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Preâmbulo

A República Portuguesa, por um lado;

E A República da Côte d’Ivoire por outro lado;

Daqui em diante designadas «As Partes»;

Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, aberta à assinatura em 
Chicago aos 7 dias de Dezembro de 1944;

Assinalando o Acordo entre a Comunidade Europeia e a União Económica e Monetária da 
África Ocidental sobre certos aspetos relativos aos serviços aéreos, de 30 de novembro de 
2009;

Desejando favorecer o desenvolvimento do transporte aéreo entre os seus respetivos 
territórios e de promover, o mais amplamente possível, a cooperação internacional neste 
domínio; e

Desejando garantir o mais alto nível de segurança aérea e de segurança da aviação civil no 
transporte aéreo internacional, e reafirmando a sua profunda preocupação relativamente aos 
atos e ameaças dirigidos contra a segurança da aviação civil que colocam em perigo a 
segurança de pessoas e de bens, prejudicando o bom funcionamento do transporte aéreo e 
afetando a confiança do público;

Acordaram o seguinte: 

ARTIGO 1 : DEFINIÇÕES

1. Para efeitos do presente Acordo, salvo disposições em contrário:

a) O termo «Convenção» significa a Convenção Sobre Aviação Civil Internacional, aberta 
à assinatura em Chicago aos 7 dias de Dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo 
adotado ao abrigo do artigo 90º da referida Convenção e qualquer emenda aos Anexos 
ou à Convenção, ao abrigo dos seus artigos 90º e 94º, na medida em que esses Anexos 
e emendas tenham sido adotados por ambas as Partes;

b) A expressão «Tratados UE» designa o Tratado da União Europeia e o Tratado Sobre o 
Funcionamento da União Europeia; a expressão «União Económica e Monetária da 
África Ocidental» designa a União Económica e Monetária instituída pelo Tratado da 
União Económica e Monetária da África Ocidental;

c) A expressão «nacionais» refere-se, no caso da República Portuguesa, aos nacionais 
dos Estados membros da União Europeia ou da Associação Europeia de Livre 
Comércio e, no caso da República da Côte d’Ivoire, aos nacionais dos Estados 
membros da União Económica e Monetária da África Ocidental;
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d) A expressão «empresas de transporte aéreo designadas», em conformidade com o 
artigo 3.º do presente Acordo, entende-se, no caso da República Portuguesa como as 
empresas de transporte aéreo designadas pela República Portuguesa e no caso da 
República da Côte d’Ivoire, como as empresas de transporte aéreo designadas pela 
República da Côte d’Ivoire;

e) A expressão «autoridades aeronáuticas» designa, para a República Portuguesa, a 
Autoridade Nacional da Aviação Civil, e para a República da Côte d’Ivoire a Autoridade 
Nacional da Aviação Civil, e ou, em ambos os casos, qualquer pessoa ou organismo 
autorizado a desempenhar as funções atualmente exercidas pelas referidas autoridades 
ou funções similares;

f) A expressão «território» tem o significado definido no artigo 2º da Convenção;

g) As expressões «serviço aéreo», «serviço aéreo internacional», «empresa de transporte 
aéreo» e «escala para fins não comerciais» têm os significados que lhes são 
respetivamente atribuídos no artigo 96º da Convenção;

h) A expressão «rotas especificadas» refere-se às rotas constantes no Quadro de Rotas 
anexo ao presente Acordo;

i) A expressão «serviços acordados» significa os serviços aéreos regulares de transporte, 
separado ou combinado, de passageiros, de correio e de carga, realizados mediante 
remuneração nas rotas especificadas;

j) A expressão «tarifa» significa os preços cobrados pelas pelas empresas de transporte 
aéreo, diretamente ou por intermédio dos seus agentes, pelo transporte de passageiros, 
de bagagem ou de carga, assim como as condições às quais tais preços se aplicam, 
incluindo a remuneração e as condições aplicáveis às agências, excetuando-se a 
remuneração ou as condições aplicáveis ao transporte de correio; 

k) A expressão «taxas de utilização» significa a taxa imposta às empresas de transporte 
aéreo pelas autoridades competentes pela utilização de um aeroporto ou de 
infraestruturas e de serviços de navegação aérea pelas aeronaves, a sua tripulação, os 
seus passageiros, ou a sua carga;

l) A expressão «Acordo» significa o presente Acordo, o seu ou seus Anexos e quaisquer 
modificações ao Acordo ou ao seu ou seus Anexos acordadas em conformidade com as 
disposições do artigo 21.º do presente Acordo; 

2. O ou os Anexos formam parte integrante do presente Acordo. Qualquer referência ao 
Acordo inclui igualmente o seu(s) Anexo(s), excetuando-se disposições em contrário 
expressamente acordadas.
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ARTIGO 2 : CONCESSÃO DE DIREITOS DE TRÁFEGO

1. Cada Parte concede à outra Parte os seguintes direitos relativamente aos serviços aéreos 
internacionais conduzidos pelas empresas designadas da outra Parte:

a) O direito de sobrevoar o seu território sem aterrar;

b) O direito de fazer escalas, para fins não comerciais, no seu território; 

c) O direito de fazer escalas no território da outra Parte nos pontos mencionados no 
Quadro de Rotas especificadas no anexo ao presente Acordo, com o fim de embarcar e 
desembarcar, separadamente ou em conjunto, passageiros, bagagem, correio e carga, 
com destino ou origem no território da primeira Parte. 

2. Os direitos especificados nas alíneas a) e b) do número anterior são garantidos às 
empresas de transporte aéreo não designadas de cada Parte. 

3. Nenhuma disposição deste artigo poderá ser entendida como conferindo a uma empresa 
designada de uma Parte o direito de embarcar, no território da outra Parte, passageiros, 
bagagens, carga e correio destinados a outro ponto no território dessa outra Parte. 

