Decreto

n.O

34192

de 23 de J ulho

Nos termos da alinea c) do n.o I do artigo 200. 0 da
Constituic;ao, 0 Governo decreta 0 seguinte:
Artigo unico. E aprovado, para ratificac;ao, 0
Acordo sobre Promoc;ao e Protec~o Reciproca de Investimentos entre 0 Governo da Republica Portuguesa
e 0 Governo da Republica Popular da China, assinado
em Lisboa, em 3 de Fevereiro de 1992, cuja versao autentica, nas linguas portuguesa e chinesa, segue em
anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17
de Junho de 1992. - Am1Ja/ Antonio Cavaco Silva 1000 de Deus Rogado Salvador Pi"heiro - Fernando
Manuel Barbosa Faria de Oliveira.
Ratificado em 3 de Julho de 1992.
Publique-se.
o Presidente da Republica, MARIO SOARES.
Referendado em 7 de julho de 1992.

o Primeiro-Ministro, Anlbal Antonio Cavaco Silva.
ACORDO ENTRE 0 GDVERNO DA REPUSUCA PORTUGUESA E 0
GOVERNO DA REPUBlJCA POPUlAR DA atlNA SOH A PRI).
MDcAD E PROTE~Ao MUTUA E DE INVESllMENTDS.

o Governo da Republica Portuguesa e 0 Governo
da Republica Popular da China, adiante designados por
Partes Contratantes;
Animados pelo desejo de encorajar, proteger e criar
condic;oes favoniveis para a realizac;ao de investimen[05 pelos investidores de uma Parte Contratante no territ6rio da outra Parte Contratante, baseando-se nos
principios do respeito mutuo pela soberania, igualdade
e reciproco beneficio e com 0 intuito de contribuir para
o desenvolvimento da cooperac;ao econ6mica entre os
dois Estados:
Acordam no seguinte:
Artigo 1. 0
Para 05 efeitos do presente Acordo:
I - 0 termo «investimento» significa toda a especiede bens e direitos resultantes de investimentos realizados pelos investidores de uma das Partes Contratantes, de acordo com as leis e regulamentos da outra
Parte Contratante no territ6rio desta Ultima, incluindo,
nomeadamente:

a) A propriedade de bens m6veis e im6veis. bem

b)
c)

d)

e)

como oUlros direitos reais. tais como hipotecas.
penhores ou outras garantias;
Partes sociais ou oUlras especies de interesses
econ6micos em sociedades;
Direitos de credito relativos a numenirio ou
quaisquer outras presta¢es de valor economico;
Direitos de autor e direitos de propriedade industrial tais como patentes. processos tecnicos.
desenhos industriais, bem como know-how.
firma e nome de estabelecimento e c1ientela;
Concessoes atribuidas pOr lei incluindo concessoes para prospecc;:iio. pesquisa e explorac;:iio de
recursos naturais.

2 - 0 termo «investidor» significa:
No que respeita a Republica Popular da China:
a) Pessoas singuJares nacionais da Republica Popular da China;
b) Entidades colectivas estabelecidas de acordo
com a lei da Republica Popular da China e residentes no territorio da Republica Popular da
China.
No que respeita a Republica Portuguesa:
a) As pessoas singuJares de nacionalidade portuguesa de acordo com a Constituic;:ao Portuguesa
e as leis portuguesas que regulam a nacionalidade;
b) As entidades colectivas. incJuindo sociedades
comerciais ou outras sociedades e associac;:oes
com ou scm personaJidade juddica. que tenham
sede em Portugal e estejam constituidas e funcionem de acordo com a lei portuguesa.
3 - 0 termo «rendimentos» significa as quanti as geradas por inveslimentos. tais como lucros e dividendos.
juros. royalties e outros legitimos rendimentos .
Artigo 2.a
Arnbas as Partes Contratantes promoverao a realizac;:ao de investimentos efectuados por investidores da
outra Parte Contratante no seu territ6rio, admitindo
tais investimentos de acordo com as suas leis e regulamemos .

