
MINISTERIO [l[lS NEGOCIOS ESTRANGElflOS 

Decreto n.' 32/91 

de 26 de Abril 

Nos IcrmQS da al:nea c) do !1." J do arligo 100. (I cia 
COflSlitu:.;ao, 0 Governo decrera 0 scguinre; 

Anigo onico. E aprovndo 0 Al.:ordo sabre Promo
;;50 c Protec~ao de ~nves:imentos ClHre .:. Repub[ica 
Portuguesa e a Repub,ica de Cabo Verde, lelto em Us
boa. em 26 de Ourubro de 1990. cujo teXIO cflginal 
segue em ancxo ao prcscr.tc decreto. 

Vista C <lprovado em COIl!'>dho de Mfnisiro.~ de 14 
de Mar1fo de 1991. t1m'Uol Anlonio Cavaco Silva -
Ll.ds Migllel Couceiro Pi .. arro Befe';.fJ Jotio df! Deus 
Rogqdo S(J/vador Pinht!iro. 

Assinado em 9 de Ahril de t991. 

Publique-sc, 

o Presldentc da Rcpl:.blica. ~L-\RIO SOAIH':'). 

Rc:"c:-clldildo em 12 de Abril de 1991. 

o Pfimei~o-Mjnis[ro. Ambol Antonio Cavaco Silva. 

ACORDO SOBRE PROMOC;:AO E PROTECCAO DE 
INVEST1MENTOS ENTRE A REPUBLICA POR· 
TUGUESA E A REPUBLICA DE CABO VERDE. 

A Republica Ponuguesa e a Rcpublle3 de Cabo 
Verde: 

Animadas do desejo de imensificar a cooperavao 
economJca entre as doi.~ ESlados; 

Desejando eriar condil;6es f3voniveis para investi· 
mentos de nacionais au sociedades de urn Estado 
no territ6rio do Outro Es.tado; 

Rcconneccndo qlle a promot;ao e a protec.;;.ao des
Ses investimentos por meio de urn acordo pode
dio seevir para estirnular a iniciatjva econ6mica 
pr:vada e incrcmentar 0 bem-estar de ambos os 
pavos; 

acordam 0 seguinte: 

Anigo 1. Q 

Promo~io l! .dminio 

Ambas as Partes Contrantantes promoverao. na me
dida do possivel, a reahzat;ao de invest!mentos de na~ 
clonais ou sociedades da outra Pane Contratante no 
seu lerritorio e admltinlo tais investimentos de acordo 
com as suas lets e regulamentos. 

Anige 2." 

Para os deilOs do preseme Acorde: 

I) 0 termO tdnvestjmemos») compreende toda a es~ 
pecie de bens e direitos. nomeadamente: 

a) A propriedade de bens moveis e im6veis. 
bern como quaisquer OU{£O$ direitos reals 

de gozo ou de gararnia, inerentes ou naQ 
Ii proprledade daqueles bens, designada
mente hipmecas e penhores; 

b) Partes socials e outras forma! de partici~ 
pat;ao no capi[al de sociedades e OU em 
interesses economkos resuttantes da res~ 
pectiva aeLivjdade; 

c) Direitos de eredilo relativos a numerario 
ou a quaisquer outras preSlat;OCS com va
lor econ6mico~ 

d) Direiros de autor. direitos de propri.edade 
industrial (pa[en!es, processos tecnicos. 
marcas de fabrico ou de comercio. de
nomina~Qes comercinis, desenhos indus
triais). know-how. I1rma e nome de esla R 

beledmemo e clientela (aviaw.emo); 
C') Concessoes de direito privado e publico, 

inc!uindo concessOes de DrosDec~ao. pcs
quisa. extrac.;ao e ex;pJora~o de recursos 
naturalS: 

2) 0 termo (((cndimentos) de:signa as quantias ge· 
radas por urn inv('srimellto num determinado 
periodo. lais como lucros, dividen4os~ juros. 
royalties OU ouLras formas de remunera\=ao re
ladonadas corn 0 investimento. incluindo quais .. 
quer pagamc:1tos a dtul0 de asSl$lcncia t~cnica 
ou gestao. 