ARTIGO 3 : DESIGNAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO

1. Cada Parte tem o direito de designar, por escrito e por via diplomática, à outra Parte, uma 
ou mais empresas de transporte aéreo para explorar os serviços aéreos acordados nas rotas 
especificadas, assim como de retirar ou alterar tal designação. 
2. Uma vez recebida uma designação feita por uma das Partes, em conformidade com o 
número 1 deste artigo, e a pedido da empresa de transporte aéreo designada, apresentado 
no formato e segundo as modalidades estabelecidas, as autoridades aeronáuticas da outra 
Parte deverão conceder, sem demora, as autorizações de exploração adequadas, desde que:

a) No caso de uma empresa de transporte aéreo designada pela República Portuguesa:

i) Esta se encontre estabelecida no território da República Portuguesa, nos termos 
dos Tratados da UE e disponha de uma Licença de Exploração válida em 
conformidade com o direito da União Europeia; e 

ii) O controlo regulamentar efetivo da empresa de transporte aéreo seja exercido e 
mantido pelo Estado membro da UE responsável pela emissão do seu Certificado 
de Operador Aéreo e a autoridade aeronáutica competente esteja claramente 
identificada na designação; e 

iii) A empresa de transporte aéreo seja detida, diretamente ou através de 
participação maioritária, e seja efetivamente controlada pelos Estados membros 
da União Europeia ou da Associação Europeia de Livre Comércio e/ou por 
nacionais desses Estados, e se encontre sujeita ao controlo efetivo desses 
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Estados e/ou dos nacionais desses Estados.

b) No caso de uma empresa de transporte aéreo designada pela República da Côte d’ 
Ivoire: 

i) A empresa de transporte aéreo se encontre estabelecida no território da República 
da Côte d’ Ivoire e autorizada conforme a legislação em vigor na União Económica 
e Monetária da África Ocidental e disponha de uma Licença de Exploração Aérea 
(LEA) válida de um Estado membro da União Económica e Monetária da África 
Ocidental; e 

ii) O Estado membro da União Económica e Monetária da África Ocidental 
responsável pela emissão da sua Licença de Exploração Aérea exerça e 
mantenha um controlo regulamentar efetivo sobre a empresa de transporte aéreo 
e as autoridades aeronáuticas competentes estejam claramente identificadas na 
designação; e  

iii) A empresa de transporte aéreo seja detida, diretamente ou através de 
participação maioritária, pela República da Côte d’Ivoire, pelos Estados membros 
da União Económica e Monetária da África Ocidental e/ou pelos nacionais desse 
Estados e que se encontre sujeita a um controlo efetivo da República da Côte 
d’Ivoire, de Estados membros da União Económica e Monetária da África 
Ocidental e/ou dos nacionais desses Estados. 

c) A empresa de transporte aéreo designada se encontre habilitada a satisfazer as 
condições estabelecidas na legislação, regulamentos e procedimentos normalmente e 
razoavelmente aplicáveis em matéria de transporte aéreo internacional pela Parte que 
analisa o(s) pedido(s), em conformidade com as disposições da Convenção, e 

d) Que a Parte que designou a empresa de transporte aéreo cumpra as disposições dos 
artigos 13.º (Segurança Aérea) e 14.º (Segurança da Aviação Civil) deste Acordo.

3. Quando a empresa de transporte aéreo tenha sido deste modo designada e autorizada, 
pode dar início, a qualquer momento, à exploração dos serviços acordados, sob reserva de 
respeitar as disposições do presente Acordo.

ARTIGO 4 : REVOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO

1. Cada uma das Partes tem o direito de revogar uma autorização de exploração, de suspender 
o exercício dos direitos acordados neste Acordo a uma empresa de transporte aéreo designada 
pela outra Parte ou de sujeitar o exercício desses direitos às condições que julgar necessárias, 
quando: 

a) No caso de uma empresa de transporte aéreo designada pela República Portuguesa: 

i) A empresa de transporte aéreo não se encontrar estabelecida no território da 
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República Portuguesa nos termos dos Tratados da União Europeia ou não seja 
detentora de uma Licença de Exploração válida, em conformidade com o direito 
da União Europeia; ou 

ii) O controlo regulamentar efetivo da empresa de transporte aéreo não seja 
exercido ou mantido pelo Estado membro da União Europeia responsável pela 
emissão do seu Certificado de Operador Aéreo ou a autoridade aeronáutica 
competente não esteja claramente identificada na designação; ou 

iii) A empresa não seja detida, diretamente ou através de participação maioritária, 
ou não seja efetivamente controlada pelos Estados membros da União Europeia 
ou da Associação Europeia de Livre Comércio e/ou por nacionais desses 
Estados. 

Ao exercer os seus direitos por força do disposto neste parágrafo, a República da Côte d’Ivoire 
não estabelece qualquer discriminação entre as empresas de transporte aéreo da União 
Europeia com base na nacionalidade.  

b) No caso de uma empresa de transporte aéreo designada pela República da Côte 
d’Ivoire: 

i) A empresa de transporte aéreo não se encontre estabelecida no território da 
República da Côte d’Ivoire ou não esteja autorizada em conformidade com a 
legislação em vigor na União Económica e Monetária da África Ocidental e não 
seja detentora de uma Licença de Exploração Aérea (LEA) válida de um Estado 
membro da União Económica e Monetária da África Ocidental; ou

ii) O controlo regulamentar efetivo da transportadora aérea não seja exercido ou 
mantido pelo Estado membro da União Económica e Monetária da África 
Ocidental responsável pela emissão da sua Licença de Exploração Aérea; ou  

iii) A transportadora aérea não seja propriedade nem seja detida, diretamente ou 
através de participação maioritária, pela República da Côte d’Ivoire, pelos Estados 
membros da União Económica e Monetária da África Ocidental e/ou pelos 
nacionais desses Estados ou não se encontre sujeita, a todo o momento, a um 
controlo efetivo da República da Côte d’Ivoire, dos Estados membros da União 
Económica e Monetária da África Ocidental e/ou dos nacionais desses Estados.  

c) No caso dessa empresa de transporte aéreo deixar de observar a legislação, os 
regulamentos e procedimentos normalmente e uniformemente aplicáveis à exploração 
de transporte aéreo internacional pela Parte que concedeu esses direitos, em 
conformidade com as disposições da Convenção. 

d) A Parte que designou a empresa de transporte aéreo não cumpra as disposições dos 
artigos 13.º (Segurança aérea) e 14.º (Segurança da aviação civil) deste Acordo.