Artigo 3."
I - Aos investimentos e as actividades associadas e
investimentos efectuados por investidores de qualquer
das Partes Contratantes serao concedidos protec~ao e
tratamento justo e eq uitativo no territ6rio da outra
Parte Contratante.
2 - A protec~ao e 0 tratamento referidos no panigrafo 1 deste artigo nao serao menos favoraveis do que
os concedidos aos investimentos e as actividades associadas a estes investimentos. efectuados pOT investidores de urn terceiro Estado.
3 - A protec9ao e 0 tratamento referidos nos paragrafos 1 e 2 deste artigo nao serao tidos como incluindo
qualquer tratamento preferencial concedido pela outra
Parte Contratante a investimentos de investidores de
urn tercdro Estado. result ante de uma uniao aduaneira.
zona de comercio livre. uniao econ6mica ou outro tipa
de coopera~o ou de integra~ao economica, ou acordos sobre dupla tributac;ao e acordos destinados a facilitar 0 comercio fronteiric;o.
Artigo 4.°
1 - Nenhuma das Partes Contratantes podera expropriar, nacionalizar ou tomar outras medidas de efeito
equivalente (adiante designadas por «expropriac;oes»)
em rela~ao a investimentos efectuados por investidores da outra Parte Contratante no seu territ6rio, excepto com observlincia das seguimes condic;oes:
a) No interesse publico;
b) No respeito do processo determinado pela lei
interna;
c) Sem discrimina9ao;
d) Mediante indemnizacao.
2 - A indemnizac;ao referida no paragrafo I. alinea d), deste artigo sera equivalente ao valor dos investimentos expropriados na data em que a expropriac;ao for decretada e sen! convertivel e livremente
transferiveI. A indemnizac;ao sera paga sem demora excessiva.
3 - Os investidores de uma das Partes Contratantes que sofram perdas em relacao aos investimentos
efectuados no territ6rio da outra Parte Contratante em
virtu de de guerra, estado de emergencia nacional. sublevac;iio, disttirbios ou outros eventos similares. receberao desta Parte Contratante, case tome medidas pertinentes, tratamento nao menos favonivel do que 0
concedido aos investidores de urn terceiro Estado. Os
pagamentos dai resultantes serao livre mente transfer iveis.

Artigo 5. 0
I - Cada Parte Contratante, de acordo com as suas
leis e regulamentos, garantira aos investidores da outra Parte Contratante a transferencia dos seus investimentos e outros rendimentos detidos no territ6rio da
outra Parte Contratante, nomeadamente:
a) Os lucros. dividendos, juros e outros rendimenlOS legilimos;
b) 0 produto resultante da liquidacao tOlal au
parcial dos investimentos;
c) As importancias necessarias ao reembolso e re-

d)
e)

1)
g)

munera,.ao de empreslimos relacionados com 0
investimento;
As royalties referidas no panigrafo I, alinea d).
do artigo 1. 0 do presente Acordo;
A remuneraciio da prestaciio de assistencia tecnica, de servicos tecnicos ou de gestao;
Os pagamentos a realizar em relacao a projectos contratuais;
Os salarios de nacionais da outra Parte Contratante cujo trabalho se relaciona com urn iovestimento no territ6rio de uma das Partes
Contratantes.

2 - A transferencia acima referida sera feita a taxa
de cambio em vigor para a Parte Contratante que acoIheu 0 investimento na data da transferencia e sem demora excessiva.
Artigo 6. 0
Se uma das Partes Contratantes ou urna sua agencia efectuar quaisquer pagarnentos a um investidor em
virtude de uma garantia prestada a um inveslimento
desse mesmo investidor no territ6rio da outra Parte
Contratante, esta ultima reconhecera a transmissao de
quaisquer direitos au a~oes desse investidor para a primeira Parte Contratante ou para a sua agencia e reconheceni a sub-rogacao da primeira Parte Contratante
ou da sua agencia nos referidos direitos ou ac<;oes. Os
direitos ou accoes sub-rogados nao excederao os direitos ou accoes originais do referido investidor.
Artigo 7. 0
I - Os litigios surgidos entre as Partes Contratantes sobre a interpreta,.ao e aplicacao deste Acordo serio, na medida do possivel, resolvidos atraves do COD-