No caso de 01 rendimentos de urn jnvesti~ 
mento. na deHni.;:ao que acima Ules e dada, vi~ 
rem a Ser reinvestidos. 0$ rendimenlOS resultan
tes desse reinvestirnento serao havidos tamb~m 
como rendimentos do investimenlo inkial; 

3) 0 (ermo .diquidav:.io do Invdtimenu.:m significa 
a ces~o do investimento, fetta de acordo com 
05 procedimemos estabelecidos pela legislacAo 
vigente no pais em que 0 investimento em causa 
tenha sido efectuado; 

4) 0 lermo j<nacionais» designa: 

a) No que respelta a Republica Portuguesa
portugueses, tal como se encon~ram defi
nidos na Constituicao da Reptiblica:' Por:' 
tuguesa e na lei portuguesa Que. regula a 
nacionalidade; 

b) No que re,pei!a II Republica de Cabo 
Verde - cabo-verdlanos, tal como se en
contram definidos na Lei da Nacionali~ 
dade vigente na Republica de Cabo Verde. 

Para os efeitos do presente numero, a deten
~ao de urn passapone de nacio:lat de uma das 
Partes Contratantes regularmente emitido pelas 
respectivas autoridades sera admitida como pr~ 
sunvao da nacionalidade do respectivo deten
tor. sem prejuito de qualquer das Partes po .. 
der 'Vir a eHdir tal presun(:io atraves de outros 
procedimentos para a determina\=ao da mesma 
nac:ionalidade; 

5) 0 termo «(50eledades» designa qualquer pessoa 
colectiv~. incluindo 50ciedades comerciais ou 
outras 50ciedades Oll assod~oes, com ou sem 
personalidadc ju(!~ic:a. que tenha sede, esteja 
ronstltuida e funclone de acordo com a Jei de 
qualquer das Partes Contratantes; 

6) 0 terma «territorio) compreende nao 50 0 ter .. 
rit6rio de cada uma das Partes Contratantes, 
tal como se encontra definido nas respectivas 
leis fundamentais, mas (ambem as areas de 
zona econ6mica exc1usiva e de plataforma con-



linentaJ de cada uma delas, desde que 0 direito 
imernac\onal permita it Parte Contratante em 
causa 0 e"ercido de dlreitos de soberania ou 
de jurisdh;ao sobre tats areas. 

Artigo 3,0 

Ambas as Partes Contratantes concederao plena pro· 
tec<;1io e seguran<;a aos invcstimentos reaHz.ados no seu 
territ6rio pelos nadonais e 50dedadcs da ourra Parle 
Contratame e nlio difieuHar;ao com meditlas injustifi. 
eadas ou discrirninatorias a. gestao. a uuliza<;ao. 0 uso 
e fruI<;ao. 0 aprove:tamenw. a exlensao, a venda e. se 
for caso dJsso, a Eql,;ida<;<1e desses invesrimentos. 

Ar:igo 4, t 

1 Ambas as Partes Contratantes· assegurarao no 
seu territ6rio urn tratamento justo e equitativo aos in
vestimentos de nacionais ou de socledades da eutra 
Parte Cenlratante. 

2 Nenhuma das Partes Contratanles dad aos in· 
vestimentos no seu terntorio que sejam propriedade ou 
que estejam sob cemrolo de nacionais ou sociedades 
da outra Parte Contratante urn tratamenlo menos fa
voravel do que 0 coneedido aos investirnentos dos seus 
pr6prios nacionais e soeiedades ou aos investimentos 
de nadonais e sociedades de terce~ros ESlados. 

3 - Nenhurna das Partes Contratan~es d3:ra aos na~ 
cionais ou sociedades da outra Parte Conuatante, no 
que diz respeilo til actividade que estes exer~am no seu 
territ6rio em conexao com investlmentos a~i realiz.ados, 
um tratamento menos favoravel do que a concedido 
aos seus proprios nacionais e sodedadcs ou a nacio~ 
nais e sociedades de terceiras ESlados. 