2. Salvo se a imediata revogação, suspensão ou imposição das condições previstas no 
número 1 deste artigo forem necessárias para evitar novas infrações à legislação ou às 
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disposições deste Acordo, esse direito apenas será exercido após a realização de consultas 
com a outra Parte. Tais consultas deverão efetuar-se no prazo de trinta (30) dias a contar da 
data proposta por uma das Partes, salvo se acordado de outro modo entre as duas Partes.

ARTIGO 5 : FREQUÊNCIAS E CAPACIDADE

1. Às empresas de transporte aéreo designadas, das duas Partes, devem ser conferidas 
justas e iguais oportunidades na exploração dos serviços acordados nas rotas especificadas 
entre os respetivos territórios.

2. As empresas de transporte aéreo designadas de cada Parte devem ter em conta os 
serviços prestados pelas empresas de transporte aéreo da outra Parte, de modo a não afetar 
indevidamente esses serviços em toda a rota ou em parte da mesma.

3. Os serviços acordados, oferecidos pelas empresas de transporte aéreo designadas de 
ambas as Partes, nas rotas especificadas, deverão manter uma estreita relação com a 
procura, tendo em conta as variações sazonais, tráfego embarcado ou desembarcado nos 
seus territórios.

4. A frequência e a capacidade a oferecer, pelas empresas de transporte aéreo designadas, 
serão notificadas às autoridades aeronáuticas de ambas as Partes.

5. O direito de transportar tráfego embarcado no território da outra Parte e desembarcado em 
pontos das rotas especificadas, situados em territórios de países terceiros ou vice-versa, será 
exercido de acordo com os princípios gerais, segundo os quais a capacidade se deve 
adequar:

a) Exigências do tráfego embarcado ou desembarcado no território da Parte que designou 
as empresas de transporte aéreo;

b) Exigências do tráfego da área que o serviço acordado atravessa, tendo em 
consideração os outros serviços de transporte aéreo estabelecidos pelas empresas dos 
Estados compreendidos nessa área, e

c) Exigências de uma exploração económica dos serviços considerados. 

6. A frequência e a capacidade a oferecer no transporte do tráfego mencionado no número 5 
serão submetidas à aprovação das autoridades aeronáuticas de ambas as Partes.

7. Se uma das Partes considerar que o serviço prestado por uma ou mais empresas de 
transporte aéreo da outra Parte não cumpre com as normas e princípios estipulados no 
presente artigo, esta poderá solicitar consultas, em conformidade com o artigo 18 do Acordo, 
de modo a examinar as operações em questão e estabelecer, de comum acordo, as 
necessárias medidas corretivas.
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ARTIGO 6 : APROVAÇÃO DE PROGRAMAS

Os programas de exploração da empresa ou das empresas de transporte aéreo designadas 
de uma Parte deverão ser submetidos para aprovação das autoridades aeronáuticas da outra 
Parte com, pelo menos trinta (30) dias de antecedência em relação à data prevista para o 
início de operações. Qualquer alteração significativa a esses programas ou às condições da 
sua operação deverá ser igualmente submetida para aprovação das autoridades 
aeronáuticas. O prazo acima indicado pode, em casos especiais, ser reduzido mediante 
acordo das referidas autoridades.

ARTIGO 7 : CONCORRÊNCIA LEAL

1. As Partes reconhecem ser seu objetivo dispor de um ambiente concorrencial e leal e de 
possibilidades equitativas e iguais de modo a permitir às transportadoras aéreas das duas 
Partes concorrerem na exploração dos serviços aéreos acordados nas rotas especificadas.

2. As Partes afirmam que uma concorrência livre, leal e justa, revela-se importante para 
promover os fluxos de tráfego entre os dois países amigos.
3. As Partes reconhecem que as discriminações e as práticas desleais podem falsear a 
concorrência e ser prejudicial a um ambiente concorrencial e equitativo para as 
transportadoras aéreas, em conformidade com este Acordo.

4. As Partes reconhecem que as respetivas transportadoras aéreas não devem exercer 
práticas desleais suscetíveis de afetar os serviços de transporte aéreo com destino 
a/provenientes do seu território, e que tenham como objetivo ou efeito, impedir, restringir ou 
falsear o jogo da concorrência. 

5. As Partes assinalam que a existência de um direito de plena concorrência bem como o 
respeito total e real pela sua legislação nacional em matéria de concorrência revelam-se 
importantes para a prestação eficaz de serviços de transporte aéreo. 

6. Cada Parte elimina todas as formas de discriminação ou práticas desleais que possam 
afetar a oportunidade das transportadoras aéreas da outra Parte de praticarem uma 
concorrência leal e equitativa na prestação dos serviços de transporte aéreo. 

7. Nenhuma das Partes concede ou autoriza às suas transportadoras aéreas subvenções ou 
auxílios públicos se estes forem suscetíveis de falsear, de forma injustificada, a concorrência 
leal e equitativa em matéria de prestação de serviços de transporte aéreo pelas 
transportadoras aéreas da outra Parte. Quando uma Parte concede subvenções ou auxílios 
públicos deve garantir a transparência de tais medidas através dos meios adequados.

8. Cada Parte pode, a pedido da outra Parte, fornecer a esta última, num prazo razoável, os 
relatórios financeiros relativos às entidades relevantes sob a jurisdição da primeira Parte e 
qualquer outra informação que possa ser razoavelmente pedida pela outra Parte de modo a 
assegurar o respeito pelas disposições deste artigo. O fornecimento de tais informações pode 
ser objeto de um tratamento confidencial pela Parte que solicita o acesso a essas 
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informações.

