;ao ou nacionalizac;ao, a nao
ser por motivos de utilidade publica e mediante indemnizac;ao. A indemnizac;ao devera corresponder ao valor que 0 investimento expropriado tinha iI data da expropriac;ao, nacionalizac;ao ou medida equivalente.
A indemnizac;ao devera ser paga sem demora, vencera
juros iI taxa bancana usual ate a data da sua liquidac;ao e devera ser livremente transferivel. Devenio ser tomadas providencias adequadas quanto a fixac;ao do
montante e iI fonna de pagamento da indemnizac;ao 0
mais tardar no momento da expropriac;ao, nacionalizac;ao ou medida equivalente. A legalidade da expropriac;ao, naciona1izac;ao ou medida equivalente e 0 mono
[ante da indemnizac;ao deverao ser comprovaveis em
processo judicial normal.
2 - Havera igualmente lugar ao pagamento de in·
demnizac;ao, nos mesmos term os do numero anterior,
no caso de intervenc;ao do Estado na empresa que for
objecto do investimento por fonna a comprometer consideravel e definitivamente a situac;ao economica da
mesma.
3 - Os nacionais ou sociedades de uma das Partes
Contratantes que venham a sofrer perdas de investimentos no territ6rio da outra Parte Contratante em virtude de guerra ou outros conflitos armados, revoluc;ao,
estado de emergencia nacional ou sublevac;ao nao receberao dessa Parte Contratante tratamento menos favorave1, em materia de restituic;6es, compensac;6es, indemnizac;6es ou demais retribuic;6es, do que 0
concedido aos seus proprios nacionais ou sociedades.
Tais pagamentos deverao ser livremente transferiveis.
4 - Em relac;ao as matenas reguladas no presente
artigo, os nacionais e sociedades de qualquer das Partes Contratantes gozarao, no territ6rio da outra Parte
Contratante, do tratamento de nac;ao mais favorecida.
Artigo 11. 0
Sub-rDg.~iD

No caso de uma das Partes Contratantes efectuar
quaisquer pagamentos a um dos seus nacionais ou sociedades por virtude de uma garantia prestada a urn
investimento realizado no territorio da outra Parte Contratante, ficara por esse facto sub-rogada nos direitos
e acc;6es desse nacional ou sociedade. podendo exerce-los nos mesmos term os e condic;6es que 0 titular originario.

Anigo 12.0

I
Se das disposicoes legals vigentes no territ6rio
de uma das Panes Contratantes ou das obrigac6es decorrentes do direito imernacional que existam ou venham a existir futuramente entre as Panes Contratantes
a par do presente Acordo resultar uma regu!amenca~ao gera! ou especial ern que seja concedido aos investimentos de nacionalS ou sociedades da outra Parte
Contratante um tratamemo mais favoravel do que 0
previsto no presente Acordo. essa regulamenta~ao prevalecera na parte em que for mais favoraveL
2 - As condi~6es mais favoraveis do que as resultantes do presente Acordo que hajam sido acordadas
por qualquer das Panes Comratantes com nacionals ou
sociedades da outra Parte Contratante manter-se-ao validas. nao sendo afectadas pel a entrada em vigor do
presente Acordo_
Artigo 13. 0
IU¥ntilllt'ntos

I",.nora

As disposiCOes do presente Acordo aplicar-se-ao tambern a investirnentos realizados por nacionais ou sociedades de uma Parte Comratante no territ6rio da outra Parte Contratante em conforrnidade com as
respectivas disposi~oes legais e que tenham tido lugar
antes da entrada em vigor do presente Acordo.

Anigo 14.·
Litigios quaRto 9:

fnu:rpreta.~()/apU~.~jo

do prnrnle Acordo

1 - Os litigios que surgirern entre as Partes Contratantes quanto a interpretacao ou aplica~ao do presente
Acordo serao dirimidos, na medida do possivel, por ne·
gocia~ao entre os Governos das duas Partes Contra·
tantes.
2 - Se urn litigio nao puder ser dirimido dessa
forma, sera submetido a urn tribunal arbitral a pedido
de qualquer das duas Panes Contratantes.
3 - 0 tribunal arbitral sera constituido por tres
membros, sendo dois vogais e um presidente. nomeando cada uma das Partes Contratantes um vogal;
de comum acordo. ambos os vogalS designarao urn nacional de urn terceiro Estado para exercer as func6es
de presidente, que sera nomeado pelos Governos das
duas Partes Contratantes.
Os vogals deverao ser nomeados no prazo de dois
meses, eo Presidente no prazo de tres meses, em am-