4 Para os efeitos do presente artigo. enlender~se· 
~ao espec;almente como tratamento menos favoravel 
quaisquer discrimjnacoes relativamente a aquislc;ao de 
materias~pdmas e auxiJiare5. energia e combustiveis au 
outros metas de produ~ao e e:xpiora~o de qualquer 
ripo ou re1ativas a venda de produtos dentro do pais 
e no estrangeiro. bern como quaisquer outras medidas 
com deitos semeihanLes. 

Artigo 5.° 

As disposi~oe$ do artigo anterior nao abrangem: 

a) Quaisquer privilegios ou beneficios que uma das 
Partes Contratantes conceda a nacionais ou so~ 
ciedades de terceiros Estados peto facto de es
tes estarem assoclados ou serem memhros de 
uma uniio aduaneira ou econo:;uica, de um 
mercado comum ou de uma zona de come-relo 
livre ou em consequencia de :ttordos :!e dupla 
!ributar;ao ou oulros acordos sobre materia 
fiscal; 

b) QuaisQuer vantagens. isenl;oes 01,; redur;5es fis
cais que, segundo as leis tributarias de uma das 
Partes Comratames, somente sejam concedidas 
a pessoa.s fisicas ou sociedades residem.es no seu 
territ6no. 

Artigo 6,0 

Requerimmco.ll 

No ambito das suas disposic;:oes legais internas. am-

bas as Partes Contrat.anles darao tratamenlO benevo~ 
lente aos requert:;uentos de entrada e permanencia no 
territ6rio e de amoriza~ao de trabalho ou exercicio de 
actividade remunerada que ihes sejarn apresentados por 
nadonais da outra Parte Conrratante eOl conex.ao com 
urn invesdmento. 

Ardgo 7, l) 

i r.nHtrllltlu 

Arnbas as Partes Co n(ral antes garantem aos nado
nais e sociedades da oulra Parte Contratante a livre 
'"ransferencia de todas as importancias relacionadas corn 
os jnveS':.imemos realizados nos termos do presente 
Acordo, nomeadamente: 

0) Do capiraJ e de quaisquer imporlancias adicio
nais destinadas a manutenr;ao ou arnpiiacio do 
imrestimenw; 

b) Dos rendirnemos. tal como se encontram defi~ 
nidos no anigo 2.°, n.o 2, do presente Acordo; 

c) Das importancias necessarias para 0 servic;:o. 
reernbojso e amortizac;ao de ernprestirnos; 

d) De royalties ou outras rernunerar;oes relati'vas 
aos din::iros reftridos no arrigo 2.0 1 n." t, all .. 
nea d). do presente ACfJrdoj 

e) Do produlo result ante da liquidacao ou alienal' 
<;300 total ou parcial do investimento; 

/, [)as indemnizac;Oes e olltros pagamentos previ$~ 
[os no artigo 10. 0 do presente Acordoj 

g) De quaisquer pagamentos que devam ser efee~ 
tuadas por fon;a da suh-rogar;ao prevista nO ar
tigo 11. 0 do preseme Acordo. 

Arrigo 8.° 

Tax." de drnbio 

- As transferencias a que se refere 0 artigo ante
lior serao efectuadas sem dernora e a taxa de dmbio 
em vigor na data da re5pectiva efectivac;ao. 

2 - Reialivamente a Cabo Verde, a taxa de cambio 
referida no numero anterior devera e5tar em confor .. 
midade com a crOSS-r(1tf resultante das taxas de cam
bio que naqueia data 0 Fundo 'MoneHirio Internado
nal {omaria por base para 0 cambio da respectiva 
moeda em direitos espedais de saque. 

3 - Para os efeltos do presenle artigo, entender .. se .. 
~a que uma transferencia foi reaHzada «scm demora» 
quando a mesma for efectuada demto do prlZO nor., 
matmenle necessario para 0 cumprimento das formali
dades indispensaveis, 0 qual ItaO podera em todo 0 caso 
exceder 90 dias a contar da data da apresenta<;ao do 
requerimento de transferenda. 