9. Se uma das Partes considerar que as condições em vigor no território da outra Parte são 
prejudiciais a um ambiente concorrencial e leal e à exploração de serviços aéreos pelas suas 
transportadoras aéreas, em conformidade com este Acordo, e que tal pode ser provado, pode 
apresentar observações escritas à outra Parte. Além disso, uma das Partes pode solicitar 
consultas à outra Parte sobre este assunto com vista à resolução do problema. Tais consultas 
devem ter lugar num prazo de trinta (30) dias a contar da receção do pedido. Entretanto, as 
Partes trocam informações suficientes para permitir uma análise completa da preocupação 
expressa por uma das Partes.

10. Se as Partes não conseguirem resolver o problema através de consultas num prazo de 
sessenta (60) dias a contar do início das consultas ou se as consultas não iniciarem num 
prazo de trinta (30) dias a contar da receção do pedido relativo a uma alegada violação dos 
princípios acima mencionados, a Parte que solicitou as consultas tem o direito de suspender a 
autorização de exploração, ou de impor ao exercício desses direitos, as condições que julgar 
necessárias ou de impor direitos. Qualquer medida tomada ao abrigo deste parágrafo deve 
ser adequada, proporcional e limitada ao estritamente necessário pelo seu alcance e duração.

ARTIGO 8 : APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTOS

1. A legislação e os procedimentos de uma Parte relativos à entrada, permanência ou à saída 
do seu território de aeronaves utilizadas em serviços aéreos internacionais, ou relativos à 
operação e navegação de tais aeronaves no seu território, devem ser cumpridos pelas 
empresas aéreas designadas da outra Parte e são aplicados a essas aeronaves à entrada, à 
saída ou durante a permanência no território da primeira Parte.

2. A legislação e os procedimentos de uma Parte relativos à entrada, permanência ou saída 
do seu território de passageiros, bagagem, tripulações, carga e correio transportados a bordo 
de aeronaves, tais como as formalidades relativas à entrada, saída, imigração, passaportes, 
bem como alfândegas e controlo sanitário, são aplicáveis aos passageiros, bagagem, 
tripulação, carga e correio das empresas de transporte aéreo da outra Parte, ou em seu 
nome, aquando da entrada, permanência ou saída do território da primeira Parte.

3. Nenhuma das Partes pode conceder tratamento preferencial à sua própria empresa de 
transporte aéreo, assim como aos passageiros, bagagens, tripulação, carga e correio 
transportados nas suas aeronaves, em detrimento das empresas de transporte aéreo 
designadas pela outra Parte.

ARTIGO 9 : TAXAS DE UTILIZAÇÃO

1. As taxas de utilização que podem ser cobradas pelas autoridades ou organismos 
competentes de uma Parte à empresa ou empresas de transporte aéreo designadas pela 
outra Parte, pela utilização de instalações e serviços aeroportuários, instalações de 
segurança aérea e segurança da aviação civil, de serviços de navegação aérea e de serviços 
relacionados que estejam sob o seu controle, devem ser justas, razoáveis, não 
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discriminatórias e sujeitas a repartição equitativa entre as categorias de utilizadores. Tais 
taxas não devem ser mais elevadas do que as cobradas, pela utilização dos referidos 
serviços e instalações, a uma outra empresa de transporte aéreo que explore serviços 
semelhantes ou análogos. 

2. Essas taxas podem refletir sem, contudo, exceder uma parte equitativa do custo total 
incorrido para a disponibilização de instalações e serviços aeroportuários, bem como serviços 
e instalações de segurança aérea, de segurança da aviação civil e de navegação aérea. As 
instalações e serviços pelos quais as taxas são cobradas, devem ser disponibilizados numa 
base de eficácia e de economia. As autoridades ou organismos competentes de cada Parte 
notificam, à empresa ou empresas de transporte aéreo designadas da outra Parte qualquer 
proposta de alteração significativa dessas taxas; essa notificação deve ser comunicada num 
prazo razoável antes da entrada em vigor da referida modificação. Em caso de aumento das 
taxas, cada Parte incentivará a realização de consultas entre as autoridades ou organismos 
competentes no seu território e as empresas de transporte aéreo que utilizam os serviços e 
instalações.

ARTIGO 10 : TARIFAS

1. As empresas de transporte aéreo designadas pelas Partes estabelecem livremente as 
suas tarifas, tentando fixá-las a níveis razoáveis, tendo em conta todos os fatores relevantes, 
incluindo, nomeadamente, os interesses dos utilizadores, o custo da exploração, as 
características de serviço, um lucro razoável e outras considerações comerciais sobre o 
mercado.

2. As tarifas fixadas pelas empresas de transporte aéreo designadas por uma Parte devem 
ser depositadas para informação das autoridades aeronáuticas, trinta (30) dias antes da sua 
aplicação.

3. Sem prejuízo da aplicação das regras de concorrência, as Partes podem intervir para:

a) Evitar tarifas ou práticas injustificadamente discriminatórias;

b) Proteger os consumidores contra tarifas excessivamente elevadas ou restritivas, devido 
a abuso de posição dominante;

c) Proteger outras empresas de transporte aéreo contra tarifas artificialmente baixas, 
devido a subsídios ou ajudas de Estado diretas ou indiretas, ou ainda, de tarifas 
abusivas, se houver provas da intenção de eliminar a concorrência.

ARTIGO 11 : ESTATÍSTICAS

As autoridades aeronáuticas de cada Parte fornecerão às autoridades aeronáuticas da outra 
Parte, mediante pedido, dados estatísticos sobre o tráfego proveniente ou destinado ao seu 
território, considerado necessário para avaliar o tráfego.
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ARTIGO 12 : RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS E LICENÇAS

1. Os certificados de aeronavegabilidade, os certificados de competência e as licenças 
emitidas, ou validadas, em conformidade com a legislação e os procedimentos em vigor, 
incluindo, no caso da República Portuguesa, a legislação e regulamentação da União 
Europeia e, no que concerne à Côte d’Ivoire, a legislação e regulamentação da União 
Económica e Monetária da África Ocidental, serão reconhecidos como válidos pela outra 
Parte, para efeitos de operação dos serviços aéreos nas rotas especificadas, sempre que os 
requisitos a que obedeceram a sua emissão ou validação sejam, pelo menos, equivalentes 
aos padrões estabelecidos em conformidade com a Convenção.