sultas, pela via diplomatica.
2 - Se urn litigio nao puder ser dirimido dessa maneira, no prazo de seis meses, sera submetido a urn tribunal ad hoc, a pedido de qualquer das Partes Contratantes.
3 - 0 tribunal arbitral sera composto por tres arbitros. No prazode dois meses a contar da data em
que uma das Partes Contratantes tiver recebido por escrito, da outra Parte Contratante, a notificaoao requerendo a arbitragem, cada Parte Contratante nomeani.
urn arbitro. Estes dois arbitros, no prazo de dois meses, proporao, em conjunto, urn terceiro arbitro, que
sera urn nacional de urn terceiro Estado que tenha relaoOes diplomaticas com ambas as Partes Contratantes. 0 terceiro arbitro sera nomeado presidente do tribunal arbitral pelas duas Partes Contratantes.
4 - Se 0 tribunal arbitral nao tiver sido constituido
no prazo de quatro meses a contar da data da recepOlio da notifica.;ao escrita requerendo a arbitragem.
cada Parte Contratante podera, na falta de qualquer
outro &cordo, solicitar ao presidente do Tribunal Internacional de Justioa que proceda 3.(s) nomeaolio(Oes)
do(s) arbitro(s) que nao tiller ou nao tiverem sido nomeado(s).
-...... v tn ~.:>.".u,auc LVi lld";jUUCU ue urna aas t"anes Con. .
tratantes ou estiver impedido. de exercer essa funoiio,
o membro do tribunal que se siga na hierarquia e que
nao tenha a nacionalidade de uma das Partes Contratantes sera convidado a proceder as necessarias nomea<;oes.
5 - 0 tribunal arbitral determinara as suas regras
processuais. 0 tribunal decidira deacordo com as disposiooes do presente Acordo e os principios de direito
internacional reconhecidos por ambas as Partes Contratantes.
6 - 0 tribunal decidira por maloria de votos. As
suas decisoes niio serao susceptiveis de recurso e obrigatorias para ambas as Partes Contratantes. A pedido
de qualquer das Partes Contratantes, 0 tribunal arbitral ad hoc devera fundamentar a sua decisao.
7 - Cada uma das Partes Contratantes suportaF! as
despesas do respectivo arbitro, bern comoda respectiva representaoiio no processo arbitral. As despesas relativas ao presidente e ao tribunal serao repartidas em
partes iguais pelas Partes Contratantes.
Artigo 8.·
1- Os litigios surgidos entre urn investidor de uma
das Partes Contratantes e a outra Parte Contratante,