Anigo 9. Q 

TrSlllpona 

Sem prejuizo das nor mas decorrentes de eonven~Oes 
ou acordos internacionais de que qualquer das Partes 
Contratantes seja subscritora. nenhuma da$ Partes ex .. 
cluira ou dificullara a utiHz.a;;ao de empresas de trans~ 
porte da outra Parte Contratante, .concedc:ndo, quando 
necessario. todas as autoriza.;oes para a respectiva uti .. 
lizac;ao no transporte de: 

a) Bens directameme destinados aos investimentos 
abrangidos no ambito do presente Acordo ou 
adquirido$, nO territ6rio de uma das Paries 
Conlralantes au de um terceiro ESladO. por 
uma empresa ou por conta de uma etnpresa na 
qual tenha sido realizado um investimcnto no 
ambito do pre:sente Acordo; 



b) Pessoas ern desloear;llcs reli1cjon.lua~ com inves
timenlo~ realizados no ~mbjto do presente 
Acordo. 

Anigo 10," 

E"proprt.(lo/nadonallnc'o 

- Os investimentos de nacionais au sociedades de 
uma das Partes Contralantes no terril6rio da OUlra 
Parte Contrarante nlo poderilo ser exprojJriados, na
cion ali lidos OU sujeiEOs a outras medidas com dei10s 
equivalentes 0\ expropriac1o ou nacionalizacio , a nio 
ser por mot'vos de utilidade publica e mediante indem
niuclo , A indemnillcio de\'er.t c.orresponder ao n
lor que 0 investimento expropriado tinha 0\ data da ex~ 
propri&c~o, nacionalizacJo ou medida eQ,uivalenle. 
A indemnil3C~o dever4: ser paga scm demora, veneer' 
juros • laxa bancaria usual al~ ;\ data da sua Iiquida
~o e deverA ser livremenle transferivcl. Deverto ser to
madas providencias adequadas quanto a fixacao do 
monrante e A forma de pagamento da indemniza~o 0 

mais tardar no momento da e.lpropriacao, nacionali
zac;io ou medida equivalenle. A legalidade da e""pro
pri~io, nacionalizac;io ou medida equivalente e 0 mon
tante da indemniza~o deverto ser comprovaveis em 
pracesso judicial normal. 

2 - Haveni igualmente lugar ao pagamento de in
demnizacio, nos mesmos termos do numero anterior. 
no cuo de iruervent;Jo do Estrado nl empresa que (or 
objeao do investimento por forma a comprometer con
.s ideravel e definitivamente a situacao econ6mica da 
mesma. 

3 - Os nacionais ou sociedades de uma das Partes 
Contratances que venham a sofrer perdas de invcstimen
tos no territ6rio da outra Parle Contratante em virlUde 
de guerra ou oulros eonnitos armados. revolucio, es
tado de emergencia nacional ou sublevacio MO recc
Qcr.lo dena Parte Contratante tratamento menos favo
rivel, em rnat~ria de restituicoes. compeDsac~es. 
indemniut;'6es ou demais .etribui~s, do que 0 con
cedido aos sc:us proprios nacjonais ou sociedades. Tais 
pagammtos deverao ser livremente transreriveis . 

4 - Em relaclo as matcrias reguladas no presente 
anigo. os nacionais e sociedades de qualquer das Par
ces ConUatantes gozario, no terril6rio da oulra Parte 
Contratante, do tratammlO de nacao rna is favorecida. 

Artigo II .a 

No ca.so de urna das. Partes Contralantes e(eetuar 
quaisquer pagamentos a urn dos seus nacionais ou so
ciedadcs por vinude de uma garantia prestada a urn 
investimento reaJizado no terril6rio da outra Pane Con
tralaOle, ricarA por eue facto stlb-rolada nos direilos 
e a~6es desse nacional ou sociedade, podendo e"erce· 
-los nos mesmos (ermos e condicOes que 0 titular ori
gina rio. 

Anigo 12 .8 

I - Se das disposicoes legais vigentes no territ6rio 
de uma das Partes Conlratanles ou das obrigacoes de
(Orrentes do direilo international que existam ou ve
nhlm a existir fUluramente enue as Panes Conlralan
'tes a par do preseDle Acordo rcsuhar umll regtllamen
'ta~o geraJ ou especial em que seja concedido aos 
invulimenlos de naciona.is ou socied.d~ da oulfa Parle 
Conlratanle um tratamento mais flvoravel do aue 0 

previsto no presente Acordo. usa regulamentac;ao pre
valecerj, na pane ern qlJe for rnais favoravel. 