2. As disposições do número 1 deste artigo também se aplicam às empresas de transporte 
aéreo designadas pela República Portuguesa cujo controlo de regulação seja exercido e 
mantido por outro Estado membro da União Europeia.

3. No que respeita a voos sobre o seu próprio território, cada Parte reserva-se, contudo, o
direito de não reconhecer os certificados de competência e as licenças concedidos aos seus 
nacionais pela outra Parte ou por qualquer outro Estado, ou por eles validados.

ARTIGO 13 : SEGURANÇA AÉREA

1. Cada Parte pode solicitar, a qualquer momento, consultas sobre os padrões de segurança 
adotados, pela outra Parte, em quaisquer áreas relacionadas com as instalações de serviços 
aeronáuticos, tripulações, aeronaves ou com as condições da sua operação. Tais consultas 
deverão realizar-se no prazo de trinta (30) dias a contar desse pedido.

2. Se, em consequência dessas consultas, uma Parte concluir que a outra Parte não exige 
nem aplica efetivamente, como mencionado no número 1, padrões de segurança, pelo 
menos, iguais aos padrões mínimos estabelecidos, no momento considerado, de acordo com 
a Convenção, deve informar a outra Parte dessas constatações, devendo a outra Parte tomar 
as necessárias medidas corretivas. A não aplicação pela outra Parte das medidas adequadas 
num prazo razoável e, em qualquer caso, no prazo de quinze (15) dias ou num período 
superior se este for acordado, constitui fundamento para aplicação do artigo 4 deste Acordo.

3. Em conformidade com o artigo 16 da Convenção, fica acordado que qualquer aeronave 
operada ou fretada pela empresa ou empresas designadas de uma Parte em serviços de ou 
para o território da outra Parte pode, enquanto permanecer no território da outra Parte, ser 
objeto de um exame realizado pelos representantes autorizados da outra Parte, a bordo e no 
exterior da aeronave, a fim de verificar não só a validade dos documentos da aeronave e da 
sua tripulação, mas também o estado aparente da aeronave e do seu equipamento (neste 
artigo, denominado "inspeção na plataforma de estacionamento"), desde que tal não implique 
atrasos desnecessários.
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4. Se, desta inspeção na plataforma de estacionamento ou de uma série de inspeções na 
plataforma de estacionamento surgirem:

a) sérias suspeitas de que uma aeronave, ou de que as condições de operação de uma 
aeronave, não cumprem os padrões mínimos estabelecidos pela Convenção; ou

b) sérias suspeitas de que existem deficiências na adoção e aplicação efetiva dos padrões 
de segurança em vigor, no momento considerado, em conformidade com a Convenção,

a Parte que efetuou a inspeção é livre de concluir, para os efeitos do artigo 33 da 
Convenção, que os requisitos, sob os quais os certificados ou as licenças são emitidos ou 
validados para a aeronave em questão ou para a sua tripulação, ou que os requisitos de 
operação da aeronave não são iguais ou superiores aos padrões mínimos estabelecidos pela 
Convenção.

5. Nos casos em que o acesso a uma aeronave operada por uma empresa ou empresas 
designadas por uma Parte, para efeitos de uma inspeção na plataforma de estacionamento, 
nos termos do número 3 deste artigo, seja negado pelos representantes dessa empresa ou 
empresas designadas, as autoridades aeronáuticas da outra Parte podem inferir que existem 
sérias suspeitas do tipo mencionado no número 4 deste artigo e de tirar as conclusões nele 
referidas.

6. Cada Parte reserva-se o direito de suspender ou alterar, de imediato, a autorização de 
exploração da empresa ou empresas de transporte aéreo designadas da outra Parte se, na 
sequência de uma inspeção na plataforma de estacionamento, de uma série de inspeções na 
plataforma de estacionamento, de recusa de acesso para efeitos de inspeção na plataforma 
de estacionamento, de consultas ou de qualquer outra forma de diálogo, conclua que uma 
ação imediata é essencial à segurança da operação da empresa ou empresas de transporte 
aéreo.

7. Qualquer ação empreendida por uma Parte de acordo com os números 2 e 6 deste artigo, 
deverá ser interrompida assim que o fundamento para essa ação deixe de existir.

8. Caso a República Portuguesa tenha designado uma empresa de transporte aéreo cujo 
controlo de regulação seja exercido e mantido por outro Estado membro da União Europeia, 
os direitos da República da Côte d’Ivoire, previstos neste artigo, aplicam-se igualmente no 
que respeita à adoção, ao exercício ou à manutenção dos requisitos de segurança por esse 
outro Estado membro da União Europeia, bem como no que respeita à autorização de 
operação dessa empresa de transporte aéreo.

ARTIGO 14 : SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL

1. Em conformidade com os seus direitos e obrigações decorrentes do direito internacional, as 
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Partes reafirmam que a sua obrigação mútua de protegerem a segurança da aviação civil 
contra atos de interferência ilícita constitui parte integrante deste Acordo. Sem limitar a 
generalidade dos seus direitos e obrigações decorrentes do direito internacional, as Partes 
deverão, em especial, agir em conformidade com o disposto na Convenção relativa às 
Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves, assinada em Tóquio em 
14 de setembro de 1963, na Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aeronaves, 
assinada na Haia, em 16 de dezembro de 1970, na Convenção para a Repressão de Atos 
Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinada em Montreal, em 23 de setembro de 
1971, e no seu Protocolo Suplementar para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos 
Aeroportos servindo a Aviação Civil Internacional, assinada em Montreal, em 24 de fevereiro 
de 1988, na Convenção sobre a Marcação de Explosivos Plásticos com o Propósito de 
Deteção, assinada em Montreal, em 01 de março de 1991, bem como qualquer outro acordo 
multilateral relativo à segurança da aviação civil a que ambas as Partes tenham aderido.

2. As Partes deverão, a pedido, prestar-se toda a assistência necessária com vista a impedir 
atos de captura ilícita de aeronaves civis e outros atos ilícitos contra a segurança dessas 
aeronaves, respetivos passageiros e tripulações, de aeroportos, instalações e equipamentos 
de navegação aérea, bem como qualquer outra ameaça à segurança da aviação civil.