bos os casos a contar da data em que uma das Panes
Contratame5 tenha comunicado it outra que deseja submeter 0 litigio a tribunal arbitral.
4 - Se os prazos fixados no numero anterior nao
forem cumpridos, qualquer das Partes Contratantes podenio na falta de acordo, solicitar ao presidente do Tribunal fnternacional de Justica que proceda as necessarias nomeacOes. Caso 0 presidente do Tribunal
lnternacional de JustiCa seja nacional de quaJquer das
Partes Contratantes ou esteja impedido por qualquer
outro motivo, cabera ao vice-presidente proceder as nomeacoes. Se 0 vice-presidenre for tambem nacional de
uma das Partes Conrratantes ou estiver tambem impedido por qualquer outro motivo. as nomeacoes caberao ao membro do Tnbunal que se siga na hierarquia
e nao for nacional de nenhuma das Partes Contratantes.
5 - a tribunal arbitral decidira por maloria de votoS, e as suas deds6es serao vinculatorias. A cada uma
das Partes Comratantes caberao as desoesas do seu vogal, bern bomo as da sua representacao no processo
perante 0 tribunal arbitral; ambas as Panes Contratan·
tes suportarao em partes iguais as des pes as do preSIdente. bern como as demais despesas. a tribunal arbitral podeni adoptar urn regulamento diferente quanta
as despesas e definini as suas proprias regras processualS.
6
No caso de ambas as Partes Contratantes virem
a ser membros da Convencao para Regular Diferendos
entre Estados e Nacionais de Outros Estados Relativos
a lnvestimentos. de 18 de Marco de 1965. mio se po·
deni recorrer.nos termos do anigo 27, panigrafo I. da
referida Convencao. ao tribunal arbitral acima previto.
vista que entre 0 naclOnal ou a sociedade de uma das
Panes Contratantes e a outra Parte Contratante existe
o acordo a que se refere 0 artigo 25 da mesma Convencao. Ressalva-se a possibilidade de recurso ao Tri·
bunal acima referido no caso de nao observancia de
uma decisao do tribunal arbitral estabelecido nos ter·
mos do artigo 27 da referida Convencao e no caso de
transferencia de direitos por fon;a da sub-rogacao nos
termos do artigo 11.0 do presente Acordo.
Arrigo 15. 0
LHIglOS quanlo a

in"~51imen(os

I - as litigios que surgirem entre uma das Partes
Contratantes e urn nadonal ou sociedade da oUtra
Parte Contratante em rela,ao a investimentos deveriio,
na medida do possivel, ser dirimidos amigavelmente entre as partes litigantes.

2 - Se 0 litigio nao puder ser dirimido dentro do
prazo de seis meses contado a partir da data ern que
uma das partes litigantes 0 tenha suscitado, sera ele
submetido, a pedido do nacional ou sociedade interes·
sados. a urn processo arbitral. Pelo presente Acordo.
ambas as Partes Contratantes declaram a sua concordancia corn tal processo. Salvo mutuo acordo em
contrano, as disposicoes do artigo 14.°, n.o, 3 a 5,
aplicar-se-ao analogamente, sob condiciio de as partes
litigantes nomearem os membros do tribunal arbitral
ern conformidade corn 0 previsro no n. ° 3 do mesmo
artigo e sob pena de, caso os prazos ali refendos nao
forem observados. cada uma delas poder. na falta de
outros acordos, con vi dar 0 presidente do Tribunal de
A rbitragem da Camara lnternadonal de Comercio ern
Paris a proceder as nomeacoes necessarias. A senten<;a
arbitral sera executada ern conformidade corn 0 direito
nacional do pais oode 0 litigio houver tide lugar.
3 - No caso de ambas as Partes Contratantes vlrem
a ser membros da Conven<;ao para Regular Diferendos
entre Estados e Nacionais de Outros Estados Relativos
a lnvestimentos de 18 de Marco de 1965, os litigios entre as Partes a que se refere 0 presente artigo serao submetidos a processo arbitral nos termos da referida Conven<;iio, a nao ser que as Partes Conrratantes aco rdem
mutuamente ern soluciio diferente.
Artigo 16,°
Subsislf:ncia em CISO de c<U.niC6

o presente Acordo permanecera em vigor rnesmo no
caso de conrnto entre as Partes Contratantes. sem prejuizo do direito de serem adoptadas medidas provisorias. desde que admitidas pelas normas gerais de direito internacional. As referidas medidas provisorias serao derrogadas 0 mais tardar no momento da cess a<;ao efectiva do conflito. independentemente da
existencia ou nao de rela<;oes diplomaticas.
Artigo J7. °
Enenda em vigor,

ren()vll~iio.

denunda

1 - Cada uma das Partes Contratantes comunicara
por escrito a outra Parte Contratante 0 cumprimento
das respectivas formalidades constitucionais relativas a
entrada ern vigor do presente Acordo.
2 - Este Acordo entrant em vigor na data da recepo;:ao da ultima das referidas comunica<;6es e permanecera em vigor por 10 anos. Apos 0 termo desse prazo.

considerar-se-a prorrogado par tempo indefinido. a niio
ser que uma das Panes Contratantes 0 denuncie. par
escrito, em qualquer momento, com uma antecedencia
de 12 meses.
3 - Para os investimentos realizados ate ao momento da cessa~iio da vigencia do presente Acordo permaneceriio em vigor por 20 anos a contar da data da
referida cessa~iio as disposic;6es dos artigos LOa 16. 0
Feito em Lisboa, aos 24 de lunho de 1991, em dois
exemplares em lingua portuguesa, fazendo ambos os
texlOS igualmente fe.
Pela Republica Portuguesa:

Jose Manuel Duriio Barroso, Secreta rio de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Coopera~iio.

Pela Republica da Guine-Bissau:

Manuel Santos, Ministro da Economia e Finan~as.