2 - As eondic;6es mais favorheis do que as resul· 
tantes do presente Acordo que hajam side acordadas 
por quaJquer da.s Panes Contratanles com nacionais ou 
sociedades da oulra Parte Connatame manter-se-io v4,
lidas, nao tendo afectadas pela entrada em vigor do 
presente Acordo. 

Arrigo 13." 

As disposi~6es do presenle Acordo aplicar-se-io tam
bem a investimenlos reaJizados por naeion.is ou sOOe
dades de uma Pane ConCratanle no terrilorio da ou
tra Parte ConuaCanle em conformidade com as 
respcctivu disposicoes )egais e que tenham tido lugar 
anles da efi(rada em vigor do presente Acordo. 

Anigo 14.D 

1 - Os liti8ios que surgirern enlre as Panes Contra
lantes quanto a lnlerprcuc:lo ou aplic~ao do prese:nte 
Acordo serao dirimidos. na medida do possivcl, por ne
gocia~io enlre os Governos das duas Panes Contra
tantes. 

2 - Se um liligio nio puder ser dirimido deS'Sa 
forma, serA submelido a um tribunal arbitral a pedido 
de qualquer das duBS Partes Contratanu:s . 

3 - 0 tribunal arbitral serA eonstituido por tres 
membros, seDdo dois vogais e um presidenle, no .. 
meando cada uma das Panes ContraCantes um vogal; 
de eomum ac.ordo, ambos os vogais designario um na .. 
cional de urn terceiro Estado para eXereer as funcoes 
de presidente. que serA nomeado pelos Governos diS 
duas Panes Contratantes. Os vogais deverAo ser no
rneados no prazo de dots meses e 0 presidente no prazo 
de Ires mesc:s. em ambos os easos a eontar da dala em 
que um. das Partes Comratantes lenha comunicldo • 
outra que deseja subme'\er 0 litlgio a tribunal arbitral . 

4 - Se os praros nudos no numero anterior nlo 
(orem cwnpridos, quaJquer das Panes ConlratanltS po
der'. na faha de acordo, solicitar ao presidente do Tri
bunal Internacional de Juslica que proceda !is nccesd
rias nomeacoes. Caso 0 presidente do Tribunal 
Internaeional de Justica se;a nacional de quaJquer das 
Partes Conlfacanles ou Clleja impedido por qualquer 
outto motivo, cabcra ao vicc-presidente proceder as no
me.ccks. Se 0 vice-prcsidenle ror lambcm naclonal de 
uma das Partes Comralanles ou estiver lambem impe:
dido por qualquer outro motivo. as nomeac6es cabe
nio ao membro do Tribunal que se siga na hierarquia 
e nAo for national de ncnhuma das Partes Contrl
tantes. 

5 - 0 tribunal arbitral decidira por maio ria de 'lO

tos e as suas decisOes ser:lo vincuJat6rias. A cada urna 
diU PantS COmralaftleS ca~rio as despcus do seu v~ 
pl, bern como as da sua represcnlacJo no proctsse pe-
ranle 0 tribuna; arbitral; ambas as Pane$ Conlracan
les suportario em partes igualS as despesas do presi
dente. ~m como as demais despesi!ls. 0 tribunal arbi · 
tral podera IIdoptar um regulamento direrenle quanto 
as despd3S e definirA as suas pr6priu re8ras proces-
5t1ais. 

6 - No caso de ambas as Partes Contratanles virem 
a ser membros da Convencio para Regular Diferendos 
entre ESlados e Nacionais de Outros ESlldos Relativos 
a Investim~ntos. de 18 de Marco de 1965, nio se po
dera recorrer . nos tennos do anigo 27. panigrafo 1. 
da referida Convencio. ao tribunal arbitral adma pre-



vista, vista que en(re a nacional au a sociedade de uma 
das Panes Contratantes e a outra Parte Contratante 
existe a acordo a que se refere a artigo 25 da mesma 
Conven~ao. Ressalva-se a possibilidade de recurso ao 
Tribunal acima refcrido no caso de n~o observancia de 
uma decisoio do tribunal arbitral eSlabelccido nos rer
mas do anigo 27 da referida Conven~ao e no caso de 
transferencia de direitos par for~a de sub-rogat;ao nos 
termos do artigo 11. 13 do presenle Acordo. 

Artigo 15. D 

1 - Os litigios que sUrgirem entre uma das Panes 
Contratantes e urn nacional au sociedade da outra 
Parle Conlratante em relat;ao a inveslimenlos deverao, 
na medida do passive!. ser dirirnidos amigavelmc:nle en
tre as partes iiligantes. 

2 - Se a litigio nao puder ser dirimido denlro do 
prazo de seis meses contado a partir da data em que 
uma das partes iitiganles a tenha suscitado, sera de 
submetido, a pedido do nadonal au sociedade inleres
sados, a um processo arbitral. Pelo presente Acordo, 
ambas as Partes Contratames declaram a sua concor
doincia com tal processo. Salvo mutua acordo em con
(rario, as disposit;oes do anigo 14.13, n.D$ 3 a 5, apiicar
-se-ao analogamente, sob condi~ao de as partes 
litigantes nomearem as membros do tribunal arbitral 
em conformidade com a previslO no n.D 3 do mesmo 
artigo e sob pena de, caso as prazos ali referidos nao 
rorem observados. cada uma delas poder, na falta de 
outros acordos. convidar a presidenle do Tribunal de 
Arbitragem da Camara Internacional de Comercio em 
Paris a proceder as nomeat;6es necessarias. A sentenca 
arbitral sera executada em conformidade com a dirc:ito 
nacional do pais onde a iiligio houver tido lugar. 

3 - No caso de ambas as Panes Contratantes virem 
a ser membros da ConVent;aO para Regular Direrendos 
entre Est.ados e Nationais de OUlros Estados Relativos 
a Investimentos, de 18 de Mar~o de 1965, as litigios 
entre as partes a que se refere a presente artigo serao 
submetidos a processo arbitral nos termos da referida 
Conven~:io. a nao ser que as Partes Conlratantes acor
dem mUlUamente em solu~ao diferente. 

Arrigo 16 D 

SLlbsl:sl~ncl. em caso de connilo 

o presente Acordo perrnanecera em vigor mesmo no 
caso de conflito entre as Panes Contratantes, scm pre
jUlzo do direito de screm adoptadas medidas proviso
rias, desde que admitidas pelas normas gerais de di
reilo internacional. As referidas medidas provisorias se
rao derrogadas a mais tar dar no momenta da cessa
t;:io efectiva do conflito. independentememe" "da 
exis[cncia au nelo de rela~oes dipiomaLicas. 

Anigo 17." 

- Cad a uma das Partes Contralantes comunicani 
par escri[Q a outra Parte Contratame a cumprimento 
das respectivas rorrnalidades constitucionais relativas a 
entrada em vigor do preseme Acordo. 

2 - Este Acordo enlrara em vigor na data da recep
"t;aO da ultima das referidas comunicac;6es e permane
cera em vigor par 10 anos. Apos a termo desse prazo, 
coruiderar-se-a prorrogado par tempo indefinido. a nao 
ser que uma das Partes Contratantes a denuncie. par 
esc rita, em quaJquer momemo, com uma antecedencia 
de 12 meses. 

) - Para as investimentos realizados ate ao mo
menta da cessa~a.o da v!gcncia do presente Acordo, per
manecerao em vigor par 20 anos a contar da data da 
referida cessat;ao as disposit;6es dos artigos 1. 0 a 16.13 

Feito em Lisboa em 26 de Outubro de 1990, em dais" 
exemplares em lingua portuguesa. fazendo ambos as 
texlos iguaJmente fe. 

Pela Republica Portuguesa: 

Jose Manuel Durao Barroso, Secretario de Es
lado dos Negocios Estrangeiros e da CDO":" 
peraC;:io. 

Pela Republica de Cabo Verde: 

Jose Brico, Ministro do Plano e da Coope
rac;.io. 

Servic;:o Juridico e de Tratados 