3. Nas suas relações mútuas as Partes deverão agir em conformidade com as disposições 
sobre segurança da aviação estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional 
denominadas Anexos à Convenção, na medida em que estas disposições sobre segurança 
da aviação lhes sejam aplicáveis. Na aplicação de tais disposições, as Partes exigirão que os 
operadores de aeronaves matriculadas no seu território ou os operadores de aeronaves que 
nele tenham o seu estabelecimento principal ou a sua residência permanente, ou no caso da 
República Portuguesa os operadores de aeronaves estabelecidos no seu território e sejam 
detentores de licenças de exploração em conformidade com o direito da União Europeia, e 
que os operadores de aeroportos situados no seu território, ajam em conformidade com as 
referidas disposições relativas à segurança da aviação. A referência às disposições relativas 
à segurança da aviação civil, neste número, inclui qualquer diferença detetada, notificada pela 
Parte em causa.

4. Cada Parte concorda que se exija a esses operadores de aeronaves que cumpram as 
disposições relativas à segurança da aviação civil, em conformidade com a legislação em 
vigor nesse país, para a entrada, saída e permanência no território da outra Parte. Cada Parte 
deverá assegurar, no seu território, a aplicação efetiva de medidas adequadas para proteger 
as aeronaves e inspecionar passageiros, tripulações, bagagem, carga e aprovisionamentos, 
antes ou durante o embarque ou carregamento. Cada Parte mostrar-se-á também recetiva a 
qualquer pedido da outra Parte relativo à adoção de medidas especiais de segurança, 
razoáveis, para fazer face a uma ameaça concreta.

5. Em caso de incidente ou ameaça de incidente de captura ilícita de aeronaves civis ou de 
outros atos ilícitos contra a segurança de tais aeronaves, seus passageiros e tripulações, de 
aeroportos ou de instalações e serviços de navegação aérea, as Partes deverão ajudar-se 
mutuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas, tendentes a pôr 
termo, de forma rápida e segura, a esse incidente ou ameaça de incidente.
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6. Se uma Parte tiver motivos sólidos para crer que a outra Parte não cumpre as disposições 
deste artigo relativas à segurança da aviação civil, as autoridades aeronáuticas dessa Parte 
podem solicitar de imediato consultas à autoridade aeronáutica da outra Parte. Sem prejuízo 
das disposições do artigo 4 deste Acordo, a não obtenção de um acordo satisfatório no prazo 
de quinze (15) dias a partir da data da solicitação, constituirá motivo para a suspensão dos 
direitos conferidos às partes nos termos deste Acordo. Em caso de urgência, constituída por 
uma ameaça direta e excecional sobre a segurança dos passageiros, tripulação e aeronaves 
de uma Parte e se a outra Parte não tiver tomado todas as medidas decorrentes das 
obrigações previstas nos números 4 e 5 deste artigo, a primeira Parte pode tomar 
imediatamente, a título provisório, as medidas de proteção adequadas, de modo a conter 
essa ameaça. Qualquer ação tomada de acordo com este número deverá ser suspensa uma 
vez cumpridas, pela outra Parte, as disposições sobre segurança da aviação civil do presente 
artigo.

ARTIGO 15 : DIREITOS ADUANEIROS E IMPOSTOS

1. As aeronaves utilizadas em serviços aéreos internacionais pelas empresas de transporte 
aéreo designadas de cada uma das Partes, bem como o seu equipamento normal, peças 
sobressalentes, reservas de combustível e lubrificantes e provisões de bordo (incluindo 
alimentos, bebidas e tabaco), são isentos de quaisquer direitos aduaneiros, emolumentos de 
inspeção e outros direitos ou impostos similares, à chegada ao território da outra Parte, desde 
que esses equipamentos, reservas e provisões permaneçam a bordo das aeronaves até ao 
momento de serem reexportados ou utilizados na parte do trajeto efetuado nesse território.

2. Sob reserva do número 3 deste artigo, são igualmente isentos dos mesmos direitos 
aduaneiros, emolumentos de inspeção e impostos ou taxas, com exceção dos impostos ou 
taxas correspondentes aos serviços prestados:

a) As provisões de bordo embarcadas no território de cada uma das Partes, dentro 
dos limites fixados pelas respetivas autoridades, e para utilização a bordo de aeronaves 
utilizadas em serviços aéreos internacionais pela empresa de transporte aéreo 
designada da outra Parte;

b) As peças sobressalentes e o equipamento normal de bordo introduzidos no 
território de cada uma das Partes destinados à manutenção ou reparação das 
aeronaves utilizadas em serviços aéreos internacionais pela empresa de transporte 
aéreo designada da outra Parte;

c) Os combustíveis, lubrificantes e outros consumíveis técnicos destinados ao 
abastecimento das aeronaves, à saída, utilizadas em serviços aéreos internacionais 
pela empresa designada da outra Parte, mesmo quando estes aprovisionamentos se 
destinem a ser consumidos na parte do trajeto efetuado no território da Parte em que 
são embarcados.

3. Pode ser exigido que todos os produtos e provisões referidos nas alíneas a), b) e c) do 
número 2 deste artigo sejam mantidos sob vigilância ou controlo das Autoridades Aduaneiras.
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4. Os passageiros, bagagens, carga e correio em trânsito direto através do território de cada 
Parte na área do aeroporto reservada a esse fim, serão sujeitos apenas a um controlo 
simplificado, exceto no que diz respeito a medidas de segurança destinadas a proteger a 
aviação civil de atos de violência, pirataria aérea e tráfico de estupefacientes. Essas 
bagagens, carga e correio em trânsito direto ficam isentas de direitos aduaneiros, taxas e de 
outros impostos similares.

5. O equipamento normal de bordo, bem como os produtos e provisões existentes a bordo 
das aeronaves da empresa designada de qualquer das Partes, só poderão ser descarregados 
no território da outra Parte com o consentimento das Autoridades Aduaneiras dessa outra 
Parte. Nesse caso, as referidas Autoridades Aduaneiras poderão exigir que esses produtos e 
provisões sejam colocados sob a sua vigilância até ao momento de serem reexportados ou de 
lhes ser dado outro destino, de harmonia com os regulamentos aduaneiros.
6. As isenções previstas neste artigo serão também aplicáveis aos casos em que a empresa 
designada de qualquer das Partes tenha estabelecido Acordos com outras empresas de 
transporte aéreo para a locação ou transferência, no território da outra Parte, dos 
equipamentos normais e dos artigos mencionados nos números 1 e 2 deste artigo, desde que 
essa outra empresa ou empresas beneficiem das mesmas isenções junto da outra Parte.

7. Nenhuma disposição do presente Acordo impede a República Portuguesa de aplicar, numa 
base não-discriminatória, impostos, taxas, direitos, custas ou encargos ao combustível 
fornecido no seu território para utilização em aeronaves de uma transportadora aérea 
designada da República da Côte d’Ivoire que opere entre um ponto situado no território da 
República Portuguesa e outro ponto situado no território da República Portuguesa ou no 
território de outro Estado membro da União Europeia.

ARTIGO 16 : ATIVIDADES COMERCIAIS

1. A empresa ou as empresas de transporte aéreo designadas de cada Parte terão o direito, 
com base em critérios de reciprocidade, de estabelecer escritórios no território da outra Parte 
para efeitos da promoção e da venda de serviços de transporte aéreo.

2. O pessoal executivo, operacional, comercial e qualquer outro pessoal especializado da 
empresa ou das empresas de transporte aéreo designadas de cada Parte, necessário à 
exploração dos serviços aéreos, terá o direito de entrada e permanência no território da outra 
Parte, com base em critérios de reciprocidade.

3. Cada Parte concede ao pessoal necessário da empresa ou das empresas de transporte 
aéreo designadas da outra Parte, com base em critérios de reciprocidade, a autorização de 
aceder, no seu território, ao aeroporto e às zonas relacionadas com a exploração das 
aeronaves, das tripulações, dos passageiros e da carga de uma empresa de transporte aéreo 
da outra Parte.

4. No respeito pelas respetivas leis de estrangeiros, de imigração e passagem de fronteiras, 
as Partes concordam, numa base de reciprocidade, aceitar que o pessoal suplementar da 
empresa ou empresa de transporte aéreo designadas pela outra Parte, necessário às 
atividades dessa empresa ou empresas possam entrar e permanecer no território da outra 
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Parte, por períodos que não excedam os 90 dias seguidos.

5. As Partes asseguram que os passageiros, qualquer que seja a sua nacionalidade, possam 
comprar bilhetes junto da empresa de transporte aéreo da sua escolha, em moeda local ou 
em qualquer moeda livremente convertível aceite por aquela empresa de transporte aéreo. 
Estes princípios aplicam-se igualmente ao transporte de carga.

6. Com base em critérios de reciprocidade, a empresa ou as empresas de transporte aéreo 
designadas de uma Parte terão, no território da outra Parte, o direito de prosseguir, em 
moeda local ou em qualquer moeda livremente convertível, com a venda de bilhetes de 
transporte aéreo de passageiros e de carga, assim como de outros serviços inerentes à 
exploração do transporte aéreo, nos seus próprios escritórios ou através de agentes 
acreditados, por si escolhidos. A empresa ou empresas de transporte aéreo designadas de 
uma Parte terão o direito de abrir e de manter, no território da outra Parte, contas bancárias 
nominativas em moeda de uma Parte ou de outra das Partes ou em qualquer divisa 
livremente convertível, ao seu critério.

ARTIGO 17 : CONVERSÃO, TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS E LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

1. Cada Parte concede, com base em critérios de reciprocidade e a pedido, a cada empresa 
de transporte aéreo designada da outra Parte, o direito de converter e de transferir livremente 
o excedente de receitas em relação às despesas da referida empresa designada no seu 
território, proveniente do transporte de passageiros, de carga e correio e de quaisquer outras 
atividades diretamente ligadas ao transporte aéreo que possam estar autorizadas nos termos 
da legislação nacional. As referidas transferências serão efetuadas à taxa de câmbio, em 
conformidade com o direito interno aplicável em matéria de transações correntes e, no caso 
de não existir uma taxa de câmbio da moeda oficial, as referidas transferências serão 
realizadas à taxa do mercado cambial.

2. Para os efeitos do presente artigo, o direito interno aplicável na República Portuguesa 
inclui todas as medidas adotadas pela União Europeia.

3. Os rendimentos provenientes da exploração dos serviços de uma empresa designada, só 
serão tributáveis no Estado onde se situa a sede daquela empresa.

ARTIGO 18 : CONSULTAS

1. Num espírito de estreita colaboração, as Autoridades Aeronáuticas das Partes consultar-
se-ão periodicamente sempre que necessário e solicitado por escrito por uma ou pela outra 
Parte, no que diz respeito à implementação, interpretação ou emenda ao presente Acordo.

2. Tais consultas deverão realizar-se nos quarenta e cinco (45) dias seguintes à data da 
receção do pedido.
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ARTIGO 19 : EMENDA AO ACORDO

1. Qualquer uma das Partes pode a qualquer momento solicitar por escrito consultas com o 
objetivo de emendar este Acordo. Tais consultas iniciar-se-ão dentro de sessenta (60) dias a 
contar da data de receção do pedido.

2. As emendas resultantes das consultas previstas no número anterior entrarão em vigor em 
conformidade com a disposição do artigo 24.º deste Acordo.

ARTIGO 20 : CONVENÇÕES MULTILATERAIS

Se, após a entrada em vigor deste Acordo, as duas Partes ficarem vinculadas por um 
acordo multilateral em questões abrangidas por este Acordo, as disposições do referido 
acordo prevalecem. As duas Partes poderão proceder a consultas em conformidade com o 
artigo 18.º deste Acordo, tendo em vista definir em que medida este Acordo será afetado 
pelas disposições desse acordo multilateral e se será conveniente rever o presente Acordo a 
fim de o conformar com esse acordo multilateral.

ARTIGO 21 : RESOLUÇÃO DE DIFERENDOS

1. Em caso de diferendo entre as Partes relativo à interpretação ou à implementação do 
presente Acordo, as Partes deverão, em primeiro lugar, procurar solucioná-lo através de 
negociações por via diplomática, em conformidade com as disposições deste Acordo.

2. Se as Partes não conseguirem resolver o diferendo por via da negociação, em 
conformidade com o número 1 deste artigo, podem submetê-lo à decisão de uma entidade ou, 
a pedido de qualquer uma das Partes, à decisão de um tribunal arbitral composto por três 
árbitros. Neste caso, cada uma das Partes designa um árbitro. O terceiro árbitro, que não 
deverá ter a nacionalidade de uma das Partes, será designado pelos dois árbitros e exercerá 
funções de presidente do tribunal. Cada uma das Partes designará o seu árbitro no prazo de 
sessenta (60) dias a contar da data de receção por cada uma das Partes do pedido de 
arbitragem, emanada pela outra Parte e transmitida por via diplomática. O terceiro árbitro será 
designado no prazo de sessenta (60) dias a contar da designação dos dois primeiros. Se uma 
das Partes não designar um árbitro no prazo fixado, ou se o terceiro árbitro não for designado 
no prazo fixado, o Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional 
pode, a pedido de qualquer uma das Partes, proceder à designação de um ou, conforme o 
caso, de vários árbitros.

3. O tribunal de arbitragem fixará livremente as suas normas de procedimento. Os encargos 
dos árbitros nacionais serão suportados por ambas as Partes que o designaram. Todas as 
outras despesas do tribunal de arbitragem serão repartidas em partes iguais entre as Partes.

4. Cada uma das Partes comprometer-se-á a cumprir com todas as decisões ao abrigo do 
número 3 deste artigo.

5. Se uma das Partes ou uma das empresas de transporte aéreo de cada uma das Partes 
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não respeitar a decisão ao abrigo do número 3 deste artigo e enquanto persistir em não 
respeitá-la, a outra Parte poderá limitar, recusar ou revogar quaisquer direitos ou privilégios 
que, por força deste Acordo, tenha concedido à Parte ou às empresas em falta.

ARTIGO 22 : DENÚNCIA

Cada Parte pode, a qualquer momento, denunciar o presente Acordo, notificando a outra 
Parte da sua decisão por escrito e através de canais diplomáticos. A notificação deve ser 
comunicada, simultaneamente, à Organização da Aviação Civil Internacional. Nesse caso, o 
Acordo será denunciado doze (12) meses após a data de receção da notificação pela outra 
Parte, salvo se a notificação de denúncia for retirada por mútuo acordo das Partes antes do 
termo deste período. Caso a outra Parte não acuse a receção da notificação, esta será tida 
como recebida quinze (15) dias após a sua receção pela Organização da Aviação Civil 
Internacional.

ARTIGO 23 : REGISTO

Este Acordo e quaisquer emendas ao mesmo serão registadas pelas Partes, junto da 
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).

ARTIGO 24 : ENTRADA EM VIGOR

Cada uma das Partes notificará a outra, por via diplomática, de que foram cumpridos os 
requisitos legais internos necessários para à entrada em vigor deste Acordo, o qual entrará 
em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao dia da receção da segunda 
notificação. 

EM FÉ DE QUE, os signatários, devidamente autorizados para o efeito pelos respetivos 
Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Lisboa, aos 22 de junho de 2016, em dois (02) exemplares originais nas línguas 
portuguesa e francesa, sendo os dois textos igualmente autênticos.

PELA
REPÚBLICA PORTUGUESA

Augusto Santos Silva
Ministério dos Negócios Estrangeiros

PELA
REPÚBLICA DA CÔTE D’IVOIRE

Gaoussou Touré
Ministre des Transports
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ANNEXO

QUADRO DE ROTAS

a) Rotas operadas nos dois sentidos pela(s) empresas de transporte aéreo 
designadas da República da Côte d`Ivoire:

Pontos de partida na 
Côte d’Ivoire

Pontos intermédios Pontos em Portugal Pontos além

Qualquer ponto Qualquer ponto Qualquer ponto Qualquer ponto 

b) Rotas operadas nos dois sentidos pela(s) empresas designadas de transporte 
aéreo da República Portuguesa:

Pontos de partida em 
Portugal

Pontos intermédios Pontos na Côte 
d’Ivoire

Pontos além

Qualquer ponto Qualquer ponto Qualquer ponto Qualquer ponto 

NOTA:

a) A empresa ou as empresas de transporte aéreo designadas de cada Parte podem, à sua 
escolha, na totalidade ou em parte dos seus serviços:

 explorar voos num dos sentidos ou nos dois sentidos;
 omitir escalas num ou em vários pontos das rotas especificadas;
 selecionar ao seu critério todos os pontos intermédios e/ou pontos além;
 modificar a ordem de prestação de serviços nos pontos das rotas especificadas 

(incluindo a possibilidade de servir pontos intermédios na qualidade de pontos além 
e vice-versa, bem como de omitir escalas num sentido de um serviço);

 terminar o seu serviço no território da outra Parte ou em pontos além, na condição de 
que os serviços correspondentes comecem ou terminem no território da Parte que 
designou a empresa de transporte aéreo.

b) O exercício de direitos de tráfego por uma ou várias empresas de transporte aéreo 
designada(s) de cada uma das Partes entre pontos intermédios ou pontos além, situados 
num país terceiro e o território da outra Parte fica sujeito a um acordo entre as 
autoridades aeronáuticas de ambas as Partes.

c) Sobre qualquer segmento das rotas acima indicadas, uma empresa de transporte aéreo 
designada de cada uma das Partes pode, em quaisquer pontos, redistribuir o tráfego sem 
restrições quanto ao tipo ou ao número de aeronaves. Esta faculdade é permitida desde 
que o transporte para além deste ponto constitua uma exploração secundária em relação 
ao serviço principal na rota especificada.