relacionados com urn investimento efectuado no territorio da outra Parte Contratante, deverao, na medida
do possivel, ser resolvidos amigavelmente atravCs de negocia~oes entre as partes em Iitigio.
2 - Se 0 litigio nao puder ser dirimido a traves de
negocia~Oes no prazo de seis meses, qualquer das partes em litigio podera submeter 0 diferendo ao tribunal
competente da Parte Contratante onde foi realizado 0
investimento.
3 - Se 0 litigio envolvendo 0 montante da indemniza~iio pel a expropria~il.o nao puder ser dirimido dentro do prazo de seis meses, contados a partir da data
do recurso a negocia~c5es, como previsto no paragrafo 1 deste artigo,o referido litfgio poden!. ser submetido a tribunal arbitral ad hoc a pedido de qualquer
das Partes. As disposi~c5es deste paragrafo nao serlio
aplicaveis caso 0 investidor referido tenha submetido
o litigio ao processo previsto no paragrafo 2 deste artigo.
4 - 0 tribunal arbitral ad hoc sera constitufdo em
rela~iio a cada caso concreto de acordo corn as regras
de arbitragem da Comissao das Na~oes Unidas para 0
Direito do Com6rcio Internacional.
5 - 0 tribunal ad hoc seguira 0 processo defmido
pelas regras de arbitragem da Comissao das Na~oes
Unidas para 0 Direito do Comercio Internacional.
6 - 0 tribunal decidira por maioria de votos. A sua
decisiio sera final e obrigm ambas as partes em Iitigio. Ambas as Partes Contratantes se comprometem a
aplicar essa decisil.o de acordo com a lei interna.
7 - 0 tribunal decidini de acordo com a lei da Parte
Contratante no litlgio que acolheu 0 investimento inc1uindo as suas nonnas sobre conflitos, 0 disposto neste
Acordo, assim como os principios de direito intemacional geralmente reconhecidos e aceites por arnbas as
Partes Contratantes.
8 - A cada uma das Partes caberao as despesas do
respectivo arbitro, bern como da respectiva representa~o no processo perante 0 tribunal arbitral. Ambas
as Eartes Contratantes suportarao em partes iguais as
despesas do presidente, bern como as demais despesas.
Artigo 9. 0
Se 0 tratarnento concedido por uma das Partes Contratantes, por for~a das suas leis e regularnentos ou de
acordos intemacionais concluidos pela referida Parte
Contratante, a in vestimentos ou actividades relacionadas com esses investimentos de investidores da outra
Parte Contratante .for mais favon!.vel do que 0 tratamento previsto neste Acordo, sera aplicavel 0 tratamento mais favoravel.

Artigo 10. 0

o presente Acordo aplicar-se-a aos investimentos realizados antes ou depois da sua entrada em vigor por
investidores de qualquer das Partes Contratantes de
acordo com as leis e os regulamentos da outra Parte
Contratante no territ6rio deste ultimo.
Artigo 11.0
I - Os representantes das Partes Contratantes realizariio reunioes frequentes com a finalidade de:
a) Rever a implementac;l!.o deste Acordo;
b) Proceder ao intercambio de informac;Oes em
materia de legislac;iio e de oportunidades de investimento;
c) ResOlver litigios que surjam em resultado de investimentos;
d) A vanc;ar com propostas de prom04;:iio de investimentos;
e) Estudar outras materias relacionadas com investimentos.

2 - No caso de qualquer das Partes Contratantes requerer a consulta sobre qualquer dos pontos do paragrafo I deste artigo, a outra Parte Contratante devera
diligenciar imediatamente nesse sentido, devendo as reuniOes ter lugar a1ternadamente em Lisboa e em Pequim.
Artigo 12.0
I - 0 presente Acordo entrara em vigor no 1. 0 dia
do mes seguinte It data da notificac;ao escrita por cada
uma das Partes Contratantes it outra Parte Contratante
do cumprimento das respectivas formalidades legais e
manter-se-a em vigor por urn periodo de 10 anos.
2 - 0 presente Acordo permanecera. em vigor se
qualquer das Partes Contratantes niio comunicar it outra Parte Contratante a denuncia do Acordo urn ano
antes do termo do prazo previsto no para.grafo 1 deste
artigo.
3 - Ap6s 0 termo do prazo inicial de 10 anos, qualquer das Partes Contratantes pode denunciar 0 Acordo,
a qualquer momento, por escrito, com uma antecedencia minima de urn ano.
4 - No respeitante aos investimentos realizados ate
ao momento de cessac;iio da vigencia do presente
Acordo, as disposiC;Oes dos artigos 1.0 a 11.0 perma-

necerao em vigor p~r mais 10 anos a contar da data
da referida cessa~.
Em testemunho do que os represent antes dos respectivos Governos, devidamente autorizados. assinaram 0
presente Acordo.
Feito em duplicado. em 3 de Fevereiro de 1992, em
lingua portuguesa e em lingua chinesa, sendo ambos
os textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Rf!publica Portuguesa:
Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira.
Pelo Governo da Republica Popular da China:

