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ACORDO DE ASSOCIAÇÃO

ENTRE A UNIÃO EUROPEIA

E A COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA ATÓMICA

E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,

E A GEÓRGIA, POR OUTRO
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PREÂMBULO

O REINO DA BÉLGICA,

A REPÚBLICA DA BULGÁRIA,

A REPÚBLICA CHECA,

O REINO DA DINAMARCA,

A REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA,

A REPÚBLICA DA ESTÓNIA,

A IRLANDA,

A REPÚBLICA HELÉNICA,

O REINO DE ESPANHA,

A REPÚBLICA FRANCESA,

A REPÚBLICA DA CROÁCIA,

A REPÚBLICA ITALIANA,
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A REPÚBLICA DE CHIPRE,

A REPÚBLICA DA LETÓNIA,

A REPÚBLICA DA LITUÂNIA,

O GRÃO-DUCADO DO LUXEMBURGO,

A HUNGRIA,

A REPÚBLICA DE MALTA,

O REINO DOS PAÍSES BAIXOS,

A REPÚBLICA DA ÁUSTRIA,

A REPÚBLICA DA POLÓNIA,

A REPÚBLICA PORTUGUESA,

A ROMÉNIA,

A REPÚBLICA DA ESLOVÉNIA,

A REPÚBLICA ESLOVACA,

A REPÚBLICA DA FINLÂNDIA,
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O REINO DA SUÉCIA,

O REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE,

Partes no Tratado da União Europeia e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a 

seguir designados "Estados-Membros",

A UNIÃO EUROPEIA, a seguir designada "União" ou "UE" e

A COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA ATÓMICA, a seguir designada "Euratom",

por um lado, e

A GEÓRGIA,

por outro, 

a seguir designados coletivamente "as Partes",
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CONSIDERANDO os fortes laços e os valores comuns das Partes, estabelecidos no passado 

mediante o Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-

-Membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, que se desenvolvem no âmbito da Parceria Oriental 

enquanto dimensão específica da Política Europeia de Vizinhança, e reconhecendo a vontade 

comum das Partes de desenvolver ainda mais, reforçar e alargar as suas relações de forma 

ambiciosa e inovadora;

RECONHECENDO as aspirações europeias e a escolha europeia da Geórgia;

RECONHECENDO que os valores comuns sobre os quais se alicerça a UE – a democracia, o 

respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito –

estão também no centro da associação política e da integração económica, conforme previsto no 

presente Acordo;

RECONHECENDO que a Geórgia, um país da Europa Oriental, está empenhada em aplicar e 

promover esses valores;

RECONHECENDO que a Geórgia partilha laços históricos e valores comuns com os Estados-

-Membros;

TENDO em conta que o presente Acordo não deve prejudicar a futura evolução das relações 

UE-Geórgia, deixando em aberto possibilidades neste sentido; 
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EMPENHADAS em continuar a reforçar o respeito das liberdades fundamentais, os direitos 

humanos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias, os princípios democráticos, o 

Estado de direito e a boa governação, com base em valores comuns das Partes;

RECONHECENDO que as reformas internas com vista ao reforço da democracia e da economia de 

mercado facilitarão a participação da Geórgia nas políticas, programas e agências da UE e que este 

processo e a resolução sustentável de conflitos se reforçarão mutuamente e contribuirão para criar 

um clima de confiança entre comunidades divididas por conflitos;

DISPOSTAS a contribuir para o desenvolvimento político, socioeconómico e institucional da 

Geórgia mediante a cooperação num vasto leque de domínios de interesse comum, tais como o 

desenvolvimento da sociedade civil, a boa governação, incluindo no domínio da fiscalidade, 

integração comercial e cooperação económica reforçada, o reforço das instituições, a reforma da 

administração pública e da função pública e a luta contra a corrupção, a redução da pobreza e a 

cooperação no domínio da segurança, da liberdade e da justiça, necessária para aplicar efetivamente 

o presente Acordo e salientando a disponibilidade da UE para apoiar as reformas pertinentes na 

Geórgia;



EU/GE/pt 7

EMPENHADAS em defender todos os princípios e disposições da Carta das Nações Unidas, da 

Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), em especial da Ata Final de 

Helsínquia de 1975 da Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, dos documentos 

finais das conferências de Madrid, de Istambul e de Viena de 1991 e 1992, respetivamente, e da 

Carta de Paris para uma Nova Europa, de 1990, bem como da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem das Nações Unidas, de 1948 e da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950;

RECORDANDO a sua vontade de promover a paz e a segurança internacionais, bem como de se 

empenhar em prol do multilateralismo efetivo e da resolução pacífica de conflitos, nomeadamente 

através de uma cooperação para o efeito no âmbito das Nações Unidas e da OSCE; 

COMPROMETIDAS em respeitar as obrigações internacionais com vista a lutar contra a 

proliferação de armas de destruição maciça e respetivos vetores e a cooperar em matéria de 

desarmamento;

RECONHECENDO o valor acrescentado da participação ativa das Partes em diversos quadros de 

cooperação regional;
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DESEJOSAS de aprofundar o diálogo político regular sobre questões bilaterais e internacionais de 

interesse mútuo, incluindo aspetos regionais, tendo em conta a Política Externa e de Segurança 

Comum (PESC) da União Europeia, incluindo a Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD);

RESPEITANDO PLENAMENTE os princípios da independência, soberania, integridade territorial 

e inviolabilidade das fronteiras internacionalmente reconhecidas ao abrigo do direito internacional, 

da Carta das Nações Unidas, da Ata Final da Conferência de Helsínquia sobre a Segurança e a 

Cooperação na Europa e das resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

RECONHECENDO a importância do compromisso da Geórgia com vista à reconciliação e os seus 

esforços no sentido de restabelecer a sua integridade territorial e o controlo total efetivo das regiões 

georgianas da Abecásia e da região de Tskhnvali/Ossétia do Sul na prossecução de uma resolução 

pacífica e duradoura do conflito baseada nos princípios do direito internacional, bem como do 

compromisso da UE em apoiar uma resolução pacífica e duradoura do conflito;
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RECONHECENDO neste contexto a importância de prosseguir a aplicação do Acordo de seis 

pontos, de 12 de agosto de 2008, e as suas subsequentes medidas de aplicação, de uma presença 

internacional significativa para a manutenção da paz e da segurança no terreno, da prossecução de 

políticas de não-reconhecimento e de compromisso que se apoiam mutuamente, de apoio aos 

Debates Internacionais de Genebra e ao regresso em segurança e com dignidade de todas as pessoas 

deslocadas no interior do país e dos refugiados, em conformidade com os princípios do direito 

internacional;

EMPENHADAS em disponibilizar os benefícios de uma maior associação política e integração 

económica da Geórgia à UE a todos os cidadãos da Geórgia, incluindo as comunidades divididas 

por conflitos;

EMPENHADAS na luta contra a criminalidade organizada e o tráfico ilícito e no reforço da 

cooperação na luta contra o terrorismo;

EMPENHADAS em aprofundar o seu diálogo e cooperação em matéria de mobilidade, migração, 

asilo e gestão das fronteiras, tendo igualmente em conta a Parceria para a Mobilidade entre a UE e a 

Geórgia no âmbito de uma abordagem global com ênfase na migração legal, incluindo a migração 

circular, e em cooperar na luta contra a imigração clandestina, o tráfico de seres humanos e a 

aplicação eficaz do acordo de readmissão;



EU/GE/pt 10

RECONHECENDO a importância da introdução de um regime de isenção da obrigação de visto 

para os cidadãos da Geórgia em tempo oportuno, na condição de estarem reunidas as condições para 

uma mobilidade bem gerida e segura, incluindo o cumprimento efetivo dos acordos de readmissão e 

de flexibilização das formalidades de emissão de vistos; 

EMPENHADAS nos princípios da livre economia de mercado e na disponibilidade da UE de 

contribuir para as reformas económicas na Geórgia, incluindo no âmbito da Política Europeia de 

Vizinhança e da Parceria Oriental;

DECIDIDAS a alcançar a integração económica, nomeadamente através de uma Zona de Comércio 

Livre Abrangente e Aprofundada (ZCLAA) como parte integrante do presente Acordo, incluindo 

através de uma aproximação regulamentar e em conformidade com os direitos e obrigações 

decorrentes da adesão das Partes à Organização Mundial do Comércio (OMC);

CONVICTAS de que o presente Acordo irá criar um novo clima propício às relações económicas 

entre as Partes e, sobretudo, ao desenvolvimento do comércio e dos investimentos, bem como 

incentivar a concorrência, fatores indispensáveis à reestruturação económica e à modernização;

EMPENHADAS em respeitar os princípios do desenvolvimento sustentável, em proteger o 

ambiente e atenuar os efeitos das alterações climáticas, em melhorar continuamente a governação e 

responder às necessidades em matéria de ambiente, incluindo a cooperação transfronteiras e a 

aplicação de acordos internacionais multilaterais;
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EMPENHADAS em reforçar a segurança do aprovisionamento energético, incluindo o 

desenvolvimento do Corredor Meridional, nomeadamente através do incentivo ao desenvolvimento 

de projetos adequados na Geórgia que facilitem o desenvolvimento das infraestruturas relevantes, 

incluindo o trânsito através da Geórgia, em aumentar a integração crescente do mercado e a 

aproximação regulamentar progressiva de elementos essenciais do acervo da UE, e em promover a 

eficiência energética e a utilização de fontes de energia renováveis;

RECONHECENDO a necessidade de reforçar a cooperação no domínio da energia e o 

compromisso das Partes no sentido de executar o Tratado da Carta da Energia;

DISPOSTAS a melhorar o nível de segurança da saúde pública e a proteção da saúde humana como 

um elemento essencial para o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico;

EMPENHADAS em reforçar os contactos entre as pessoas, incluindo através de intercâmbios e de 

cooperação nos domínios da ciência e tecnologia, das empresas, da juventude, da educação e da 

cultura;

EMPENHADAS em promover a cooperação transfronteiras e inter-regional por ambas as Partes 

num espírito de relações de boa vizinhança;
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RECONHECENDO o empenhamento da Geórgia em aproximar progressivamente a sua legislação 

nos setores pertinentes da legislação da UE, em conformidade com o presente Acordo, e em 

assegurar a sua aplicação efetiva;

RECONHECENDO o empenhamento da Geórgia em desenvolver as suas infraestruturas 

administrativas e institucionais na medida necessária para executar o presente Acordo;

TENDO em conta a vontade da UE de dar apoio à execução das reformas e de utilizar todos os 

instrumentos existentes de cooperação e de assistência técnica, financeira e económica para o efeito;
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CONFIRMANDO que as disposições do presente Acordo abrangidas pelo âmbito de aplicação do 

Título V da Parte III do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia vinculam o Reino 

Unido e a Irlanda como Partes distintas, e não como partes da UE, a menos que a UE juntamente 

com o Reino Unido e/ou a Irlanda tenham conjuntamente notificado a Geórgia de que o Reino 

Unido ou a Irlanda estão vinculados como membros da UE em conformidade com o Protocolo 

N.º 21 relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda em relação ao espaço de liberdade, segurança 

e justiça, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Se o Reino Unido e/ou a Irlanda deixarem de estar vinculados como partes da UE, em 

conformidade com o artigo 4.º-A do referido Protocolo, a UE juntamente com o Reino Unido e/ou a 

Irlanda devem informar imediatamente a Geórgia de qualquer alteração da sua posição, caso em que 

ficam vinculados pelas disposições do presente Acordo por direito próprio. O mesmo se aplica à 

Dinamarca, em conformidade com o Protocolo n.º 22 relativo à posição da Dinamarca, anexo aos 

mesmos Tratados,

ACORDARAM NO SEGUINTE:
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ARTIGO 1.º

Objetivos

1. É criada uma Associação entre a União e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, 

por outro. 

2. Os objetivos dessa Associação são os seguintes:

a) Promover a associação política e a integração económica entre as Partes com base em valores 

comuns e em ligações estreitas, nomeadamente mediante o aumento da participação da 

Geórgia nas políticas, programas e agências da UE;

b) Proporcionar o reforço do enquadramento para o diálogo político reforçado em todos os 

domínios de interesse comum, permitindo o desenvolvimento de relações políticas estreitas 

entre as Partes;

c) Contribuir para o reforço da democracia e para a estabilidade política, económica e 

institucional da Geórgia; 
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d) Promover, preservar e reforçar a paz e a estabilidade a nível regional e internacional, com 

base nos princípios da Carta das Nações Unidas e da Ata Final de Helsínquia de 1975 da 

Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, incluindo mediante a congregação de 

esforços para eliminar fontes de tensão, reforçar a segurança nas fronteiras e promover a 

cooperação transfronteiras e as relações de boa vizinhança;

e) Promover a cooperação com vista à resolução pacífica de conflitos; 

f) Reforçar a cooperação no domínio da liberdade, da segurança e da justiça, com o objetivo de 

consolidar o Estado de direito e o respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais;

g) Apoiar os esforços envidados pela Geórgia no sentido de desenvolver o seu potencial 

económico através da cooperação internacional, nomeadamente através da aproximação da 

sua legislação à da UE;

h) Alcançar a integração económica progressiva da Geórgia no mercado interno da UE, tal como 

previsto no presente Acordo, sobretudo mediante a criação de uma Zona de Comércio Livre 

Abrangente e Aprofundada que proporcionará um maior acesso ao mercado com base num 

processo sustentado e abrangente de aproximação regulamentar em conformidade com os 

direitos e obrigações decorrentes da sua adesão à OMC; 

i) Criar condições para uma cooperação cada vez mais estreita noutros domínios de interesse 

comum.
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TÍTULO I

PRINCÍPIOS GERAIS

ARTIGO 2.º

Princípios gerais

1. O respeito dos princípios democráticos, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, 

tal como consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas de 1948 

e definidos na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais de 1950, na Ata Final de Helsínquia de 1975 da Conferência sobre Segurança e 

Cooperação na Europa e na Carta de Paris para uma Nova Europa de 1990, devem constituir a base 

das políticas interna e externa das Partes e constitui um elemento essencial do presente Acordo. A 

luta contra a proliferação de armas de destruição maciça, materiais conexos e respetivos vetores 

constitui igualmente um elemento essencial do presente Acordo.

2. As Partes reiteram o seu compromisso para com os princípios de uma economia de mercado 

livre, do desenvolvimento sustentável e do multilateralismo efetivo.
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3. As Partes reafirmam o seu respeito dos princípios do Estado de direito e da boa governação, 

bem como das suas obrigações internacionais, nomeadamente no âmbito das Nações Unidas, do 

Conselho da Europa e da OSCE. Em especial, acordam em promover o respeito dos princípios da 

soberania e da integridade territorial, da inviolabilidade das fronteiras e da independência.

4. As Partes comprometem-se a respeitar o Estado de direito, a boa governação, a luta contra a 

corrupção, a luta contra as diferentes formas de criminalidade organizada transnacional e o 

terrorismo, a promoção do desenvolvimento sustentável, o multilateralismo efetivo e a luta contra a 

proliferação de armas de destruição maciça e respetivos vetores. Este compromisso constitui um 

fator determinante no desenvolvimento das relações e da cooperação entre as Partes e contribui para 

a paz e a estabilidade regionais.



EU/GE/pt 18

TÍTULO II

DIÁLOGO POLÍTICO E REFORMA, COOPERAÇÃO

NO DOMÍNIO DA POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA

ARTIGO 3.º

Objetivos do diálogo político

1. O diálogo político em todos os domínios de interesse comum, incluindo as questões de 

política externa e de segurança e as reformas internas, deve ser desenvolvido e reforçado entre as 

Partes. Tal aumentará a eficácia da cooperação política e promoverá a convergência em questões de 

política externa e de segurança, reforçando as relações de forma ambiciosa e inovadora.

2. Os objetivos do diálogo político são os seguintes:

a) Aprofundar a associação política e aumentar a convergência e a eficácia política e em matéria 

de políticas de segurança; 
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b) Promover os princípios da integridade territorial, da inviolabilidade das fronteiras 

internacionalmente reconhecidas, da soberania e da independência, tal como consagrados na 

Carta das Nações Unidas e na Ata Final de Helsínquia de 1975 da Conferência sobre a 

Segurança e a Cooperação na Europa; 

c) Promover a resolução pacífica dos conflitos;

d) Promover a estabilidade e a segurança internacionais com base num multilateralismo efetivo; 

e) Reforçar a cooperação e o diálogo entre as Partes em matéria de segurança internacional e 

gestão de crises, sobretudo no intuito de dar resposta aos desafios e às principais ameaças 

mundiais e regionais;

f) Reforçar a cooperação em matéria de luta contra a proliferação de armas de destruição maciça 

(ADM) e seus vetores, incluindo o apoio à reconversão e ao emprego em outras atividades de 

cientistas anteriormente empregados em programas de ADM;

g) Promover uma cooperação entre as Partes de caráter prático e orientada para os resultados, a 

fim de garantir a paz, a segurança e a estabilidade do continente europeu; 
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h) Reforçar o respeito dos princípios democráticos, do Estado de direito e da boa governação, 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo a liberdade dos meios de 

comunicação social e os direitos das pessoas pertencentes a minorias, e contribuir para 

consolidar as reformas em matéria de política interna;

i) Desenvolver o diálogo e aprofundar a cooperação entre as Partes no domínio da segurança e 

da defesa; 

j) Envidar esforços para continuar a promover a cooperação regional sob diversos formatos;

k) Proporcionar todos os benefícios de uma associação política mais estreita entre a UE e a 

Geórgia, incluindo uma maior convergência em matéria de políticas de segurança, a todos os 

cidadãos da Geórgia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.
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ARTIGO 4.º

Reforma interna

As Partes cooperam no desenvolvimento, consolidação e reforço da estabilidade e da eficácia das 

instituições democráticas e do Estado de direito; na garantia do respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais; na realização de progressos em matéria de reforma judiciária e jurídica, 

com o objetivo de garantir a independência do poder judicial, reforçar a sua capacidade 

administrativa e garantir a imparcialidade e a eficácia dos organismos responsáveis pela aplicação 

da lei; na prossecução da reforma da administração pública e na criação de uma função pública 

responsável, eficiente, efetiva, transparente e profissional, bem como na prossecução de uma luta 

efetiva contra a corrupção, sobretudo com o objetivo de reforçar a cooperação internacional nesta 

matéria e garantir um cumprimento efetivo dos instrumentos jurídicos internacionais pertinentes, 

tais como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003.
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ARTIGO 5.º

Política externa e de segurança

1. As Partes intensificam o diálogo e a cooperação e promover a convergência progressiva no 

domínio da política externa e de segurança, incluindo a política comum de segurança e defesa e, em 

especial, abordar questões específicas em matéria de resolução pacífica de conflitos e gestão de 

crises, estabilidade regional, desarmamento, não proliferação, controlo do armamento e controlo de 

exportação de armas. A cooperação deve basear-se em valores comuns e interesses mútuos e ter por 

objetivo uma maior convergência e eficácia das políticas, recorrendo para o efeito a instâncias 

bilaterais, internacionais e regionais.

2. As Partes reafirmam o seu compromisso para com os princípios da integridade territorial, 

inviolabilidade das fronteiras internacionalmente reconhecidas, soberania e independência, tal como 

consagrados na Carta das Nações Unidas e na Ata Final de Helsínquia de 1975 da Conferência 

sobre a Segurança e a Cooperação na Europa, bem como o seu compromisso de promover esses 

princípios nas suas relações bilaterais e multilaterais. As Partes sublinham igualmente o seu apoio 

ao princípio do consentimento do país anfitrião em matéria de estacionamento de forças armadas 

estrangeiras no seu território. Acordam em que o estacionamento de forças armadas estrangeiras no 

seu território deve efetuar-se com o consentimento explícito do país anfitrião, de acordo com o 

direito internacional.
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ARTIGO 6.º

Crimes graves de relevância internacional

1. As Partes reafirmam que os crimes mais graves de relevância para toda a comunidade 

internacional não devem ficar impunes e que a impunidade em relação a esses crimes deve ser 

evitada mediante medidas tomadas a nível nacional e internacional, nomeadamente no âmbito do 

Tribunal Penal Internacional.

2. As Partes consideram que o estabelecimento e o funcionamento efetivo do Tribunal Penal 

Internacional constituem um importante desenvolvimento para a paz e a justiça internacionais. As 

Partes reiteram o seu compromisso de continuarem a cooperar com o Tribunal Penal Internacional 

mediante a execução do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e dos seus instrumentos 

conexos, respeitando a preservação da sua integridade. 
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ARTIGO 7.º

Prevenção de conflitos e gestão de crises

As Partes reforçam a cooperação prática em matéria de prevenção de conflitos e gestão de crises, 

em especial com vista a uma maior participação da Geórgia em operações civis e militares de gestão 

de crises, lideradas pela UE, bem como em exercícios e atividades de formação relevantes, numa 

base individual e na sequência de um possível convite da UE.

ARTIGO 8.º

Estabilidade regional

1. As Partes intensificam os seus esforços conjuntos para promover a estabilidade, a segurança e 

o desenvolvimento democrático da região, bem como trabalhar no sentido de continuar a promover 

a cooperação regional sob diversas formas e, em especial, envidar esforços no sentido de uma 

resolução pacífica dos conflitos por resolver na região.
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2. Esses esforços devem respeitar princípios comuns de manutenção da paz e da segurança 

internacionais, como previsto na Carta das Nações Unidas, na Ata Final de Helsínquia de 1975 da 

Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa e em outros documentos multilaterais 

pertinentes. As Partes devem também utilizar plenamente o quadro multilateral da Parceria Oriental 

que prevê atividades de cooperação e um diálogo livre e aberto, incentivando as relações entre os 

próprios países parceiros.

ARTIGO 9.º

Resolução pacífica dos conflitos

1. As Partes reiteram o seu compromisso com vista à resolução pacífica de conflitos no pleno 

respeito da soberania e da integridade territorial da Geórgia dentro das suas fronteiras 

internacionalmente reconhecidas, bem como para facilitar os esforços conjuntos de reabilitação pós-

-conflito e de reconciliação. Na pendência de uma solução sustentável para os conflitos e sem 

prejuízo dos formatos existentes para tratar as questões relacionadas com os conflitos, a resolução 

pacífica dos mesmos constitui um dos principais temas da agenda do diálogo político entre as 

Partes, bem como do diálogo com outros intervenientes internacionais pertinentes.
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2. As Partes reconhecem a importância do empenhamento da Geórgia na reconciliação e os 

esforços que envida para restabelecer a sua integridade territorial com vista à resolução pacífica e 

duradoura dos conflitos, bem como no sentido de aplicar integralmente o Acordo de seis pontos, 

de 12 de agosto de 2008, e as subsequentes medidas de execução, prosseguir políticas de não 

reconhecimento e de diálogo que se reforçam mutuamente, apoiar as Discussões Internacionais de 

Genebra e permitir o regresso, em segurança e com dignidade, de todos os refugiados e pessoas 

deslocadas no interior do país ao seu local de residência habitual, em conformidade com os 

princípios do direito internacional, bem como garantir uma presença significativa no terreno da 

comunidade internacional, incluindo a UE, se for o caso.

3. As Partes coordenam os seus esforços, incluindo com outras organizações internacionais 

pertinentes, no intuito de contribuir para uma resolução pacífica dos conflitos na Geórgia, 

nomeadamente no que diz respeito a questões humanitárias.

4. Todos estes esforços são envidados no respeito dos princípios comuns de manutenção da paz 

e da segurança internacionais, como previsto na Carta das Nações Unidas, na Ata Final de 

Helsínquia de 1975 da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa e em outros 

documentos multilaterais pertinentes.
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ARTIGO 10.º

Armas de destruição maciça

1. As Partes consideram que a proliferação de armas de destruição maciça (ADM) e respetivos 

vetores, tanto a nível de intervenientes estatais como não estatais, constitui uma das mais graves 

ameaças à paz e à estabilidade internacionais. As Partes acordam, por conseguinte, em cooperar e 

em contribuir para a luta contra a proliferação de ADM e respetivos vetores mediante a plena 

observância e cumprimento, a nível nacional, das obrigações que lhes incumbem no âmbito dos 

tratados e acordos internacionais de desarmamento e de não proliferação, bem como de outras 

obrigações internacionais pertinentes. As Partes acordam que esta disposição constitui um elemento 

essencial do presente Acordo. 

2. As Partes acordam igualmente em cooperar e contribuir para a luta contra a proliferação de 

ADM e respetivos vetores mediante:

a) A adoção de medidas com vista a assinar ou ratificar todos os outros instrumentos 

internacionais relevantes, ou a aderir aos mesmos, conforme o caso, e a assegurar a sua plena 

aplicação, e

b) A criação de um sistema efetivo de controlos nacionais das exportações que consista no 

controlo das exportações e do trânsito de mercadorias ligadas às ADM, incluindo o controlo 

da utilização final das tecnologias de dupla utilização no âmbito das ADM, e que preveja 

sanções efetivas em caso de infração aos controlos das exportações.
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3. As Partes acordam em abordar estas questões no seu diálogo político. 

ARTIGO 11.º

Armas ligeiras e de pequeno calibre e controlo da exportação de armas convencionais

1. As Partes reconhecem que o fabrico, transferência e circulação ilícitos de armas ligeiras e de 

pequeno calibre (ALPC) e respetivas munições, e a sua acumulação excessiva, má gestão, reservas 

sem segurança adequada e disseminação incontrolada continuam a constituir uma grave ameaça à 

paz e à segurança internacionais.

2. As Partes acordam em cumprir e aplicar integralmente as suas obrigações em matéria de luta 

contra o comércio ilícito de ALPC e respetivas munições ao abrigo dos acordos internacionais e das 

resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas existentes, bem como os seus 

compromissos no âmbito dos outros instrumentos internacionais aplicáveis neste domínio, como o 

Programa de Ação das Nações Unidas para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de 

ALPC sob todos os seus aspetos.

3. As Partes comprometem-se a cooperar e assegurar a coordenação, a complementaridade e a 

sinergia dos seus esforços de luta contra o comércio ilícito de ALPC e respetivas munições, bem 

como de destruição de arsenais excessivos, a nível mundial, regional, sub-regional e nacional.
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4. As Partes acordam, por outro lado, em continuar a cooperar no domínio do controlo da 

exportação de armas convencionais, à luz da Posição Comum 2008/944/PESC do Conselho, 

de 8 de dezembro de 2008, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de 

tecnologia e equipamento militares.

5. As Partes acordam em abordar estas questões no seu diálogo político. 

12.º

Luta contra o terrorismo

1. As Partes reafirmam a importância da prevenção e da luta contra o terrorismo e 

comprometem-se a trabalhar em conjunto a nível bilateral, regional e internacional a fim de 

prevenir e combater o terrorismo sob todas as suas formas e manifestações.

2. As Partes acordam em que a luta contra o terrorismo deve ser conduzida no pleno respeito do 

Estado de direito e em plena conformidade com o direito internacional, incluindo o direito 

internacional em matéria de direitos humanos, o direito aplicável aos refugiados e o direito 

internacional humanitário, os princípios da Carta das Nações Unidas e todos os instrumentos 

relacionados com a luta contra o terrorismo internacional. 
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3. As Partes sublinham a importância da ratificação universal e da plena execução de todas as 

convenções e protocolos das Nações Unidas relacionados com a luta contra o terrorismo. As Partes 

acordam em continuar a promover o diálogo relativo ao projeto de Convenção Geral sobre o 

Terrorismo Internacional e cooperar na aplicação da Estratégia Antiterrorista Mundial das Nações 

Unidas, bem como de todas as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas

e das Convenções do Conselho da Europa. As Partes acordam igualmente em cooperar para 

promover o consenso internacional sobre prevenção e luta contra o terrorismo. 

TÍTULO III

LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA

ARTIGO 13.º

Estado de direito e respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais

1. No âmbito da sua cooperação no domínio da liberdade, segurança e justiça, as Partes atribuem 

especial importância à promoção do Estado de direito, incluindo a independência do poder judicial, 

o acesso à justiça e o direito a um processo justo.
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2. As Partes cooperam plenamente com vista ao funcionamento efetivo das instituições nos 

domínios da aplicação da lei e da administração da justiça.

3. O respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais orientará toda a cooperação 

em matéria de liberdade, segurança e justiça.

ARTIGO 14.º

Proteção dos dados pessoais

As Partes acordam em cooperar a fim de assegurar um elevado nível de proteção dos dados pessoais 

em conformidade com os instrumentos jurídicos e as normas da UE, do Conselho da Europa e 

internacionais referidos no anexo I do presente Acordo.
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ARTIGO 15.º

Cooperação em matéria de migração, asilo e gestão das fronteiras

1. As Partes reafirmam a importância de uma gestão conjunta dos fluxos migratórios entre os 

respetivos territórios e estabelecerão um diálogo abrangente sobre todas as questões relacionadas 

com a migração, incluindo a migração legal, a proteção internacional e a luta contra a migração 

ilícita, a introdução clandestina e o tráfico de seres humanos. 

2. A cooperação baseia-se na avaliação das necessidades específicas a realizar no âmbito de uma 

consulta entre as Partes e é concretizada em conformidade com as respetivas legislações em vigor. 

A cooperação incide sobretudo nos seguintes aspetos: 

a) As causas profundas e as consequências da migração;

b) A elaboração e aplicação de legislação e práticas nacionais em matéria de proteção 

internacional, a fim de respeitar as disposições da Convenção de Genebra de 1951 relativa ao 

Estatuto dos Refugiados e do Protocolo relativo ao estatuto dos refugiados de 1967, bem 

como dos outros instrumentos internacionais pertinentes, como a Convenção Europeia de 

Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950, e garantir o 

respeito do princípio de não repulsão ("non-refoulement");
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c) As regras de admissão, bem como os direitos e o estatuto das pessoas admitidas, o tratamento 

equitativo e a integração dos não nacionais que residem legalmente, a educação e a formação 

e as medidas de luta contra o racismo e a xenofobia;

d) O reforço de uma política preventiva eficaz contra a migração ilícita, a introdução clandestina 

de migrantes e o tráfico de seres humanos, incluindo os meios de lutar contra as redes de 

passadores e de traficantes e medidas para proteger as vítimas desse tipo de tráfico;

e) A execução do acordo de trabalho relativo ao estabelecimento de cooperação operacional 

entre a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos 

Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) e o Ministério da Administração Interna 

(MAI) da Geórgia, assinado em 4 de dezembro de 2008; 

f) Nos domínios da segurança dos documentos e da gestão das fronteiras, questões como a 

organização, formação, melhores práticas e outras medidas operacionais.

3. A cooperação pode igualmente facilitar a migração circular em benefício do desenvolvimento.
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ARTIGO 16.º

Circulação de pessoas e readmissão

1. As Partes garantem a aplicação integral:

a) Do Acordo entre a União Europeia e a Geórgia sobre a readmissão de pessoas que residem 

sem autorização, que entrou em vigor em 1 de março de 2011, e

b) Do Acordo entre a União Europeia e a Geórgia sobre a facilitação de emissão de vistos, que 

entrou em vigor em 1 de março de 2011.

2. As Partes continuam a envidar esforços no sentido de melhorar a mobilidade dos cidadãos e 

tomarão medidas progressivas no sentido de alcançar o objetivo comum de um regime de isenção 

de vistos em devido tempo, desde que estejam reunidas as condições para uma mobilidade bem 

gerida e segura definida no plano de ação em duas fases para a liberalização de vistos.
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ARTIGO 17.º

Luta contra a criminalidade organizada e a corrupção

1. As Partes cooperam no sentido de prevenir e combater atividades criminosas e ilícitas, em 

especial atividades transnacionais, organizadas ou não, tais como:

a) Introdução clandestina e tráfico de seres humanos, bem como tráfico de armas de fogo e de 

drogas ilícitas;

b) Contrabando e tráfico de mercadorias;

c) Atividades económicas e financeiras ilegais como contrafação, fraude fiscal e fraude em 

matéria de contratos públicos;

d) Fraude em projetos financiados por doadores internacionais;

e) Corrupção ativa e passiva, tanto no setor privado como no setor público; 

f) Falsificação de documentos, prestação de falsas declarações, e

g) Cibercrime.



EU/GE/pt 36

2. As Partes reforçam a cooperação bilateral, regional e internacional entre os organismos 

responsáveis pela aplicação da lei, incluindo o desenvolvimento da cooperação entre a Europol e as 

autoridades competentes da Geórgia. As Partes estão empenhadas em aplicar efetivamente as 

normas internacionais pertinentes, nomeadamente as consagradas na Convenção das Nações Unidas 

contra a Criminalidade Organizada Transnacional (UNTOC), de 2000 e os três protocolos 

respetivos e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003.

ARTIGO 18.º

Drogas ilícitas

1. No âmbito dos respetivos poderes e competências, as Partes cooperam a fim de assegurar uma 

abordagem integrada e equilibrada em matéria de luta contra a droga. Esta cooperação tem por 

objetivo o reforço das estruturas de prevenção e luta contra drogas ilícitas, a redução da oferta, do 

tráfico e da procura de droga, a abordagem das questões relacionadas com as consequências sociais 

e sanitárias da toxicodependência a fim de reduzir os efeitos nefastos, bem como uma prevenção 

mais eficaz do desvio dos precursores químicos utilizados para o fabrico ilícito de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas.
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2. As Partes definem os métodos de cooperação necessários para alcançar estes objetivos. As 

ações baseiam-se em princípios definidos de comum acordo em conformidade com as convenções 

internacionais pertinentes e com a estratégia de luta contra a droga da União Europeia (2013-2020) 

e a declaração política sobre as orientações para a redução da procura de droga, aprovadas no 

âmbito da Vigésima Sessão Extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas, 

de junho de 1998.

ARTIGO 19.º

Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

1. As Partes cooperam a fim de impedir a utilização dos seus sistemas financeiros e não 

financeiros para o branqueamento de capitais resultantes de atividades criminosas em geral e do 

tráfico de droga em particular, bem como para o financiamento de atividades terroristas.

Esta cooperação abrange a recuperação de ativos ou de fundos provenientes de atos criminosos.
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2. A cooperação neste âmbito permite intercâmbios de informações pertinentes no quadro das 

legislações respetivas, bem como a adoção de normas adequadas de luta contra o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo que são equivalentes às adotadas pelos organismos 

internacionais pertinentes ativos neste domínio, tais como o Grupo de Ação Financeira sobre o 

Branqueamento de Capitais  (GAFI).

ARTIGO 20.º

Cooperação em matéria de luta contra o terrorismo

1. Em plena conformidade com os princípios subjacentes à luta contra o terrorismo, tal como 

definidos no artigo 12.º do presente Acordo, as Partes reafirmam a importância de uma abordagem 

judiciária e relativa à aplicação da lei na luta contra o terrorismo, e acordam em cooperar na 

prevenção e supressão do terrorismo, em especial mediante:

a) A garantia da criminalização das infrações terroristas, em conformidade com a definição 

constante da Decisão-Quadro 2008/919/JAI do Conselho, de 28 de novembro de 2008, que 

altera a Decisão-Quadro 2002/475/JAI relativa à luta contra o terrorismo;
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b) O intercâmbio de informações sobre terroristas e grupos terroristas e as respetivas redes de 

apoio, em conformidade com o direito nacional e internacional, em especial no que respeita à 

proteção dos dados e à proteção da vida privada; 

c) O intercâmbio de experiências sobre prevenção e repressão do terrorismo, meios e métodos e 

respetivos aspetos técnicos, bem como sobre formação, em conformidade com a legislação 

aplicável;

d) O intercâmbio de informações sobre as melhores práticas em matéria de luta contra a 

radicalização e o recrutamento, bem como de promoção da reabilitação;

e) A troca de opiniões e de experiências em matéria de circulação e de deslocações de suspeitos 

de terrorismo, bem como em matéria de ameaças terroristas;

f) A partilha das melhores práticas no que diz respeito à proteção dos direitos humanos na luta 

contra o terrorismo, em especial no que respeita a processos de justiça penal;

g) A adoção de medidas contra a ameaça de terrorismo químico, biológico, radiológico e nuclear 

e a adoção das medidas necessárias para impedir a aquisição, transferência e utilização para 

fins terroristas de substâncias químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, bem como para 

prevenir atos ilícitos contra instalações químicas, biológicas, radiológicas e nucleares de alto 

risco.
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2. A cooperação deve basear-se em avaliações pertinentes disponíveis, como as avaliações dos 

órgãos pertinentes das Nações Unidas e do Conselho da Europa e ser realizada em consulta mútua 

entre as Partes.

ARTIGO 21.º

Cooperação jurídica

1. As Partes acordam em desenvolver a cooperação judiciária em matéria civil e comercial, 

nomeadamente no que se refere à negociação, ratificação e aplicação de convenções multilaterais 

sobre cooperação judiciária em matéria civil e, em especial, as convenções da Conferência da Haia 

de Direito Internacional Privado sobre cooperação jurídica internacional e resolução de litígios, bem 

como sobre proteção das crianças. 

2. No que respeita à cooperação judiciária em matéria penal, as Partes reforçam a cooperação em 

matéria de assistência jurídica mútua com base nos acordos multilaterais pertinentes, o que inclui, 

se for o caso, a adesão aos instrumentos internacionais pertinentes das Nações Unidas e do 

Conselho da Europa e a respetiva aplicação, bem como o reforço da cooperação com a Eurojust.
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TÍTULO IV

COMÉRCIO E MATÉRIAS CONEXAS

CAPÍTULO 1

TRATAMENTO NACIONAL E ACESSO DAS MERCADORIAS AO MERCADO

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES COMUNS

ARTIGO 22.º

Objetivo

As Partes estabelecem uma zona de comércio livre a contar da data de entrada em vigor do presente 

Acordo, em conformidade com as disposições do mesmo e do artigo XXIV do Acordo Geral sobre 

Pautas Aduaneiras e Comércio, de 1994 (GATT 1994).
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ARTIGO 23.º

Âmbito de aplicação e cobertura

1. As disposições do presente capítulo são aplicáveis às trocas comerciais de mercadorias1 entre 

as Partes.

2. Para efeitos do presente capítulo, entende-se por produto "originário" qualquer produto que 

satisfaça as regras de origem previstas no protocolo I do presente Acordo.

                                                
1 Para efeitos do presente Acordo, entende-se por "mercadorias" os produtos na aceção do 

GATT de 1994, salvo disposição em contrário no presente Acordo. As mercadorias 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do Acordo sobre a Agricultura da OMC são referidas no 
presente capítulo como "produtos agrícolas" ou "produtos".
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SECÇÃO 2

ELIMINAÇÃO DOS DIREITOS ADUANEIROS, TAXAS E OUTROS ENCARGOS

ARTIGO 24.º

Definição de direitos aduaneiros

Para efeitos do presente capítulo, considera-se "direito aduaneiro" qualquer direito ou qualquer tipo 

de encargo, instituído sobre a importação ou a exportação de uma mercadoria, incluindo qualquer 

forma de sobretaxa ou imposição adicional aplicável a essa importação ou exportação ou com ela 

relacionada. Um "direito aduaneiro" não inclui:

a) Um encargo equivalente a um imposto interno instituído em conformidade com o artigo 31.º 

do presente Acordo;

b) Direitos instituídos em conformidade com o capítulo 2 (Recursos em matéria comercial) do 

título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo;

c) Taxas ou outros encargos instituídos em conformidade com o artigo 30.º do presente Acordo.
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ARTIGO 25.º

Classificação das mercadorias

A classificação das mercadorias no comércio entre as Partes é a estabelecida na nomenclatura pautal 

respetiva de cada uma das Partes, em conformidade com o Sistema Harmonizado de 2012 baseado 

na Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 

Mercadorias de 1983 (a seguir designado "SH") e respetivas alterações posteriores.

ARTIGO 26.º

Eliminação dos direitos aduaneiros sobre as importações

1. As Partes abolem todos os direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias da outra Parte 

a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, exceto nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

presente artigo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 do presente artigo. 
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2. Os produtos enumerados no anexo II-A do presente Acordo são importados para a União 

isentos de direitos aduaneiros dentro dos limites dos contingentes pautais fixados nesse anexo. O 

direito aduaneiro de nação mais favorecida (NMF) aplica-se às importações que excedam o 

contingente pautal fixado. 

3. Os produtos enumerados no Anexo II-B do presente Acordo são sujeitos a um direito de 

importação aquando da sua importação para a União isentos da componente ad valorem do direito 

de importação. 

4. A importação de produtos originários da Geórgia enumerados no anexo II-C do presente 

Acordo é sujeita ao mecanismo antievasão estabelecido no artigo 27.º do presente Acordo. 

5. Cinco anos após a data de entrada em vigor do presente Acordo, a pedido de qualquer das 

Partes, estas procedem a consultas, a fim de considerarem a extensão da liberalização dos direitos 

aduaneiros aplicáveis ao comércio entre as Partes. Qualquer decisão nos termos do presente número 

é tomada pelo Comité de Associação na sua configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, 

n.º 4, do presente Acordo. 
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ARTIGO 27.º

Mecanismo antievasão para produtos agrícolas e produtos agrícolas transformados

1. Os produtos constantes do anexo II-C do presente Acordo estão sujeitos ao mecanismo 

antievasão estabelecido no presente artigo. O volume médio anual das importações da Geórgia para 

a União para cada categoria destes produtos está previsto no anexo II-C do presente Acordo.

2. Quando o volume das importações de uma ou mais categorias de produtos referidos no n.º 1 

atingir 70 % do volume indicado no anexo II-C do presente Acordo num determinado ano, com 

início em 1 de janeiro, a União notifica a Geórgia do volume de importações do(s) produto(s) em 

causa. Na sequência desta notificação e no prazo de 14 dias de calendário a contar da data em que o 

volume de importações de uma ou mais categorias de produtos referidos no n.º 1 atinja 80 % do 

volume indicado no anexo II-C do presente Acordo, a Geórgia apresenta à União uma justificação 

válida de que tem capacidade para produzir os produtos para exportação para a União que excedem 

os volumes indicados nesse. Se essas importações atingirem 100 % do volume indicado no 

anexo II-C do presente Acordo, e na ausência de uma justificação válida por parte da Geórgia, a 

União pode suspender temporariamente a concessão do regime preferencial para os produtos em 

causa. 
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A suspensão é aplicável por um período de seis meses e entra em vigor na data de publicação da 

decisão de suspender o tratamento preferencial no Jornal Oficial da União Europeia.

3. Todas as suspensões temporárias adotadas nos termos do n.º 2 são imediatamente notificadas 

pela União à Geórgia.

4. A suspensão temporária é levantada pela União antes do termo do prazo de seis meses a 

contar da sua entrada em vigor se a Geórgia apresentar provas sólidas e convincentes no Comité de 

Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente 

Acordo, de que o volume da categoria pertinente de produtos importados que excede o volume 

referido no anexo II-C do presente Acordo resulta de uma alteração do nível de produção e da 

capacidade de exportação da Geórgia para o(s) produto(s) em causa.

5. O Anexo II-C do presente Acordo pode ser alterado e o volume modificado mediante 

consentimento mútuo da União e da Geórgia no Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, a pedido da Geórgia, a fim de refletir as mudanças no nível de produção e de capacidade 

de exportação da Geórgia para o(s) produto(s) em causa.
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ARTIGO 28.º

Standstill

Nenhuma das Partes instaura novos direitos aduaneiros sobre uma mercadoria originária da outra 

Parte, nem aumentar um direito aduaneiro aplicável na data de entrada em vigor do presente 

Acordo. Tal não impede que qualquer uma das Partes mantenha ou aumente um direito aduaneiro se 

for autorizada a tal pelo Órgão de Resolução de Litígios (ORL) da OMC.

ARTIGO 29.º

Direitos aduaneiros sobre exportações

Nenhuma das Partes institui ou mantém um direito aduaneiro ou um imposto, para além dos 

encargos internos aplicados em conformidade com o artigo 30.º do presente Acordo, sobre a 

exportação de mercadorias para o território de outra Parte ou relacionado com essa exportação.
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ARTIGO 30.º

Taxas e outros encargos

As Partes garantem, em conformidade com o artigo VIII do GATT de 1994 e as respetivas notas 

interpretativas, que todas as taxas e encargos de qualquer natureza exceto os direitos aduaneiros ou 

outras medidas a que se refere o artigo 26.º do presente Acordo, impostos relativos ou relacionados 

com a importação ou exportação de mercadorias se limitam ao custo aproximado dos serviços 

prestados e não constituem uma forma indireta de proteção dos produtos nacionais ou uma 

tributação das importações ou exportações para efeitos fiscais.
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SECÇÃO 3

MEDIDAS NÃO PAUTAIS

ARTIGO 31.º

Tratamento nacional

As Partes concedem o tratamento nacional às mercadorias da outra Parte, em conformidade com o 

artigo III do GATT de 1994, incluindo as respetivas notas interpretativas. Para o efeito, o artigo III 

do GATT de 1994 e as respetivas notas interpretativas são incorporadas no presente Acordo e 

fazem parte integrante do mesmo.
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ARTIGO 32.º

Restrições às importações e às exportações

Nenhuma das Partes adota ou mantém qualquer proibição ou restrição à importação de qualquer 

mercadoria da outra Parte, ou à exportação ou venda para exportação de qualquer mercadoria 

destinada ao território da outra Parte, salvo disposição em contrário do presente Acordo ou em 

conformidade com o artigo XI do GATT de 1994 e as respetivas notas interpretativas. Para o efeito, 

o artigo III do GATT de 1994 e as respetivas notas interpretativas são incorporados no presente 

Acordo e fazem parte integrante do mesmo.

SECÇÃO 4

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS ÀS MERCADORIAS

ARTIGO 33.º

Exceções gerais

Nenhuma disposição do presente Acordo deve ser interpretada de forma a impedir a adoção ou a 

aplicação pelas Partes de medidas em conformidade com os artigos XX e XXI do GATT de 1994 e 

das notas interpretativas pertinentes relativas a esses artigos, que são incorporados no presente 

Acordo e fazem parte integrante do mesmo.
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SECÇÃO 5

COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA

E COORDENAÇÃO COM OUTROS PAÍSES

ARTIGO 34.º

Suspensão temporária de preferências

1. As Partes acordam em que a cooperação e a assistência administrativa são essenciais para a 

aplicação e o controlo do tratamento pautal preferencial concedido ao abrigo do presente capítulo e 

sublinham o seu empenho em combater as irregularidades e a fraude em matéria aduaneira e em 

matérias afins.

2. Se uma das Partes constatar, com base em informações objetivas, uma falha na cooperação e 

assistência administrativa e/ou a ocorrência de irregularidades ou de fraudes pela outra Parte no 

âmbito do presente capítulo, pode suspender temporariamente o tratamento preferencial concedido 

ao produto ou produtos em questão, em conformidade com o presente artigo.
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3. Para efeitos do presente artigo, entende-se por não prestação de cooperação ou assistência 

administrativa, nomeadamente:

a) O incumprimento repetido da obrigação de verificar o estatuto originário do produto ou dos 

produtos em causa;

b) A recusa repetida ou o atraso injustificado em proceder ao controlo a posteriori da prova da 

origem e/ou em comunicar os seus resultados;

c) A recusa repetida ou o atraso injustificado na concessão de autorização para realizar missões 

de inquérito, a fim de verificar a autenticidade dos documentos ou a exatidão das informações 

pertinentes para a concessão do regime preferencial em questão.

4. Para efeitos da aplicação do presente artigo, é possível determinar a existência de 

irregularidades ou de fraude, nomeadamente, se informações objetivas relativas a irregularidades ou 

fraude revelarem um aumento rápido, sem explicação satisfatória, do volume de importações de 

mercadorias que excede o nível habitual das capacidades de produção e de exportação da outra 

Parte.



EU/GE/pt 54

5. A aplicação de uma suspensão temporária está subordinada às seguintes condições:

a) A Parte que constata, com base em informações objetivas, a não prestação de cooperação ou 

assistência administrativa e/ou a existência de irregularidades ou de fraude da outra Parte 

notifica o mais rapidamente possível esse facto ao Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, tal como indicado no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, comunicando-lhe as 

informações objetivas e inicia consultas no âmbito do Comité de Associação, com base em

todas as informações pertinentes e conclusões objetivas, a fim de alcançar uma solução 

aceitável para ambas as Partes;

b) Sempre que as Partes tenham iniciado consultas no âmbito do Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, e não tenham chegado a acordo quanto a uma solução aceitável no 

prazo de três meses a contar da notificação, a Parte em causa pode suspender temporariamente 

o tratamento preferencial pertinente do produto ou dos produtos em causa. A suspensão 

temporária é imediatamente notificada ao Comité de Associação na sua configuração 

Comércio;
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c) As suspensões temporárias ao abrigo do presente artigo limitam-se ao necessário para 

proteger os interesses financeiros da Parte em causa. Não devem exceder um período de seis 

meses, que pode ser renovado se, na data em que caducarem, se mantiverem as circunstâncias 

que deram origem à suspensão inicial. As suspensões temporárias são objeto de consultas 

periódicas no âmbito do Comité de Associação na sua configuração Comércio, em especial 

tendo em vista a sua eliminação logo que as condições para a sua aplicação deixem de se 

verificar.

6. Cada Parte publica, nos termos dos seus procedimentos internos, avisos aos importadores 

relativos a qualquer notificação a que se refere o n.º 5, alínea a), a qualquer decisão a que se refere o 

n.º 5, alínea b), e a qualquer prorrogação ou eliminação a que se refere o artigo 5.º, alínea c).
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ARTIGO 35.º

Gestão de erros administrativos

Em caso de erro cometido pelas autoridades competentes na gestão do sistema preferencial à 

exportação e, em especial, na aplicação das disposições do Protocolo I do presente Acordo relativo 

à definição de produtos originários e métodos de cooperação administrativa, quando esse erro tenha 

consequências para os direitos de importação, a Parte que enfrenta tais consequências pode solicitar 

ao Comité de Associação na sua configuração Comércio, tal como indicado no artigo 408.º, n.º 4, 

do presente Acordo, que examine as possibilidades de adotar todas as medidas adequadas com vista 

a sanar a situação.
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ARTIGO 36.º

Acordos com outros países

1. O presente Acordo não prejudica a manutenção ou a criação de uniões aduaneiras, de zonas 

de comércio livre ou de acordos em matéria de comércio fronteiriço, exceto na medida em que os 

mesmos afetem os regimes comerciais nele previstos.

2. As consultas entre as Partes realizam-se no âmbito do Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, tal como indicado no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, a pedido de 

uma das Partes, relativamente a acordos que estabeleçam uniões aduaneiras, zonas de comércio 

livre ou acordos em matéria de tráfego fronteiriço e a outras questões importantes relacionadas com 

as respetivas políticas comerciais com países terceiros. Em especial no caso de adesão de um país 

terceiro à UE, essas consultas devem realizar-se de modo a assegurar que sejam tidos em conta os 

interesses mútuos da União e da Geórgia, como indicado no presente Acordo.
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CAPÍTULO 2

RECURSOS EM MATÉRIA COMERCIAL

SECÇÃO 1

MEDIDAS GLOBAIS DE SALVAGUARDA

ARTIGO 37.º

Disposições gerais

1. As Partes confirmam os seus direitos e obrigações ao abrigo do artigo XIX do GATT de 1994 

e do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda incluído no anexo 1-A do Acordo OMC ("Acordo 

sobre as Medidas de Salvaguarda") e do artigo 5.º do Acordo sobre a Agricultura, incluído no 

anexo 1-A do Acordo OMC ("Acordo sobre a Agricultura").
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2. As regras de origem preferencial estabelecidas ao abrigo do capítulo 1 (Tratamento nacional e 

acesso das mercadorias ao mercado) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo não se aplicam à presente secção.

3. As disposições da presente secção não estão sujeitas às disposições do capítulo 14 (Resolução 

de litígios) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.

ARTIGO 38.º

Transparência

1. A Parte que deu início a um inquérito de salvaguarda notifica a outra Parte desse facto, desde 

que esta última tenha um interesse económico substancial.
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2. Sem prejuízo do disposto no artigo 37.º do presente Acordo, e a pedido da outra Parte, a Parte 

que deu início a um inquérito de salvaguarda e que pretenda aplicar medidas de salvaguarda 

transmite de imediato por escrito todas as informações pertinentes que levaram à abertura de um 

inquérito de salvaguarda e à instituição de medidas de salvaguarda, incluindo, se for caso disso, 

informações sobre a abertura de um inquérito de salvaguarda, sobre as conclusões provisórias e as 

conclusões finais desse inquérito, e oferece a possibilidade de consultas à outra Parte.   

3. Para efeitos do presente artigo, considera-se que uma Parte tem um interesse económico 

considerável quando tiver figurado entre os cinco principais fornecedores do produto importado 

durante os últimos três anos, em termos de volume ou de valor absoluto.

ARTIGO 39.º

Aplicação de medidas

1. Ao instituir medidas de salvaguarda, as Partes envidam esforços para que estas afetem o 

menos possível o seu comércio bilateral.
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2. Para efeitos do disposto no n.º 1 do presente artigo, se uma Parte considerar que estão 

preenchidos os requisitos jurídicos para a instituição de medidas de salvaguarda definitivas e 

pretender aplicar essas medidas, notifica a outra Parte e concede-lhe a possibilidade de realizar 

consultas bilaterais. Se não se alcançar uma solução satisfatória no prazo de 30 dias a contar da data 

da notificação, a Parte importadora pode adotar as medidas adequadas para resolver o problema.
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SECÇÃO 2

MEDIDAS ANTIDUMPING E DE COMPENSAÇÃO

ARTIGO 40.º

Disposições gerais

1. As Partes confirmam os seus direitos e obrigações ao abrigo do artigo VI do GATT de 1994, 

do Acordo sobre a Aplicação do artigo VI do GATT de 1994 incluído no anexo 1-A do Acordo 

OMC ("Acordo Antidumping") e do Acordo sobre Subvenções e Medidas de Compensação incluído 

no anexo 1-A do Acordo OMC ("Acordo SMC").

2. As regras de origem preferencial estabelecidas ao abrigo do capítulo 1 (Tratamento nacional e 

acesso das mercadorias ao mercado) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo não se aplicam à presente secção.

3. As disposições da presente secção não estão sujeitas às disposições do capítulo 14 (Resolução 

de litígios) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.
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ARTIGO 41.º

Transparência

1. As Partes comprometem-se a utilizar as medidas antidumping e de compensação cumprindo 

na íntegra os requisitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo SMC, respetivamente, com 

base num sistema equitativo e transparente. 

2. As Partes garantem, imediatamente após a instituição das medidas provisórias e antes da 

determinação final, a divulgação integral e coerente de todos os factos e considerações essenciais 

que constituem a base para a decisão de aplicar medidas, sem prejuízo do artigo 6.5 do Acordo 

Antidumping e do artigo 12.4 do Acordo SMC. A divulgação é feita por escrito e deve dar às Partes 

interessadas o tempo necessário para apresentarem as suas observações.

3. Cada uma das Partes interessadas deve ter a possibilidade de ser ouvida, a fim de exprimir as 

suas opiniões durante os inquéritos antidumping e antissubvenções, desde que tal não atrase 

desnecessariamente a realização do inquérito.
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ARTIGO 42.º

Consideração do interesse público

Uma Parte pode não aplicar medidas antidumping ou de compensação sempre que, com base nas

informações disponibilizadas durante o inquérito, se possa concluir claramente que a aplicação de 

tais medidas não é do interesse público. A determinação do interesse público deve basear-se na 

apreciação dos diversos interesses considerados no seu conjunto, incluindo os interesses da 

indústria nacional, dos utilizadores, dos consumidores e dos importadores, na medida em que estes 

tenham prestado informações pertinentes às autoridades responsáveis pelo inquérito.

ARTIGO 43.º

Regra do direito inferior

Se uma Parte decidir instituir um direito antidumping ou um direito de compensação provisório ou 

definitivo, o montante desse direito não deve exceder a margem de dumping ou das subvenções 

passíveis de medidas de compensação, devendo ser inferior a essa margem se o referido direito mais 

reduzido for adequado para eliminar o prejuízo causado à indústria nacional.
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CAPÍTULO 3

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AO COMÉRCIO, NORMALIZAÇÃO,

METROLOGIA, ACREDITAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

ARTIGO 44.º

Âmbito de aplicação e definições

1. As disposições do presente capítulo aplicam-se à preparação, adoção e aplicação de normas, 

regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade tal como definidos no Acordo 

sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio incluído no anexo 1-A do Acordo OMC ("Acordo 

OTC") que afetem o comércio de mercadorias entre as Partes.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, as disposições do presente capítulo não se aplicam às 

medidas sanitárias e fitossanitárias tal como definidas no anexo A do Acordo relativo à Aplicação 

de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias incluído no anexo 1-A do Acordo OMC ("Acordo MSF"), 

nem às especificações em matéria de aquisição elaboradas pelas autoridades públicas para os seus 

próprios requisitos de produção ou de consumo.
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3. Para efeitos do presente capítulo, aplicam-se as definições do anexo 1 do Acordo OTC.

ARTIGO 45.º

Confirmação do Acordo OTC

As Partes confirmam os direitos e obrigações em vigor que lhes incumbem reciprocamente ao 

abrigo do Acordo OTC, que é incorporado no presente Acordo e dele faz parte integrante.

ARTIGO 46.º

Cooperação técnica

1. As Partes reforçam a sua cooperação em matéria de normas, regulamentos técnicos, 

metrologia, fiscalização do mercado, sistemas de acreditação e de avaliação da conformidade, a fim 

de aumentar a compreensão mútua dos respetivos sistemas e facilitarem o acesso aos respetivos 

mercados. Para o efeito, podem instituir diálogos em matéria regulamentar, tanto a nível horizontal 

como setorial.
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2. No contexto da sua cooperação, as Partes procuram identificar, desenvolver e promover 

iniciativas de facilitação do comércio, que podem incluir, a título não exaustivo, as seguintes:

a) Reforçar a cooperação em matéria de regulamentação mediante o intercâmbio de dados e 

experiências, bem como mediante a cooperação científica e técnica, com o objetivo de 

melhorar a qualidade da sua regulamentação técnica, normas, fiscalização do mercado, 

avaliação da conformidade e acreditação e utilizar eficazmente os recursos disponíveis em 

matéria de regulamentação;

b) Promover e incentivar a cooperação entre as respetivas organizações, públicas ou privadas, 

em matéria de metrologia, normalização, fiscalização do mercado, avaliação da conformidade 

e acreditação;

c) Fomentar o desenvolvimento de infraestruturas de qualidade em matéria de normalização, 

metrologia, acreditação, avaliação da conformidade e do sistema de fiscalização do mercado 

na Geórgia;

d) Promover a participação da Geórgia nos trabalhos das organizações europeias competentes;

e) Procurar soluções para ultrapassar os obstáculos técnicos ao comércio que possam surgir, e
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f) Sempre que adequado, envidar esforços para coordenar as suas posições sobre questões de 

interesse comum no comércio internacional e organismos de regulamentação, nomeadamente 

a OMC e a Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas.

ARTIGO 47.º

Aproximação da regulamentação técnica, normas e avaliação da conformidade

1. Tendo em conta as suas prioridades para efeitos de aproximação em diferentes setores, a 

Geórgia adota as medidas necessárias para assegurar de forma progressiva a aproximação com a 

regulamentação técnica, normas, metrologia, acreditação, avaliação da conformidade, 

correspondentes sistemas e sistema de fiscalização do mercado da União, e compromete-se a seguir 

os princípios e a prática estabelecida no acervo aplicável da União (lista indicativa no anexo III-B 

do presente Acordo). Uma lista das medidas de aproximação é especificada no Anexo III-A do 

presente Acordo, que pode ser alterado por decisão do Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo.
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2. Para alcançar estes objetivos, a Geórgia:

a) Tendo em conta as suas prioridades, harmoniza progressivamente a sua legislação com o 

acervo aplicável da União, e

b) Alcança e mantém o nível de eficácia administrativa e institucional necessário para criar um 

sistema eficaz e transparente, requerido para a aplicação do presente capítulo.

3. A Geórgia abstém-se de alterar a sua legislação horizontal e setorial em domínios prioritários 

da aproximação, exceto se for necessário para aproximar progressivamente essa legislação do 

acervo da União correspondente e para manter essa aproximação; notifica a União das alterações 

desse tipo introduzidas na sua legislação nacional. 

4. A Geórgia garante e facilita a participação dos seus organismos nacionais pertinentes nas 

organizações europeias e internacionais de normalização, metrologia jurídica e fundamental e 

avaliação da conformidade, incluindo acreditação, em conformidade com os respetivos domínios de 

atividade e o estatuto de membro de que disponham.



EU/GE/pt 70

5. A fim de integrar o seu sistema normativo, a Geórgia envida todos os esforços para garantir 

que o seu organismo de normalização:

a) Transpõe progressivamente o corpus de normas europeias (EN) como normas nacionais, 

incluindo as normas europeias harmonizadas, cuja utilização voluntária confere a presunção 

de conformidade com a legislação da União transposta para a legislação georgiana;

b) Em simultâneo com tal transposição, retira as normas nacionais contraditórias;

c) Preenche progressivamente as outras condições para uma adesão plena aos organismos 

europeus de normalização.
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ARTIGO 48.º

Acordo sobre a Avaliação da Conformidade e a Aceitação de Produtos Industriais (ACAA) 

As Partes podem acordar em acrescentar um Acordo sobre a Avaliação da Conformidade e a 

Aceitação de Produtos Industriais (ACAA) como protocolo do presente Acordo, abrangendo um ou 

mais setores após verificação por parte da União de que a legislação setorial e horizontal, as 

instituições e as normas georgianas pertinentes foram plenamente alinhadas pelas da União. Este 

ACAA irá prever que o comércio entre as Partes relativo a produtos nos setores por ele abrangidos 

se efetua nas mesmas condições que as aplicáveis ao comércio desses produtos entre os Estados-

-Membros.
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ARTIGO 49.º

Marcação e rotulagem

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 47.º e 48.º do presente Acordo, e no que respeita à 

regulamentação técnica relativa aos requisitos em matéria de rotulagem ou marcação, as Partes 

reafirmam os princípios do capítulo 2.2 do Acordo OTC de que tais requisitos não são elaborados, 

adotados ou aplicados com vista a criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional ou que 

têm esse efeito. Para tal, os requisitos em matéria de rotulagem ou marcação não devem conter 

disposições mais restritivas para o comércio do que o necessário para satisfazer objetivos legítimos, 

tendo em conta os riscos que adviriam da não realização desses objetivos.

2. No que diz respeito à marcação ou à rotulagem obrigatórias em especial, as Partes acordam 

em:

a) Envidar todos os esforços para minimizar os respetivos requisitos em matéria de marcação ou 

rotulagem, exceto conforme exigido para a adoção do acervo da União neste domínio e para a 

proteção da saúde, da segurança ou do ambiente, ou para outros fins razoáveis de ordem 

pública;

b) Que uma Parte possa determinar a forma de rotulagem ou marcação, mas não exija a 

aprovação, registo ou certificação dos rótulos, e
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c) Que as Partes conservem o direito de exigir que a informação que consta da marcação ou 

rotulagem seja redigida numa determinada língua. 

CAPÍTULO 4

MEDIDAS SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS

ARTIGO 50.º

Objetivo

1. O objetivo do presente capítulo consiste em facilitar o comércio de produtos abrangidos pelas 

medidas sanitárias e fitossanitárias, incluindo todas as medidas enunciadas no anexo IV do presente 

Acordo, entre as Partes, protegendo simultaneamente a vida ou a saúde humana, animal e vegetal, 

do seguinte modo:

a) Garantindo a total transparência das medidas aplicáveis ao comércio, enunciadas no anexo IV 

do presente Acordo;

b) Aproximando o sistema regulamentar georgiano do da União;
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c) Reconhecendo o estatuto de sanidade animal e de fitossanidade das Partes e aplicando o 

princípio da regionalização;

d) Estabelecendo um mecanismo para o reconhecimento da equivalência das medidas aplicadas 

por uma das Partes, enunciadas no anexo IV do presente Acordo;

e) Prosseguindo a aplicação do Acordo MSF;

f) Estabelecendo mecanismos e procedimentos para a facilitação do comércio, e

g) Melhorando a comunicação e a cooperação entre as Partes no que respeita às medidas 

enunciadas no anexo IV do presente Acordo.

2. O presente capítulo visa igualmente alcançar um entendimento comum entre as Partes no que 

respeita às normas em matéria de bem-estar dos animais.
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ARTIGO 51.º

Obrigações multilaterais

As partes reafirmam os seus direitos e obrigações ao abrigo dos Acordos da OMC, em especial o 

Acordo MSF.

ARTIGO 52.º

Âmbito de aplicação

O presente capítulo aplica-se a todas as medidas sanitárias e fitossanitárias de uma Parte que 

podem, direta ou indiretamente, afetar o comércio entre as Partes, incluindo todas as medidas 

enunciadas no anexo IV do presente Acordo. Esta cooperação não prejudica o âmbito de 

aproximação tal como definido no artigo 55.º do presente Acordo.
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ARTIGO 53.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:

1) "Medidas sanitárias e fitossanitárias", medidas tal como definidas no n.º 1 do anexo A do 

Acordo MSF (medidas MSF);

2) "Animais", animais como definidos no Código Sanitário para os Animais Terrestres e no 

Código Sanitário para os Animais Aquáticos da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), 

respetivamente; 

3) "Produtos animais", produtos de origem animal, incluindo produtos animais de aquicultura, 

como definidos no Código Sanitário para os Animais Aquáticos da OIE;

4) "Subprodutos animais não destinados ao consumo humano", corpos inteiros ou partes de 

animais mortos, produtos de origem animal e outros produtos que provenham de animais que não se 

destinam a consumo humano enumerados no anexo IV-A, parte 2, subalínea ii), do presente 

Acordo;
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5) "Vegetais", as plantas vivas e partes vivas especificadas das mesmas, incluindo as sementes e 

o germoplasma:

a) Frutos, na aceção botânica do termo, excluídos os conservados por ultracongelação;

b) Produtos hortícolas, com exceção dos conservados por ultracongelação;

c) Tubérculos, raízes tuberosas, bolbos e rizomas;

d) Flores cortadas;

e) Ramos com folhagem;

f) Árvores cortadas com folhagem;

g) Culturas de tecidos vegetais;

h) Folhas, folhagem;

i) Pólen vivo, e

j) Varas de enxertia, estacas, garfos.
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6) "Produtos vegetais", produtos de origem vegetal, não transformados ou tendo sido objeto de 

uma preparação simples, desde que não se trate de vegetais, como estabelecido no anexo IV-A, 

parte 3, do presente Acordo;

7) "Sementes", sementes na aceção botânica do termo, destinadas à plantação;

8) "Pragas", qualquer espécie, estirpe ou biótipo de planta, animal ou agente patogénico 

prejudicial para os vegetais ou produtos vegetais (organismos prejudiciais);

9) "Zonas protegidas", zonas na aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva 2000/29/CE do 

Conselho, de 8 de maio de 2000, relativa às medidas de proteção contra a introdução na 

Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação 

no interior da Comunidade, ou de quaisquer disposições que venham a suceder-lhe;

10) "Doença animal", manifestação clínica ou patológica de uma infeção nos animais;

11) "Doença aquícola", infeção clínica ou não clínica com um ou mais agentes etiológicos das 

doenças a que se refere o Código Sanitário para os Animais Aquáticos da OIE;

12) "Infeções animais", situações em que os animais são portadores de um agente infeccioso com 

ou sem manifestações clínicas ou patológicas de infeção;
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13) "Normas de proteção dos animais", normas para a proteção dos animais tal como 

desenvolvidas e aplicadas pelas Partes e, se for caso disso, em conformidade com as normas do 

OIE;

14) "Nível adequado de proteção sanitária e fitossanitária", o nível adequado de proteção sanitária 

e fitossanitária, tal como definido no n.º 5 do anexo A do Acordo MSF;

15) "Região", no que se refere à saúde animal, uma zona ou região, tal como definida no Código 

Sanitário para os Animais Terrestres da OIE, e, no que respeita à aquicultura, uma zona, tal como 

definida no Código Sanitário para os Animais Aquáticos da OIE. Para a União, "território" ou 

"país" significa o território da União;

16) "Zona indemne de pragas", zona na qual não ocorre uma praga específica, conforme 

demonstrado por provas científicas e na qual, quando apropriado, essa condição vem sendo 

oficialmente mantida;

17) "Regionalização", o conceito de regionalização como descrito no artigo 6.º do Acordo MSF; 
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18) "Remessas de animais vivos ou de produtos animais", um número de animais ou uma 

quantidade de produtos animais do mesmo tipo, abrangidos pelo mesmo certificado ou documento, 

transportados no mesmo meio de transporte, enviados por um único expedidor e originários da 

mesma Parte exportadora ou região/regiões dessa Parte. Uma remessa de animais pode ser 

constituída por um ou mais produtos ou lotes;

19) "Remessa de vegetais ou de produtos vegetais", uma quantidade de vegetais, produtos 

vegetais e/ou outros artigos transportados de uma parte para outra Parte e abrangidos, se necessário, 

por um único certificado fitossanitário. Uma remessa pode ser constituída por um ou mais produtos 

ou lotes;

20) "Lote", um conjunto de unidades de um único produto, identificável pela sua homogeneidade 

de composição e origem, que constitui parte de uma remessa;

21) "Equivalência para fins comerciais" (equivalência) significa que as medidas enumeradas no 

Anexo IV do presente Acordo aplicadas na Parte exportadora, quer sejam ou não diferentes das 

medidas enumeradas nesse anexo, aplicadas na Parte importadora, objetivamente atingem o nível 

adequado de proteção da Parte importadora ou o nível de risco aceitável;

22) "Setor", a estrutura de produção e de comercialização de um produto ou categoria de produtos 

de uma Parte;
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23) "Subsetor", uma parte bem definida e controlada de um setor;

24) "Produto", os produtos ou objetos a que se referem os pontos 2 a 7;

25) "Autorização de importação específica", uma autorização oficial prévia que as autoridades 

competentes da Parte importadora concedem a um importador específico como condição para 

importar uma ou mais remessas de um produto proveniente da Parte exportadora, no âmbito do 

presente capítulo;

26) "Dias úteis", dias de semana exceto sábados, domingos e feriados de uma das Partes;

27) "Inspeção", o exame de quaisquer aspetos dos alimentos para animais, dos géneros 

alimentícios e da saúde e do bem-estar dos animais, a fim de verificar se esses aspetos cumprem os 

requisitos da legislação no domínio dos alimentos para animais ou dos géneros alimentícios e as 

regras no domínio da saúde e do bem-estar dos animais; 

28) "Inspeção fitossanitária", exame visual oficial de vegetais, produtos vegetais ou outros 

artigos regulamentados para avaliar da presença de pragas e/ou determinar se a regulamentação 

fitossanitária está a ser respeitada;
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29) "Verificação", o controlo, mediante exame e consideração de provas objetivas, do 

cumprimento dos requisitos especificados.

ARTIGO 54.º

Autoridades competentes

As Partes informam-se reciprocamente sobre a estrutura, organização e repartição de competências 

das suas autoridades competentes durante a primeira reunião do Subcomité de Gestão Sanitária e 

Fitossanitária, referido no artigo 65.º do presente Acordo ("Subcomité SFS").  As Partes informam-

-se reciprocamente de qualquer alteração da estrutura, organização e repartição de competências, 

incluindo dos pontos de contacto, no que diz respeito às autoridades competentes. 
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ARTIGO 55.º

Aproximação progressiva

1. A Geórgia prossegue a aproximação gradual das suas medidas sanitárias e fitossanitárias, e 

em matéria de bem-estar dos animais, bem como outras medidas legislativas previstas no anexo IV 

do presente acordo,à legislação da União, em conformidade com os princípios e procedimentos 

estabelecidos no anexo XI do presente Acordo.

2. As Partes cooperam no que se refere à aproximação progressiva e ao reforço das capacidades.

3. O Subcomité SFS acompanha com regularidade a execução do processo de aproximação 

definido no anexo XI do presente Acordo, a fim de formular as recomendações necessárias em 

matéria de aproximação.

4. O mais tardar seis meses após a entrada em vigor do presente Acordo, a Geórgia apresenta 

uma lista das medidas da UE em matéria sanitária e fitossanitária, de bem-estar dos animais e outras 

medidas legislativas, tal como estipulado no anexo IV do presente acordo, às quais a Geórgia se 

aproximará. A lista deve ser dividida em domínios prioritários, em que o comércio de um 

determinado produto ou grupo de produtos será facilitado mediante medidas de aproximação. Esta 

lista de medidas de aproximação deve servir como documento de referência para a aplicação das 

disposições do presente capítulo.
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ARTIGO 56.º

Reconhecimento, para fins comerciais, do estatuto de sanidade animal e do estatuto fitossanitário

e das condições regionais

Reconhecimento do estatuto no que respeita a doenças animais, infeções animais ou pragas

1. No que respeita às doenças animais e às infeções animais (incluindo zoonoses), aplica-se o 

seguinte:

a) A Parte importadora reconhece, para efeitos comerciais, o estatuto de sanidade animal da 

Parte exportadora ou das suas regiões, determinado em conformidade com o anexo VI do 

presente Acordo, no que diz respeito às doenças animais previstas no anexo V-A do presente 

Acordo;

b) Sempre que uma das Partes considerar que tem, para o seu território ou para uma região 

dentro do seu território, um estatuto especial no que respeita a uma doença animal específica, 

à exceção das enunciadas no anexo V-A do presente Acordo, solicita o reconhecimento desse 

estatuto, em conformidade com o procedimento previsto no anexo VI, parte C, do presente 

Acordo. A este respeito, a Parte importadora pode, se for caso disso, solicitar garantias, 

acompanhadas de uma nota explicativa, relativamente à importação de animais vivos e 

produtos animais, que sejam adequadas ao estatuto acordado das Partes;
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c) As Partes reconhecem como base para o comércio entre elas o estatuto dos territórios ou das 

regiões ou o estatuto num setor ou subsetor das Partes, relativo à prevalência ou à incidência 

de uma doença animal diferente de uma doença incluída na lista do anexo V-A do presente 

Acordo, ou relativo a infeções nos animais e/ou ao risco associado, conforme o caso, tal como 

determinado pelo OIE. A este respeito, a Parte importadora pode, se for caso disso, solicitar 

garantias, acompanhadas de uma nota explicativa, relativamente à importação de animais 

vivos e produtos animais, que sejam adequadas ao estatuto definido segundo as 

recomendações da OIE, e

d) Sem prejuízo dos artigos 58.º, 60.º e 64.º do presente Acordo, e salvo se a Parte importadora 

levantar uma objeção explicita, solicitar informações justificativas ou complementares ou 

consultas e/ou uma verificação, as Partes tomam o mais rapidamente possível as medidas 

legislativas e administrativas necessárias para permitir o comércio com base no disposto nas 

alíneas a), b) e c) do presente número.

2. No que respeita às pragas, aplica-se o seguinte: 

a) As Partes reconhecem, para fins comerciais, o respetivo estatuto fitossanitário em relação às 

pragas especificadas no anexo V-B do presente Acordo, tal como determinado no anexo VI-B, 

e
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b) Sem prejuízo dos artigos 58.º, 60.º e 64.º do presente Acordo e salvo se a Parte importadora 

levantar uma objeção explicita, solicitar informações justificativas ou complementares ou 

consultas e/ou uma verificação, as Partes tomam o mais rapidamente possível as medidas 

legislativas e administrativas necessárias para permitir o comércio com base no disposto na 

alínea a) do presente número.

Reconhecimento da regionalização/zonagem, zonas indemnes (ZI)

e zonas protegidas (ZP)

3. As Partes reconhecem o conceito de regionalização e de ZI como especificado na Convenção 

Fitossanitária Internacional (CFI) de 1997 e nas normas internacionais relativas às medidas 

fitossanitárias (NIMF) da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), e de zonas 

protegidas, em conformidade com a Diretiva 2000/29/CE, que se comprometem a aplicar no 

comércio entre ambas.

4. As Partes acordam em que as decisões de regionalização relativas às doenças dos animais e às 

doenças dos peixes, enunciadas no anexo V-A do presente Acordo, e às pragas enunciadas no 

anexo V-B do presente Acordo, devem ser tomadas em conformidade com as disposições do 

anexo VI, partes A e B, do presente Acordo.



EU/GE/pt 87

5. No que respeita às doenças dos animais e em conformidade com o disposto no artigo 58.º do 

presente Acordo, a Parte exportadora que pretenda o reconhecimento da sua decisão de 

regionalização pela Parte importadora notifica as suas medidas, com explicações completas e os 

dados necessários para as determinações e decisões. Sem prejuízo do artigo 59.º do presente Acordo 

e salvo se a Parte importadora levantar uma objeção explicita, solicitar informações 

complementares ou consultas e/ou uma verificação no prazo de 15 dias úteis seguintes à data de 

receção da notificação, a decisão de regionalização notificada é considerada como aceite.

As consultas referidas no primeiro parágrafo deste número realizam-se em conformidade com o 

artigo 59.º, n.º 3, do presente Acordo. A Parte importadora avalia as informações complementares 

no prazo de 15 dias úteis após a receção dessas informações. A verificação referida no primeiro 

parágrafo deste número realiza-se em conformidade com o artigo 62.º do presente Acordo, no prazo 

de 25 dias úteis a contar da receção do pedido de verificação.
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6. No que diz respeito às pragas, as Partes garantem que o comércio de vegetais, produtos 

vegetais e outros materiais tem em conta, se for caso disso, o estatuto fitossanitário de uma área 

reconhecida como zona protegida ou como zona indemne de pragas pela outra Parte. Uma Parte que 

pretenda o reconhecimento da sua zona indemne de pragas pela outra Parte notifica as suas medidas 

e, mediante pedido, fornece uma explicação completa e dados justificativos necessários para o 

respetivo estabelecimento e manutenção, segundo as normas da FAO ou da Convenção 

Fitossanitária Internacional, incluindo as Normas Internacionais para as Medidas Fitossanitárias. 

Sem prejuízo do artigo 64.º e salvo se uma Parte levantar uma objeção explícita, solicitar 

informações complementares ou consultas e/ou uma verificação no prazo de três meses seguintes à 

notificação, a decisão de regionalização de zona indemne de pragas assim notificada é considerada 

como aceite.

As consultas referidas no primeiro parágrafo deste número realizam-se em conformidade com o 

artigo 59.º, n.º 3, do presente Acordo. A Parte importadora avalia as informações complementares 

no prazo de três meses a contar da data de receção dessas informações. A verificação referida no 

primeiro parágrafo deste número realiza-se em conformidade com o artigo 62.º do presente Acordo 

e no prazo de 12 meses a contar da receção do pedido de verificação, tendo em conta a biologia da 

praga e da cultura em causa.

7. Após finalização dos procedimentos previstos nos n.ºs 4 a 6 do presente artigo e sem prejuízo 

do disposto no artigo 64.º do presente Acordo, as Partes tomam o mais rapidamente possível as 

medidas legislativas e administrativas necessárias para permitir o comércio nessa base.
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Compartimentação

8. As Partes podem prosseguir as negociações no que se refere à questão da compartimentação. 

ARTIGO 57.º

Reconhecimento de equivalências

1. A equivalência pode ser reconhecida em relação a: 

a) Uma medida individual;

b) Um grupo de medidas; ou 

c) Um sistema aplicável a um setor, subsetor, produtos de base ou grupo de produtos de base.
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2. No que diz respeito ao reconhecimento da equivalência, as Partes aplicam o processo de 

consulta previsto no n.º 3 do presente artigo. Este processo deve incluir a demonstração objetiva da 

equivalência pela Parte exportadora e a avaliação objetiva dessa demonstração pela Parte 

importadora. Esta avaliação pode incluir a realização de inspeções ou verificações.

3. Mediante pedido da Parte exportadora respeitante ao reconhecimento da equivalência, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do presente artigo, as Partes dão início, sem demora e o mais 

tardar no prazo de três meses a contar da data de receção de tal pedido pela Parte importadora, ao 

processo de consulta que inclui as medidas estabelecidas no anexo VIII do presente Acordo. Em 

caso de pedidos múltiplos da Parte exportadora, e a pedido da Parte importadora, as Partes acordam, 

no âmbito do Subcomité SFS referido no artigo 65.º do presente Acordo, num calendário para dar 

início e levar a cabo o processo referido no presente número.

4. A Geórgia notifica a União logo que a aproximação seja concluída em relação a uma medida, 

um grupo de medidas ou um sistema, tal como previsto no n.º 1 do presente artigo, como resultado 

da vigilância prevista no artigo 55.º, n.º 3, do presente Acordo. Este facto deve ser considerado 

como uma base de um pedido da Geórgia para iniciar o processo de reconhecimento de 

equivalência das medidas em causa, tal como definidos no n.º 3 do presente artigo.
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5. Salvo acordo em contrário, a Parte importadora finaliza o processo de reconhecimento de 

equivalência previsto no n.º 3 do presente artigo no prazo de 360 dias após a receção do pedido da 

Parte exportadora, incluindo um dossiê que demonstre a equivalência. Esse prazo pode ser 

prorrogado no que respeita às culturas sazonais quando se justificar protelar a avaliação, a fim de 

permitir a verificação durante um período adequado de crescimento de uma cultura.

6. A Parte importadora determina a equivalência no que se refere aos vegetais, produtos vegetais 

e outros objetos em conformidade com as NIMF pertinentes.

7. A Parte importadora pode retirar ou suspender a equivalência com base em qualquer alteração 

por uma das Partes das medidas que afetam a equivalência, desde que sejam seguidos os seguintes 

procedimentos:

a) Em conformidade com o disposto no artigo 58.º, n.º 2, do presente Acordo, a Parte 

exportadora informa a Parte importadora de todas as propostas de alteração das suas medidas 

em relação às quais a equivalência de medidas é reconhecida e dos efeitos prováveis das 

medidas propostas na equivalência que foi reconhecida. No prazo de 30 dias úteis a contar da 

receção destas informações, a Parte importadora informa a Parte exportadora se continua ou 

não a reconhecer a equivalência com base nas medidas propostas;
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b) Em conformidade com o disposto no artigo 58.º, n.º 2, do presente Acordo, a Parte 

importadora informa rapidamente a Parte exportadora de todas as propostas de alteração das 

suas medidas em relação às quais a equivalência de medidas é reconhecida e dos efeitos 

prováveis das medidas propostas na equivalência que foi reconhecida. Se a Parte importadora 

não continuar a reconhecer a equivalência, as Partes podem definir condições de comum 

acordo com vista a reiniciar o processo referido no n.º 3 do presente artigo com base nas 

medidas propostas.

8. O reconhecimento, suspensão ou retirada da equivalência cabe exclusivamente à Parte 

importadora, atuando em conformidade com o respetivo quadro administrativo e legislativo. A Parte 

importadora apresenta por pescrito à Parte exportadora todos os dados explicativos e justificativos 

utilizados para as determinações e decisões abrangidas pelo presente artigo. No caso de não haver 

reconhecimento, suspensão ou retirada da equivalência, a Parte importadora indica à Parte 

exportadora as condições requeridas com base nas quais o processo referido no n.º 3 pode ser 

reiniciado.

9. Sem prejuízo do disposto no artigo 64.º do presente Acordo, a Parte importadora não pode 

retirar ou suspender a equivalência antes de as novas medidas propostas por cada Parte entrarem em 

vigor.
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10. No caso de a equivalência ser formalmente reconhecida pela Parte importadora, com base no 

processo de consulta estabelecido no anexo VIII do presente Acordo, o Subcomité SFS, em 

conformidade com o procedimento previsto no artigo 65.º, n.º 5, do presente Acordo, declara o 

reconhecimento da equivalência no comércio entre as Partes. Esta decisão pode também prever a 

redução dos controlos físicos nas fronteiras, a simplificação de certificados e procedimentos de 

"prelisting" para os estabelecimentos, conforme o caso.

O estatuto de reconhecimento da equivalência consta do anexo XII do presente Acordo.

ARTIGO 58.º

Transparência e intercâmbio de informações

1. Sem prejuízo do artigo 59.º do presente Acordo, as Partes cooperam no sentido de melhorar a 

compreensão mútua da estrutura e dos mecanismos de controlo oficiais responsáveis pela aplicação 

das medidas enumeradas no Anexo IV do presente Acordo e pelo respetivo desempenho. Este 

objetivo pode ser alcançado, nomeadamente, mediante relatórios de auditorias internacionais, 

sempre que estes sejam tornados públicos, podendo as Partes proceder ao intercâmbio de 

informações sobre os resultados dessas auditorias ou de outras informações, conforme o caso. 
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2. No âmbito da aproximação da legislação referida no artigo 55.º ou de reconhecimento da 

equivalência referido no artigo 57.º do presente Acordo, as Partes mantêm-se mutuamente 

informadas das alterações legislativas ou processuais adotadas nos domínios em causa.

3. Neste contexto, a União informa a Geórgia com bastante antecedência de alterações 

introduzidas na legislação da UE para permitir que a Geórgia considere a alteração da sua legislação 

em conformidade.

Deve alcançar-se o nível necessário de cooperação para facilitar a transmissão dos documentos 

legislativos a pedido de uma das Partes.

Para esse efeito, cada Parte notifica a outra Parte dos respetivos pontos de contacto. As Partes 

também se notificam reciprocamente caso esses pontos de contacto se alterem.
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ARTIGO 59.º

Notificação, consulta e facilitação da comunicação

1. Cada Parte notifica a outra Parte, por escrito e no prazo de dois dias úteis, de quaisquer riscos 

de saúde pública, sanidade animal ou fitossanidade, graves ou importantes, incluindo quaisquer 

controlos de emergência ou situações no plano alimentar em que exista um risco claramente 

identificado de graves efeitos na saúde associados ao consumo de produtos animais ou de produtos 

vegetais, em particular:

a) Quaisquer medidas que afetem as decisões de regionalização referidas no artigo 56.º do 

presente Acordo;

b) A presença ou evolução de qualquer doença animal enunciada no anexo V-A do presente 

Acordo ou de pragas regulamentadas da lista enunciadas no anexo V-B do presente Acordo;

c) Dados de importância epidemiológica ou riscos associados importantes no que respeita a 

doenças animais ou a pragas não enunciadas nos anexos V-A e V-B do presente Acordo ou 

que são doenças animais ou pragas novas; e

d) Quaisquer medidas adicionais para além dos requisitos básicos aplicáveis às respetivas 

medidas adotadas para o controlo ou a erradicação de doenças animais ou de pragas ou para 

proteger a saúde pública ou fitossanitária, bem como quaisquer alterações nas políticas em 

matéria de profilaxia, designadamente as políticas de vacinação.
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2. As notificações devem ser apresentadas por escrito e enviadas aos pontos de contacto 

referidos no artigo 58.º, n.º 1, do presente Acordo.

Entende-se por "notificação escrita" a notificação por correio postal, por correio eletrónico ou por 

fax. 

3. Quando uma Parte tiver graves preocupações no que respeita a um risco para a saúde pública, 

sanidade animal ou fitossanidade, e mediante pedido dessa Parte, realizam-se consultas sobre a 

situação no mais curto prazo possível e, em qualquer caso, no prazo de 15 dias úteis a contar da data 

do pedido. Em tais situações, as Partes procuram fornecer todas as informações necessárias para 

evitar uma perturbação do comércio e para alcançar uma solução mutuamente aceitável, em 

consonância com a proteção da saúde pública, da sanidade animal ou da fitossanidade.

4. Mediante pedido de uma das Partes, realizam-se consultas sobre o bem-estar dos animais no 

mias curto prazo possível e, em qualquer caso, no prazo de 20 dias úteis a contar da data de 

notificação. Em tais situações, as Partes procuram fornecer todas as informações solicitadas.

5. Mediante pedido de uma das Partes, as consultas referidas nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo 

realizam-se por videoconferência ou audioconferência. A Parte requerente assegura a preparação 

das atas da consulta, que serão aprovadas oficialmente pelas Partes. Para efeitos dessa aprovação, 

aplicam-se as disposições do artigo 58.º, n.º 3, do presente Acordo.
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6. Numa fase posterior, terá início um sistema de alerta rápido e um mecanismo de alerta 

precoce, mutuamente aplicados, para quaisquer emergências veterinárias e fitossanitária, após a 

Geórgia ter executado a legislação necessária neste domínio e criado condições para o seu bom 

funcionamento no local. 

ARTIGO 60.º

Condições comerciais

1. Condições de importação antes do reconhecimento da equivalência

a) As Partes acordam em sujeitar as importações de qualquer mercadoria abrangida pelos 

anexos IV-A e IV-C, pontos 2 e 3, do presente Acordo a determinadas condições antes do 

reconhecimento da equivalência. Sem prejuízo das decisões adotadas em conformidade com o 

artigo 56.º do presente Acordo, as condições de importação da Parte importadora aplicam-se a 

todo o território da Parte exportadora. A partir da entrada em vigor do presente Acordo e em 

conformidade com o disposto no artigo 58.º do mesmo, a Parte importadora informa a Parte 

exportadora quanto aos seus requisitos de importação em matéria sanitária e fitossanitária 

para os produtos referidos nos anexos IV-A e IV-C do presente Acordo. Estas informações 

devem incluir, na medida do necessário, os modelos dos certificados ou declarações oficiais 

ou documentos comerciais, tal como previstos pela Parte importadora, e



EU/GE/pt 98

b) i) Qualquer alteração ou proposta de alteração das condições referidas no n.º 1, alínea a), 

do presente artigo deve estar em conformidade com a notificação pertinente do Acordo 

MSF;

ii) Sem prejuízo das disposições do artigo 64.º do presente Acordo, a Parte importadora 

deve ter em conta o tempo de transporte entre as Partes para estabelecer a data de 

entrada em vigor das condições alteradas referidas no n.º 1, alínea a) do presente artigo; 

e

iii) Se a Parte importadora não cumprir os requisitos de notificação referidos no n.º 1, 

alínea a), do presente artigo, deve continuar a aceitar o certificado ou o atestado que 

garantem as condições previamente aplicáveis durante os 30 dias seguintes à entrada em 

vigor das condições de importação alteradas.
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2. Condições de importação após o reconhecimento da equivalência:

a) No prazo de 90 dias a contar da data da decisão de reconhecimento da equivalência tal como 

indicado no artigo 57.º, n.º 10, do presente Acordo, as Partes adotam as medidas legislativas e 

administrativas necessárias para aplicar o reconhecimento da equivalência, a fim de permitir, 

nessa base, o comércio entre as Partes dos produtos referidos nos anexos IV-A e  IV-C,

pontos 2 e 3, do presente Acordo. Para esses produtos, o modelo de certificado oficial ou de 

documento oficial exigidos pela Parte importadora pode ser substituído por um certificado 

emitido em conformidade com o anexo X-B do presente Acordo;

b) Para os produtos dos setores ou subsetores relativamente aos quais nem todas as medidas são 

reconhecidas como equivalentes, o comércio deve continuar a realizar-se em conformidade 

com as condições referidas no n.º 1, alínea a), do presente artigo. Mediante pedido da Parte 

exportadora, aplica-se o disposto no n.º 5 do presente artigo. 
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3. A partir da data de entrada em vigor do presente Acordo os produtos referidos nos anexos IV-

-A e  IV-C, ponto 2, do presente Acordo não devem estar sujeitos a licença de importação entre as 

Partes.

4. Para as condições que afetam o comércio de produtos referidos no n.º 1, alínea a) do presente 

artigo, mediante pedido da Parte exportadora, as Partes iniciam consultas no âmbito do Subcomité 

SFS, em conformidade com as disposições do artigo 65.º do presente Acordo, a fim de chegar a 

consenso quanto a condições de importação alternativas ou adicionais da Parte importadora. Essas 

condições alternativas ou adicionais podem, quando necessário, basear-se em medidas da Parte 

exportadora reconhecidas como equivalentes pela Parte importadora. Caso haja acordo, a Parte 

importadora toma, no prazo de 90 dias, as medidas legislativas e/ou administrativas necessárias para 

permitir a importação nessa base.
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5. Lista de estabelecimentos, aprovação provisória

a) Para a importação dos produtos animais referidos na parte 2 do anexo IV-A do presente 

Acordo, mediante pedido da Parte exportadora, acompanhado das garantias adequadas, a 

Parte importadora deve aprovar a título provisório os estabelecimentos de transformação 

referidos no anexo VII.2 do presente Acordo localizados no território da Parte exportadora, 

sem proceder à inspeção prévia de cada estabelecimento. Essa aprovação é consentânea com 

as condições e disposições estabelecidas no anexo VIII do presente Acordo. A menos que 

sejam solicitadas informações complementares, a Parte importadora deve tomar as medidas 

legislativas e/ou administrativas necessárias para permitir a importação nessa base, no prazo 

de 30 dias úteis a contar da data de receção do pedido e das garantias relevantes pela Parte 

importadora.

A lista inicial de estabelecimentos deve ser aprovada em conformidade com as disposições do 

anexo VII do presente Acordo.

b) Para a importação de produtos de origem animal referidos no n.º 2, alínea a), do presente 

artigo, a Parte exportadora deve comunicar à Parte importadora a lista dos estabelecimentos 

que satisfazem os seus requisitos.



EU/GE/pt 102

6. A pedido de uma das Partes, a outra Parte apresentará os dados explicativos e justificativos 

necessários para as determinações e decisões abrangidas pelo presente artigo.

ARTIGO 61.º

Procedimento de certificação

1. Para efeitos dos procedimentos de certificação e de emissão dos certificados e documentos 

oficiais, as Partes chegam a acordo quanto aos princípios estabelecidos no anexo X do presente 

Acordo.

2. O Subcomité SFS referido no artigo 65.º do presente Acordo pode acordar regras a cumprir no 

caso da emissão, retirada ou substituição de certificados por via eletrónica.

3. No contexto da legislação aproximada tal comoreferido no artigo 55.º do presente Acordo, as 

Partes devem chegar a acordo quanto a modelos comuns de certificados, quando aplicável.
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ARTIGO 62.º

Verificação

1. A fim de manter a confiança no cumprimento efetivo das disposições do presente capítulo, as 

Partes podem:

a) Realizar a verificação, total ou parcial, do sistema de controlo e certificação das autoridades 

da outra Parte, e/ou de outras medidas, se for caso disso, em conformidade com as normas, 

diretrizes e recomendações internacionais pertinentes do Codex Alimentarius, da OIE e da 

CFI;

b) Receber informações da outra Parte sobre o seu sistema de controlo e ser informada dos 

resultados dos controlos efetuados no âmbito desse sistema, respeitando as disposições em 

matéria de confidencialidade aplicáveis em cada uma das Partes.
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2. As Partes podem comunicar os resultados das verificações referidas no n.º 1, alínea a), do 

presente artigo a terceiros e tornar públicos os resultados que possam ser exigidos por disposições 

aplicáveis a qualquer das Partes. As disposições em matéria de confidencialidade aplicáveis a 

qualquer das Partes devem ser respeitadas no contexto desta comunicação e/ou publicação dos 

resultados, quando adequado.

3. Quando a Parte importadora decide realizar uma visita de verificação à Parte exportadora, esta 

deve notificá-la dessa visita pelo menos 60 dias antes da sua realização, exceto em casos de 

urgência ou salvo acordo em contrário das Partes. Qualquer modificação a esta visita é acordada 

entre as Partes.

4. Os custos incorridos na realização de uma verificação de parte ou da totalidade dos sistemas 

de inspeção e de certificação e/ou de outra medida das autoridades competentes da outra Parte, se 

for caso disso, devem ser suportados pela Parte que efetua a verificação ou a inspeção.

5. O projeto escrito de relatório de verificação deve ser enviado à Parte exportadora no prazo 

de 60 dias úteis após o fim da verificação. A Parte exportadora tem 45 dias úteis para formular os 

seus comentários acerca do projeto de relatório. Os comentários elaborados pela Parte exportadora 

devem ser apensos e, se for caso disso, incluídos no relatório final. Todavia, quando se tiver 

identificado um risco sério para a saúde pública, sanidade animal ou fitossanidade durante a 

verificação, a Parte exportadora deve ser informada com a maior brevidade possível e, de qualquer 

modo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data em que termina a verificação. 
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6. Por razões de clareza, os resultados da verificação podem contribuir para os procedimentos 

previstos nos artigos 55.º, 57.º e 63.º do presente Acordo, conduzida por ambas as Partes ou por 

uma delas.

ARTIGO 63.º

Controlos de importação e taxas de inspeção

1. As Partes acordam em que os controlos de importação efetuados pela Parte importadora das 

remessas provenientes da Parte exportadora devem respeitar os princípios enunciados no anexo IX, 

parte A, do presente Acordo. Os resultados destes controlos podem contribuir para o processo de 

verificação referido no artigo 62.º do presente Acordo.

2. A frequência dos controlos de importação físicos aplicados pelas Partes é estabelecida no 

anexo IX, parte B, do presente Acordo. Uma Parte pode alterar essa frequência no âmbito das suas 

competências e em conformidade com a sua legislação interna, como resultado dos progressos 

alcançados em conformidade com os artigos 55.º, 57.º e 60.º do presente Acordo, ou das 

verificações, consultas ou outras medidas previstas no presente Acordo. O Subcomité SFS referido 

no artigo 65.º pode alterar o anexo IX, parte B, do presente Acordo, em conformidade, através de 

uma decisão.
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3. As taxas de inspeção, se forem aplicáveis, só podem cobrir os custos incorridos pela 

autoridade competente na execução dos controlos de importação. As taxas são calculadas na mesma 

base que as taxas cobradas para a inspeção de produtos nacionais semelhantes.

4. A Parte importadora informará a Parte exportadora, a pedido desta, de qualquer alteração, 

incluindo os motivos para a mesma, das medidas que afetem os controlos de importação e as taxas 

de inspeção e de qualquer alteração significativa na conduta administrativa desses controlos.

5. A partir de uma data a determinar pelo Subcomité SFS referido no artigo 65.º do presente

Acordo, as Partes podem chegar a acordo sobre as condições para aprovar os controlos uma da 

outra, tal como previsto no artigo 62.º, n.º 1, alínea b), do presente Acordo, com vista a adaptar e, se 

for caso disso, reduzir reciprocamente a frequência dos controlos de importação físicos aplicáveis 

aos produtos referidos no artigo 60.º, n.º 2, alínea a), do presente Acordo.

A partir dessa data, as Partes podem aprovar reciprocamente os controlos de determinados produtos 

e, consequentemente, diminuir ou substituir os controlos de importação que lhes são aplicáveis. 
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ARTIGO 64.º

Medidas de salvaguarda

1. No caso de a Parte exportadora tomar medidas no seu território para o controlo de qualquer 

fator que possa constituir um perigo grave para a saúde pública, sanidade animal e fitossanidade, 

deve, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, tomar medidas equivalentes para evitar a 

introdução do perigo no território da Parte importadora.

2. A Parte importadora pode, por razões graves de saúde pública, sanidade animal ou 

fitossanidade, tomar medidas provisórias necessárias para a proteção da saúde pública, da sanidade 

animal ou da fitossanidade. Em relação às remessas transportadas entre as Partes, a Parte 

importadora deve considerar a solução mais adequada e proporcional, a fim de evitar perturbações 

desnecessárias do comércio.

3. A Parte que toma as medidas ao abrigo do n.º 2 do presente artigo deve informar a outra Parte 

no prazo de um dia útil após a data de adoção das medidas. Mediante pedido de uma das Partes e 

em conformidade com o disposto no artigo 59.º, n.º 3, do presente Acordo, as Partes devem realizar 

consultas para examinar a situação no prazo de 15 dias úteis a contar da notificação. As Partes 

devem ter em devida conta quaisquer informações fornecidas através dessas consultas e envidar 

esforços para evitar perturbações desnecessárias do comércio, tendo em conta, se for o caso, os 

resultados das consultas previstas no artigo 59.º, n.º 3, do presente Acordo.
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ARTIGO 65.º

Subcomité de Gestão Sanitária e Fitossanitária

1. É instituído o Subcomité SFS. O Subcomité SFS reúne-se três meses após a data de entrada 

em vigor do presente Acordo, em seguida a pedido de qualquer das Partes ou, pelo menos, uma vez 

por ano. Se ambas as Partes chegarem a acordo, a reunião do Subcomité SFS pode realizar-se por 

videoconferência ou audioconferência. O Subcomité SFS pode também resolver questões fora das 

sessões, por correspondência.

2. O Subcomité SFS tem as seguintes funções:

a) Examinar qualquer questão relacionada com o presente capítulo; 

b) Monitorizar a execução do presente capítulo e examinar qualquer questão que possa surgir em 

relação à sua execução;

c) Rever os anexos IV a XII do presente Acordo, designadamente com base nos progressos 

alcançados no âmbito das consultas e dos procedimentos previstos no presente capítulo;
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d) Alterar, por meio de uma decisão de aprovação, os anexos IV a XII do presente Acordo, à luz 

da revisão prevista na alínea c) do presente número, ou de uma disposição em contrário no 

presente capítulo; e

e) Apresentar pareceres e formular recomendações dirigidas a outros organismos tal como 

definido no título VIII (Disposições institucionais, gerais e finais) do presente Acordo, à luz 

da revisão prevista na alínea c) do presente número.

3. As Partes acordam em criar, sempre que adequado, grupos de trabalho técnicos compostos por 

técnicos representantes das Partes, que identificarão e resolverão as questões técnicas e científicas 

decorrentes da aplicação do presente capítulo. Quando for necessária uma peritagem adicional, as 

Partes podem criar grupos ad hoc, incluindo grupos científicos e grupos de peritos. A composição 

desses grupos ad hoc pode não ser limitada aos representantes das Partes.

4. O Subcomité SFS apresenta regularmente relatórios ao Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, em conformidade com o disposto no artigo 408.º, n.º 4, do presente 

Acordo, sobre as suas atividades e as decisões tomadas no âmbito da sua competência.

5. O Subcomité SFS adota o seu regulamento interno na sua primeira reunião.
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6. Quaisquer decisões, recomendações, relatórios ou outras ações por parte do Subcomité SFS 

ou de qualquer grupo por ele criado devem ser adotadas por consenso entre as Partes.

CAPÍTULO 5

ALFÂNDEGAS E FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO

ARTIGO 66.º

Objetivos

1. As Partes reconhecem a importância das questões aduaneiras e da facilitação do comércio no 

contexto evolutivo do comércio bilateral. As Partes acordam em reforçar a cooperação nesta área, 

de modo a garantir que a legislação e os procedimentos pertinentes, assim como a capacidade 

administrativa das administrações em causa, cumprem os objetivos de controlo efetivo e de 

promoção da facilitação do comércio legítimo como uma questão de princípio.

2. As Partes reconhecem que deve ser dada a maior importância aos objetivos de política 

pública, incluindo em matéria de facilitação do comércio, de segurança e de prevenção da fraude, 

bem como uma abordagem equilibrada dos mesmos.
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ARTIGO 67.º

Legislação e procedimentos

1. As Partes acordam em que as respetivas legislações em matéria comercial e aduaneira, por 

uma questão de princípio, devem ser estáveis e abrangentes, e que as disposições e procedimentos 

devem ser proporcionais, transparentes, previsíveis, não discriminatórios, imparciais e aplicados de 

forma uniforme e efetiva, devendo, designadamente:

a) Proteger e facilitar o comércio legítimo, através do cumprimento efetivo e do cumprimento 

dos requisitos legislativos;

b) Evitar encargos desnecessários e discriminatórios para os operadores económicos, prevenir a 

fraude e proporcionar maior facilitação aos operadores económicos com um elevado nível de 

conformidade;

c) Aplicar um documento administrativo único (DAU) para efeitos das declarações aduaneiras;

d) Tomar medidas que conduzam a uma maior eficácia, transparência e simplificação dos 

regimes e práticas aduaneiras na fronteira;



EU/GE/pt 112

e) Aplicar técnicas aduaneiras modernas, incluindo avaliação dos riscos, controlos após a 

autorização de saída das mercadorias e métodos de auditoria das sociedades, a fim de 

simplificar e facilitar a entrada, a saída e o desalfandegamento das mercadorias;

f) Tentar reduzir os custos de cumprimento e aumentar a previsibilidade para todos os 

operadores económicos;

g) Sem prejuízo da aplicação de critérios objetivos de avaliação dos riscos, garantir a aplicação 

não discriminatória de requisitos e procedimentos aplicáveis à importação, à exportação e às 

mercadorias em trânsito; 

h) Aplicar os instrumentos internacionais pertinentes na área das alfândegas e do comércio, 

nomeadamente os elaborados pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a 

Convenção de Istambul relativa à admissão temporária de 1990, a Convenção Internacional 

sobre o Sistema Harmonizado de 1983, a OMC, a Convenção TIR das Nações Unidas 

de 1975, a Convenção de 1982 sobre a Harmonização dos Controlos das Mercadorias nas 

Fronteiras, e podem ter em conta o Quadro de Normas da OMA para a Segurança e 

Facilitação do Comércio Global e as Orientações da Comissão Europeia como os planos 

aduaneiros, se for caso disso; 

i) Tomar as medidas necessárias para ter em conta e aplicar as disposições da Convenção de 

Quioto revista para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros de 1973;
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j) Adotar decisões prévias vinculativas relativamente à classificação pautal e às regras de 

origem. As Partes asseguram-se de que uma decisão pode ser retirada ou anulada apenas após 

notificação do operador em causa e sem efeitos retroativos, exceto se as decisões tiverem sido 

tomadas com base em informações incorretas ou incompletas;

k) Introduzir e aplicar procedimentos simplificados para operadores autorizados, segundo 

critérios objetivos e não discriminatórios;

l) Estabelecer regras que garantam que as sanções impostas por infrações à regulamentação ou a 

requisitos processuais aduaneiros são proporcionais e não discriminatórias e que a sua 

aplicação não causa atrasos indevidos e injustificados; e

m) Aplicar regras transparentes, não discriminatórias e proporcionais nos casos em que as 

agências governamentais prestam serviços também prestados pelo setor privado. 

2. Com o objetivo de melhorar os métodos de trabalho e garantir o respeito dos princípios de 

não discriminação, transparência, eficácia, integridade e responsabilidade, as Partes comprometem-

-se a:

a) Adotar outras medidas destinadas a reduzir, simplificar e normalizar os dados e a 

documentação exigidos pelas alfândegas e outros organismos pertinentes;
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b) Simplificar, sempre que possível, os requisitos e as formalidades relativos à autorização de 

saída e ao desalfandegamento céleres das mercadorias; 

c) Aplicar procedimentos eficazes, céleres e não discriminatórios que permitam recorrer de atos 

administrativos, regulamentações ou decisões dos serviços aduaneiros ou de outros 

organismos que afetem as mercadorias submetidas a despacho. Esses procedimentos devem 

ser facilmente acessíveis e as despesas devem ser razoáveis e proporcionais aos custos 

incorridos pelas autoridades para garantir o direito de recurso;

d) Tomar as medidas necessárias para assegurar que, quando uma ação administrativa, sentença 

ou decisão contestada é objeto de um recurso, as mercadorias sejam normalmente, liberadas e 

o pagamento de direitos possa ser suspenso, sob reserva de eventuais medidas de salvaguarda 

que sejam consideradas necessárias. Sempre que necessário, a autorização de saída das 

mercadorias deve estar subordinada à constituição de uma garantia, como uma caução ou um 

depósito, e

e) Assegurar a manutenção dos padrões mais elevados de integridade, em especial nas fronteiras, 

através da aplicação de medidas que reflitam os princípios enunciados nas convenções e 

instrumentos internacionais em vigor neste domínio, em especial a Declaração de Arusha 

revista da OMA (2003) e o plano de deontologia a nível das alfândegas de 2007 da Comissão 

Europeia, sempre que adequado.
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3. As Partes comprometem-se a eliminar:

a) Todos os requisitos relativos ao recurso obrigatório a agentes aduaneiros, e

b) Todos os requisitos relativos ao recurso obrigatório a inspeções antes de expedição ou 

inspeções no destino.

4. No que se refere ao comércio:

a) Para efeitos do presente Acordo, são aplicáveis as regras em matéria de trânsito e as 

definições em conformidade com as disposições da OMC, em particular o artigo V do GATT 

de 1994, e disposições conexas, incluindo quaisquer esclarecimentos e alterações resultantes 

da ronda de negociações de Doha sobre a facilitação do comércio. Essas disposições também 

se aplicam quando o trânsito de mercadorias se inicie ou termine no território de uma Parte;

b) As Partes prosseguem a interconexão progressiva dos respetivos regimes de trânsito 

aduaneiro, tendo em vista a futura participação da Geórgia no sistema de trânsito comum1;

c) As Partes garantem a cooperação e a coordenação, nos seus territórios, de todas as autoridades 

e organismos em causa, de modo a facilitar o tráfego em trânsito. As Partes promovem 

também a cooperação entre as autoridades e o setor privado em matéria de trânsito.

                                                
1 Convenção de 20 de maio de 1987 relativa a um regime de trânsito comum.
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ARTIGO 68.º

Relações com a comunidade empresarial

As Partes acordam em:

a) Garantir que a sua legislação e os seus procedimentos sejam transparentes e objeto de 

divulgação ao público, tanto quanto possível, através de meios eletrónicos, e que contenham 

uma justificação para a respetiva adoção. As consultas devem ser regulares e ter um prazo 

razoável entre a publicação de disposições novas ou alteradas e a respetiva entrada em vigor;

b) Assegurar a realização de consultas regulares e oportunas com representantes do comércio 

sobre as propostas legislativas e os procedimentos relacionados com questões aduaneiras e 

comerciais;

c) Divulgar as informações de caráter administrativo pertinentes, nomeadamente os requisitos e 

os procedimentos de entrada ou de saída, horários e modo de funcionamento das estâncias 

aduaneiras situadas nos portos e nos postos fronteiriços, bem como os pontos de contacto a 

que os pedidos de informação devem ser dirigidos;

d) Promover a cooperação entre os operadores e as administrações através da utilização de 

procedimentos não arbitrários e publicamente acessíveis, baseados, nomeadamente, nos 

procedimentos promulgados pela OMA; e
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e) Garantir que os respetivos requisitos e procedimentos aduaneiros e conexos continuam a 

responder às necessidades dos operadores comerciais, seguem as melhores práticas e 

restringem o comércio o menos possível.

ARTIGO 69.º

Taxas e encargos

1. As Partes proibem as taxas administrativas de efeito equivalente a direitos e encargos de 

importação ou de exportação.
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2. Relativamente a todas as taxas e encargos de qualquer natureza impostos pelas autoridades 

aduaneiras de cada uma das Partes, incluindo taxas e encargos para as tarefas desempenhadas por 

outra instância em nome das referidas autoridades, sobre a importação ou a exportação ou com elas 

relacionados, e sem prejuízo das disposições pertinentes do capítulo 1 (Tratamento nacional e 

acesso das mercadorias ao mercado) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo:

a) Só podem ser impostos taxas e encargos por serviços prestados a pedido do declarante fora 

das condições normais de trabalho, do horário de funcionamento e em locais diferentes dos 

referidos na regulamentação aduaneira, bem como por formalidades relativas a tais serviços e 

exigidas para efeitos dessa importação ou exportação;

b) As taxas e os encargos não podem ser superiores ao custo dos serviços prestados;

c) As taxas e os encargos não podem ser calculados numa base ad valorem;

d) As informações relativas às taxas e aos encargos são publicadas por um meio de comunicação 

designado oficialmente e, se viável, através de um sítio oficial na Internet. Estas informações 

incluem as razões subjacentes à taxa ou ao encargo aplicável ao serviço prestado, a autoridade 

responsável, as taxas e os encargos aplicáveis e o prazo e as modalidades de pagamento; e
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e) Não se devem aplicar taxas e encargos novos ou alterados antes de as informações sobre os 

mesmos serem publicadas e disponibilizadas.

ARTIGO 70.º

Determinação do valor aduaneiro

1. As disposições do Acordo sobre a Aplicação do Artigo VII do GATT de 1994 incluído no 

anexo 1-A do Acordo OMC, incluindo quaisquer posteriores alterações, regem a determinação do 

valor aduaneiro das mercadorias no comércio entre as Partes. Essas disposições do Acordo OMC 

são incorporadas no presente Acordo, fazendo dele parte integrante. Não devem ser utilizados 

valores aduaneiros mínimos.

2. As Partes cooperam a fim de aprovar uma abordagem comum em matéria de determinação do 

valor aduaneiro.
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ARTIGO 71.º

Cooperação aduaneira

As Partes reforçam a cooperação no domínio das alfândegas a fim de garantir a realização dos 

objetivos do presente capítulo com o objetivo de facilitar mais o comércio, garantindo 

simultaneamente um controlo eficaz, a segurança e a prevenção da fraude. Para o efeito, as Partes 

recorrem, quando necessário, aos planos aduaneiros (Customs Blueprints) da Comissão Europeia, 

enquanto instrumento de análise comparativa.

A fim de garantir a conformidade com as disposições do presente capítulo, as Partes:

a) Trocam informações sobre a legislação e os procedimentos aduaneiros;

b) Desenvolvem iniciativas comuns em matéria de procedimentos de importação, de exportação 

e de trânsito, e garantem a prestação de serviços eficazes à comunidade empresarial;

c) Cooperam em matéria de automatização dos procedimentos aduaneiros e outros 

procedimentos comerciais;

d) Trocam, se for caso disso, informações e dados, sob reserva do respeito da confidencialidade 

de dados sensíveis e da proteção dos dados pessoais; 
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e) Cooperam na prevenção e na luta contra o tráfico ilícito transfronteiriço de mercadorias, 

incluindo nos produtos do tabaco;

f) Trocam informações/iniciam consultas para estabelecer, sempre que possível, posições 

comuns em organizações internacionais no domínio aduaneiro, nomeadamente a OMC e a 

OMA, as Nações Unidas, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento e a Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas;

g) Cooperam em matéria de planeamento e prestação de assistência técnica, nomeadamente no 

que se refere às reformas em matéria aduaneira e de facilitação do comércio, em 

conformidade com as disposições pertinentes do presente Acordo;

h) Intercambiam boas práticas no que se refere às operações aduaneiras, em particular sobre 

sistemas de controlo aduaneiro em função dos riscos e aplicação dos direitos de propriedade 

intelectual, especialmente em relação a produtos de contrafação;

i) Promovem a coordenação entre todos os serviços de fronteiras das Partes com o objetivo de 

facilitar os processos de passagem nas fronteiras e reforçar o controlo, tendo em conta os 

controlos de fronteira comuns, sempre que seja exequível e apropriado, e

j) Estabelecem, quando pertinente e adequado, o reconhecimento mútuo de programas de 

parceria comerciais e controlos aduaneiros, incluindo medidas equivalentes de facilitação do 

comércio.
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ARTIGO 72.º

Assistência administrativa mútua em matéria aduaneira

Sem prejuízo de outras formas de cooperação previstas no presente Acordo, em especial no 

artigo 71.º do presente Acordo, as Partes prestam assistência administrativa mútua em matéria 

aduaneira, em conformidade com as disposições do Protocolo II ao presente Acordo relativas a 

assistência administrativa mútua em matéria aduaneira. 

ARTIGO 73.º

Assistência técnica e reforço das capacidades

As Partes cooperam com vista à prestação de assistência técnica e ao reforço das capacidades para a 

aplicação de reformas em matéria aduaneira e de facilitação do comércio.
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ARTIGO 74.º

Subcomité das Alfândegas

1. É instituído um Subcomité das Alfândegas. O Comité informa o Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo. 

2. A função do Subcomité das Alfândegas inclui a realização de consultas regulares e a 

monitorização da aplicação e da administração do presente capítulo, incluindo, entre outros, 

questões referentes à cooperação aduaneira, cooperação e gestão transfronteiriça, assistência 

técnica, regras de origem e facilitação do comércio, bem como assistência administrativa mútua em 

matéria aduaneira.

3. Cabe ao Subcomité das Alfândegas, entre outros:

a) Velar pelo correto funcionamento do presente capítulo e dos protocolos I e II do presente 

Acordo;

b) Adotar medidas e disposições práticas, bem como decisões necessárias para a aplicação do 

presente capítulo e dos protocolos I e II do presente Acordo, incluindo a troca de informações 

e de dados, reconhecimento mútuo dos controlos aduaneiros e dos programas de parceria 

comercial, e vantagens mutuamente acordadas;
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c) Trocar pontos de vista sobre quaisquer questões de interesse comum, designadamente 

medidas futuras e recursos necessários para a sua execução e aplicação;

d) Formular recomendações, quando pertinente, e

e) Adotar o seu regulamento interno.

ARTIGO 75.º

Aproximação da legislação aduaneira

A aproximação progressiva à legislação aduaneira da União e a partes do direito internacional deve 

ser efetuada conforme estabelecido no anexo XIII do presente Acordo.
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CAPÍTULO 6

ESTABELECIMENTO, COMÉRCIO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO ELETRÓNICO

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 76.º

Objetivo, âmbito de aplicação e cobertura

1. As Partes, reafirmando os respetivos compromissos ao abrigo do Acordo OMC, definem as 

disposições necessárias à liberalização progressiva e recíproca do estabelecimento e do comércio de 

serviços e à cooperação no domínio do comércio eletrónico.

2. Os contratos públicos são abrangidos pelo capítulo 8 (Contratos públicos) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo e nenhuma disposição do presente capítulo pode 

ser interpretada no sentido de impor qualquer obrigação em matéria de contratos públicos.
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3. As subvenções são abrangidas pelo capítulo 10 (Concorrência) do título IV (Comércio e 

matérias conexas) do presente Acordo e as disposições do presente capítulo não são aplicáveis às 

subvenções concedidas pelas Partes.

4. Em consonância com o disposto no presente capítulo, as Partes mantêm o direito de regular e 

de introduzir nova regulamentação para realizarem objetivos políticos legítimos.

5. O presente capítulo não é aplicável às medidas que afetem as pessoas singulares que 

pretendam ter acesso ao mercado de trabalho de uma Parte, nem às medidas referentes à cidadania, 

à residência ou ao emprego numa base permanente.

6. Nenhuma disposição do presente capítulo impede que uma Parte aplique medidas para 

regulamentar a admissão ou a permanência temporária de pessoas singulares no seu território, 

incluindo medidas necessárias para proteger a integridade das suas fronteiras e para assegurar que a 

transposição das fronteiras por parte das pessoas singulares se processe de forma ordenada, desde 

que essas medidas não sejam aplicadas de modo a anular ou comprometer os benefícios que advêm 

para qualquer Parte nos termos de um compromisso específico constante do presente capítulo e do 

anexo XIV1 do presente Acordo.

                                                
1 O simples facto de se exigir um visto para as pessoas singulares de determinados países e de 

não se exigir para as pessoas singulares de outros países não deve ser considerado como 
anulando ou reduzindo benefícios ao abrigo de um compromisso específico.
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ARTIGO 77.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:

a) "Medida", qualquer medida adotada por uma Parte, sob a forma de lei, regulamento, regra, 

procedimento, decisão, ação administrativa ou qualquer outra forma;

b) "Medidas adotadas ou mantidas por uma Parte", as medidas adotadas por:

i) administrações e autoridades públicas centrais, regionais ou locais, e

ii) organismos não governamentais no exercício dos poderes delegados pelas 

administrações ou autoridades públicas centrais, regionais ou locais; 

c) "Pessoa singular de uma Parte", um nacional de um Estado-Membro da UE ou um nacional da 

Geórgia em conformidade com a respetiva legislação;
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d) "Pessoa coletiva", qualquer entidade jurídica devidamente constituída ou organizada de outra 

forma nos termos da legislação aplicável, com ou sem fins lucrativos, cuja propriedade seja 

privada ou do Estado, incluindo qualquer sociedade de capitais, sociedade gestora de 

patrimónios, parceria, sociedade de pessoas, empresa comum, sociedade em nome individual 

ou associação;

e) "Pessoa coletiva de uma Parte",  uma pessoa coletiva tal como definida na alínea d) e definida 

nos termos da legislação de um Estado-Membro da UE ou da Geórgia, respetivamente, que 

tenha a sua sede social, administração central ou local de atividade principal no território1 em 

que é aplicável o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ou no território da 

Geórgia, respetivamente;

Se essa pessoa coletiva tiver apenas a sua sede social ou administração central no território em 

que é aplicável o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ou no território da 

Geórgia, respetivamente, não deve ser considerada uma pessoa coletiva da União ou uma 

pessoa coletiva da Ucrânia, respetivamente, a menos que a sua atividade possua um vínculo 

real e contínuo com a economia da União ou da Geórgia, respetivamente; 

Não obstante o disposto no parágrafo anterior, as companhias de navegação estabelecidas fora 

da União ou da Geórgia, e controladas por nacionais de um Estado-Membro da UE ou da 

Geórgia, respetivamente, são igualmente beneficiários nos termos do presente Acordo se os 

seus navios estiverem registados em conformidade com as respetivas legislações, nesse 

Estado-Membro ou na Geórgia, e arvorarem o pavilhão de um Estado-Membro ou da 

Geórgia;

                                                
1 Para maior clareza, esse território deve incluir as zonas económicas exclusivas e da 

plataforma continental, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (UNCLOS).
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f) "Filial" de uma pessoa coletiva de uma Parte, uma pessoa coletiva que é propriedade de, ou 

efetivamente controlada por, essa pessoa coletiva1;

g) "Sucursal" de uma pessoa coletiva, um estabelecimento sem personalidade jurídica, com 

caráter aparentemente permanente, tal como uma dependência de uma sociedade-mãe, e que 

dispõe de uma estrutura de gestão própria e está equipado materialmente para negociar com 

terceiros, de modo a que estes últimos, embora sabendo que existirá, se necessário, um 

vínculo jurídico com a sociedade-mãe, cuja sede se encontra noutro país, não tenham de tratar 

diretamente com a referida sociedade-mãe, podendo efetuar transações comerciais no local do 

estabelecimento que constitui a dependência;

h) "Estabelecimento",

i) no que respeita às pessoas coletivas da União ou da Geórgia, o direito de acesso e de 

exercício de atividades económicas através da criação, incluindo a aquisição, de uma 

pessoa coletiva e/ou de criação de uma sucursal ou de uma representação na Geórgia ou 

na União, respetivamente,

ii) no que respeita às pessoas singulares, o direito das pessoas singulares da União ou da 

Geórgia de acesso e de exercício de atividades económicas não assalariadas, bem como 

de constutuição e de gestão de empresas, em especial sociedades, que controlem 

efetivamente;

                                                
1 Uma pessoa coletiva é controlada por outra pessoa coletiva se esta última for competente para 

nomear uma maioria dos seus administradores ou estiver juridicamente habilitada a controlar 
ou a dirigir as suas ações.
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i) "Atividades económicas", inclui atividades de caráter industrial, comercial e profissional, 

assim como atividades artesanais, não incluindo atividades desenvolvidas no exercício dos 

poderes públicos;

j) "Exercício de atividades", a prossecução de atividades económicas;

k) "Serviços", qualquer serviço em qualquer setor, com exceção dos serviços prestados no 

exercício dos poderes públicos;

l) "Serviços e outras atividades desenvolvidas no âmbito do exercício dos poderes públicos", 

serviços ou atividades que não são desenvolvidos nem numa base comercial nem em 

concorrência com um ou mais operadores económicos;

m) "prestação de serviços transfronteiras", a prestação de um serviço:

i) do território de uma Parte para o território da outra Parte (modo 1); ou

ii) no território de uma Parte a um consumidor de serviços da outra Parte (modo 2);
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n) "Prestador de serviços" de uma Parte, qualquer pessoa singular ou coletiva de uma Parte que 

pretenda prestar ou preste efetivamente um serviço;

o) "Empresário", qualquer pessoa singular ou coletiva de uma Parte que pretende realizar ou 

realiza efetivamente uma atividade económica mediante a constituição de um 

estabelecimento.

SECÇÃO 2

ESTABELECIMENTO

ARTIGO 78.º

Âmbito de aplicação

A presente secção é aplicável às medidas adotadas ou mantidas pelas Partes que afetam o 

estabelecimento em todas as atividades económicas, com as seguintes exceções:

a) Mineração, fabrico e processamento1 de materiais nucleares;

                                                
1 Para maior certeza, o processamento de materiais nucleares abrange todas as atividades 

incluídas na ISIC Rev. 3.1 das Nações Unidas, código 2330.
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b) Produção ou comércio de armas, de munições ou de material de guerra;

c) Serviços audiovisuais;

d) Cabotagem marítima nacional1, e

e) Serviços de transporte aéreo nacional e internacional2, regulares ou não, e serviços 

diretamente ligados ao exercício dos direitos de tráfego, à exceção de:

i) serviços de reparação e manutenção de aeronaves durante os quais a aeronave é retirada 

de serviço;

ii) venda e comercialização de serviços de transporte aéreo;

                                                
1 Sem prejuízo do âmbito das atividades que podem ser consideradas cabotagem ao abrigo da 

respetiva legislação nacional, a cabotagem nacional marítima prevista no presente capítulo 
abrange o transporte de passageiros ou de mercadorias entre um porto ou ponto situado na 
Geórgia ou num Estado-Membro da União Europeia e outro porto ou ponto situado na 
Geórgia ou num Estado-Membro da União Europeia, incluindo na sua plataforma continental, 
como previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e o tráfego com 
origem e destino no mesmo porto ou ponto situado na Geórgia ou num Estado-Membro da 
União Europeia.

2 As condições de acesso mútuo ao mercado dos transportes aéreos são objeto de um acordo 
entre a UE e os seus Estados-Membros e a Geórgia sobre o estabelecimento de um Espaço de 
Aviação Comum.
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iii) serviços de sistemas informatizados de reserva (SIR);

iv) serviços de assistência em escala;

v) serviços de exploração de aeroportos.

ARTIGO 79.º

Tratamento nacional e tratamento da nação mais favorecida

1. Sem prejuízo das reservas enunciadas no anexo XIV-E do presente Acordo, a Geórgia 

concede, a partir da data de entrada em vigor do mesmo:

a) No que respeita à criação de filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas 

coletivas da União: um tratamento não menos favorável do que o concedido às suas próprias 

pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação, ou a filiais, sucursais e escritórios 

de representação de pessoas coletivas de qualquer país terceiro, consoante o que for mais 

favorável; 
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b) No que respeita à criação de filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas 

coletivas da União na Geórgia, uma vez estabelecidos: um tratamento não menos favorável do 

que o concedido às suas próprias pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação, 

ou a filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas coletivas de qualquer país 

terceiro, consoante o que for mais favorável1.

2. Sem prejuízo das reservas enunciadas no anexo XIV-A do presente Acordo, a União concede, 

a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo:

a) No que respeita à criação de filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas 

coletivas da Geórgia: um tratamento não menos favorável do que o concedido às suas próprias 

pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação, ou a filiais, sucursais e escritórios 

de representação de pessoas coletivas de qualquer país terceiro, consoante o que for mais 

favorável; 

                                                
1 Esta obrigação não é extensível às disposições de proteção dos investimentos que não são 

abrangidas pelo presente capítulo, incluindo os procedimentos de resolução de litígios entre os 
investidores e procedimentos, tal como constatado noutros acordos.
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b) No que respeita à criação de filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas 

coletivas da Geórgia na União, uma vez estabelecidos: um tratamento não menos favorável do 

que o concedido às suas próprias pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação, 

ou a filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas coletivas de qualquer país 

terceiro, consoante o que for mais favorável1.

3. Sem prejuízo das reservas enunciadas nos anexos XIV-A e XIV-E do presente Acordo, as 

Partes não adotam qualquer nova regulamentação ou medida que introduza uma discriminação em 

relação ao estabelecimento das pessoas coletivas da União ou da Geórgia no seu território, bem 

como em relação ao exercício das suas atividades, uma vez estas estabelecidas, em comparação com 

as suas próprias pessoas coletivas.

                                                
1 Esta obrigação não é extensível às disposições de proteção dos investimentos que não são 

abrangidas pelo presente capítulo, incluindo as disposições relativas à resolução de litígios 
entre os investidores e procedimentos, tal como verificado para outros acordos.
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ARTIGO 80.º

Reexame

1. Tendo em vista a progressiva liberalização das condições de estabelecimento, as Partes 

procedem ao reexame periódico das disposições da presente secção e da lista de reservas referidas 

no artigo 79.º do presente Acordo, bem como das condições de estabelecimento, em conformidade 

com os compromissos assumidos nos acordos internacionais.

2. No contexto do reexame referido no n.º 1, as Partes avaliam quaisquer obstáculos ao 

estabelecimento que tenham sido detetados. A fim de aprofundar as disposições do presente 

capítulo, as Partes devem encontrar, se necessário, os meios adequados para fazer face a esses 

obstáculos, o que pode incluir novas negociações, incluindo no que diz respeito à proteção dos 

investimentos e a procedimentos de resolução de litígios entre os investidores e o Estado.
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ARTIGO 81.º

Outros acordos

O presente capítulo não afeta os direitos dos empresários das Partes decorrentes de um acordo 

internacional, existente ou futuro, relacionado com investimento, de que um Estado-Membro da UE 

ou a Geórgia sejam Partes.

ARTIGO 82.º

Nível de tratamento para sucursais e escritórios de representação

1. O disposto no artigo 79.º do presente Acordo não prejudica a aplicação, por uma Parte, de 

regras específicas no que se refere ao estabelecimento e às atividades, no seu território, de sucursais 

e escritórios de representação de pessoas coletivas de outra Parte não constituídas no território da 

primeira Parte, que se justifiquem em virtude de discrepâncias de ordem jurídica ou técnica entre 

tais sucursais e escritórios de representação comparativamente às sucursais e escritórios de 

representação de pessoas coletivas constituídas no seu território ou, no que respeita aos serviços 

financeiros, por razões prudenciais.
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2. A diferença de tratamento deve limitar-se ao estritamente necessário em virtude dessas 

discrepâncias jurídicas ou técnicas ou, no que respeita aos serviços financeiros, por razões 

prudenciais.

SECÇÃO 3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSFRONTEIRAS 

ARTIGO 83.º

Âmbito de aplicação

A presente secção aplica-se a medidas tomadas pelas Partes que afetem a prestação de serviços 

transfronteiras em todos os setores, com as seguintes exceções:

a) Serviços audiovisuais;
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b) Cabotagem marítima nacional1; e

c) Serviços de transporte aéreo nacional e internacional2, regulares ou não, e serviços 

diretamente ligados ao exercício dos direitos de tráfego, à exceção de:

i) serviços de reparação e manutenção de aeronaves durante os quais a aeronave é retirada 

de serviço;

ii) venda e comercialização de serviços de transporte aéreo;

iii) serviços de sistemas informatizados de reserva (SIR);

iv) serviços de assistência em escala; 

v) serviços de exploração de aeroportos.

                                                
1 Sem prejuízo do âmbito de atividades que podem ser consideradas cabotagem ao abrigo da 

respetiva legislação nacional, a cabotagem nacional marítima prevista no presente capítulo 
abrange o transporte de passageiros ou de mercadorias entre um porto ou ponto situado na 
Geórgia ou num Estado-Membro da UE e outro porto ou ponto situado na Geórgia ou num 
Estado-Membro da UE, incluindo na sua plataforma continental, como previsto na Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e o tráfego com origem e destino no mesmo porto 
ou ponto situado na Geórgia ou num Estado-Membro da UE.

2 As condições de acesso mútuo ao mercado dos transportes aéreos são objeto de um acordo 
entre a UE e os seus Estados-Membros e a Geórgia sobre o estabelecimento de um Espaço de 
Aviação Comum.
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ARTIGO 84.º

Acesso ao mercado

1. No que diz respeito ao acesso ao mercado através da prestação de serviços transfronteiras, as 

Partes concedem aos serviços e aos prestadores de serviços da outra Parte um tratamento não menos 

favorável do que o previsto nos compromissos específicos constantes dos anexos XIV-B e XIV-F 

do presente Acordo.

2. Nos setores em que são assumidos compromissos em matéria de acesso ao mercado, as 

medidas que uma Parte não pode manter ou adotar com base numa subdivisão regional ou com base 

na totalidade do seu território, salvo disposição em contrário especificada nos anexos XIV-B e XIV-

-F do presente Acordo, são definidas como:

a) Limitações do número de prestadores de serviços, quer sob a forma de quotas numéricas, 

monopólios ou prestadores de serviços em regime de exclusividade, quer com base num 

exame das necessidades económicas;
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b) Limitações do valor total das transações ou dos ativos no setor de serviços, sob a forma de 

quotas numéricas ou com base num exame das necessidades económicas; ou

c) Limitações do número total de operações de serviços ou da quantidade total de serviços 

prestados, expressas em termos de unidades numéricas específicas sob a forma de quotas ou 

com base num exame das necessidades económicas.

ARTIGO 85.º

Tratamento nacional

1. Nos setores em que sejam assumidos compromissos de acesso ao mercado inscritos nos 

anexos XIV-B e XIV-F do presente Acordo, e tendo em conta as condições e as qualificações neles 

previstas, as Partes concedem aos serviços e aos prestadores de serviços da outra Parte, 

relativamente a todas a medidas que afetem a prestação de serviços transfronteiras, um tratamento 

não menos favorável do que o concedido aos seus próprios serviços e prestadores de serviços 

similares.
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2. Uma Parte pode satisfazer o requisito previsto no n.º 1 concedendo aos serviços e aos 

prestadores de serviços da outra Parte um tratamento formalmente idêntico ou formalmente 

diferente do concedido aos seus próprios serviços similares e prestadores de serviços similares.

3. Um tratamento formalmente idêntico ou formalmente diferente deve ser considerado menos 

favorável se alterar as condições de concorrência a favor dos serviços ou prestadores de serviços da 

Parte comparativamente com serviços ou prestadores de serviços similares da outra Parte.

4. Os compromissos específicos assumidos ao abrigo do presente artigo não podem ser 

interpretados no sentido de exigir que as Partes ofereçam uma compensação por quaisquer 

desvantagens competitivas inerentes resultantes do facto de os serviços ou os prestadores de 

serviços em questão serem estrangeiros.

ARTIGO 86.º

Listas de compromissos

Os setores liberalizados por cada uma das Partes nos termos da presente secção e, mediante 

reservas, as limitações em matéria de acesso ao mercado e de tratamento nacional aplicáveis aos 

serviços e prestadores de serviços da outra Parte nesses setores constam da lista de compromissos 

indicadas nos anexos XIV-B e XIV-F do presente Acordo.
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ARTIGO 87.º

Reexame

Tendo em vista a progressiva liberalização da prestação de serviços transfronteiras entre as Partes, o 

Comité de Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, 

do presente Acordo, deve reexaminar regularmente as listas de compromissos referidas no 

artigo 86.º do presente Acordo. Esse reexame deve ter em conta o processo da aproximação gradual, 

referido nos artigos 103.º, 113.º, 122.º e 126.º do presente Acordo, e o impacto daí resultante sobre 

a eliminação de obstáculos à prestação de serviços transfronteiras entre as Partes.
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SECÇÃO 4

PRESENÇA TEMPORÁRIA DE PESSOAS SINGULARES

POR MOTIVOS PROFISSIONAIS

ARTIGO 88.º

Âmbito de aplicação e definições

1. A presente secção aplica-se às medidas tomadas pelas Partes relativamente à entrada ou 

estada temporária nos seus territórios de pessoal-chave, estagiários de nível pós-universitário, 

delegados comerciais, prestadores de serviços por contrato e profissionais independentes, nos 

termos do artigo 76.º, n.º 5, do presente Acordo.
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2. Para efeitos da presente secção, entende-se por:

a) "Pessoal-chave", qualquer pessoa singular contratada por pessoas coletivas das Partes, exceto 

organismos sem fins lucrativos1, responsável pelo estabelecimento ou controlo adequado, 

administração e funcionamento de um estabelecimento. O "pessoal-chave" abrange os 

"visitantes de negócios" responsáveis pela constituição de um estabelecimento e o "pessoal 

transferido no seio da empresa":

i) "Visitantes de negócios" para efeitos de constituição de uma empresa, qualquer pessoa 

singular que ocupa funções de quadro superior, responsável pela constituição de um 

estabelecimento.  Não oferecem nem prestam serviços nem exercem qualquer outra 

atividade económica além do necessário para o estabelecimento. Não recebem 

remuneração de uma fonte situada na Parte de acolhimento;

                                                
1 A referência "exceto organismos sem fins lucrativos" aplica-se apenas aos seguintes Estados-

-Membros: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, 
Espanha, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Áustria, Portugal, Eslovénia, Finlândia e Reino Unido.
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ii) "Pessoal transferido no seio da empresa", qualquer pessoa singular, contratada por 

qualquer pessoa coletiva ou que desta tenha sido sócia por, no mínimo, um ano, e 

temporariamente transferida para um estabelecimento, quer se trate de uma filial, 

sucursal ou sociedade-mãe da empresa/pessoa coletiva no território da outra Parte. A 

pessoa singular em causa tem de pertencer a uma das seguintes categorias:

1) Gestores: quadros superiores de uma pessoa coletiva, sobretudo responsáveis pela 

gestão do estabelecimento, sujeitos à supervisão direta do conselho de 

administração ou dos acionistas da empresa ou seus homólogos, e que, pelo 

menos:

– dirigem o estabelecimento ou um dos seus serviços ou subdivisões;

– supervisionam e controlam o trabalho de outros membros do pessoal que 

exercem funções de supervisão, técnicas ou de gestão, e

– têm autoridade para admitir ou despedir pessoal ou propor a sua admissão 

ou despedimento ou outras medidas relativas ao pessoal;
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2) Especialistas: pessoas que trabalham para uma pessoa coletiva e que possuem 

conhecimentos excecionais essenciais para a produção, equipamento de 

investigação, técnicas, processos, procedimentos ou gestão do estabelecimento. 

Ao avaliar esses conhecimentos, são tidos em conta não só os conhecimentos 

específicos ao estabelecimento, mas também se a pessoa é altamente qualificada 

para um tipo de tarefa ou de atividade profissional que exige conhecimentos 

técnicos específicos, incluindo a inscrição numa profissão certificada;

b) "Estagiário de nível pós-universitário", uma pessoa singular, de grau universitário que possui 

um diploma universitário e é contratada por uma pessoa coletiva de uma Parte ou pela sua 

sucursal, por um período mínimo de um ano e é temporariamente transferida para um 

estabelecimento da pessoa coletiva situado no território de outra Parte, para fins de 

desenvolvimento profissional ou para obter formação em técnicas ou métodos empresariais1;

c) "Delegados comerciais"2, qualquer pessoa singular representante de um prestador de serviços 

de uma Parte que pretenda obter aentrada e a estada temporária no território da outra Parte 

para negociar a venda de serviços ou de bens, ou para concluir acordos com o objetivo de 

vender serviços ou bens por conta desse prestador de serviços. Não efetuam transações diretas 

com o público em geral e não recebem remuneração de uma fonte situada na Parte de 

acolhimento, nem são agentes de comércio; 

                                                
1 O estabelecimento destinatário pode ter de apresentar um programa de formação abrangendo 

a duração da estada, para aprovação prévia, demonstrando que a estadia se destina a 
formação. Em relação à Alemanha, Áustria, Espanha, França, Hungria e República Checa, a 
formação deve estar associada ao grau universitário obtido.

2 Reino Unido: a categoria de delegados comerciais só é reconhecida relativamente a 
vendedores de serviços.
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d) "Prestadores de serviços por contrato", qualquer pessoa singular contratada por qualquer 

pessoa coletiva de uma Parte, sem estabelecimento no território da outra Parte e que celebrou 

um contrato de boa-fé para prestar serviços a um consumidor final desta última Parte, 

exigindo a presença, numa base temporária, dos seus assalariados nessa Parte, a fim de 

executar o contrato de prestação de serviços;

e) "Profissionais independentes", qualquer pessoa singular cuja atividade consiste na prestação 

de um serviço, estabelecida como trabalhador por conta própria no território de uma Parte, 

sem estabelecimento no território da outra Parte e que celebrou um contrato de boa-fé (que 

não seja através de uma agência e serviços de colocação de pessoal) para prestar serviços a 

um consumidor final desta última Parte, exigindo a sua presença, numa base temporária, nessa 

Parte, a fim de executar o contrato de prestação de serviços;

f) "Qualificações", diplomas, certificados e outros títulos (de qualificação formal) emitidos por 

uma autoridade designada em conformidade com disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas e que sancionam uma formação profissional.
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ARTIGO 89.º

Pessoal-chave e estagiários de nível pós-universitário

1. Para os setores relativamente aos quais as Partes assumiram compromissos em conformidade 

com a secção 2 (Estabelecimento) do presente capítulo, sujeito a qualquer das reservas enunciadas 

nos anexos XIV-A e XIV-E do presente Acordo, ou nos anexos XIV-C e XIV-G do presente 

Acordo, as Partes autorizam reciprocamente os investidores da outra Parte a transferir para o seu 

estabelecimento pessoas singulares dessa outra Parte, desde que se trate de pessoal-chave ou 

estagiários de nível pós-universitário como se define no artigo 88.º do presente Acordo. A entrada e 

a estada temporárias de pessoal-chave e estagiários de nível pós-universitário são autorizadas por 

um período que não deve exceder três anos no caso do pessoal transferido no seio da empresa, 90 

dias num período de 12 meses no caso dos visitantes de negócios, para efeitos de estabelecimento, e 

um ano no caso dos estagiários de nível pós-universitário.

2. Para os setores relativamente aos quais as Partes assumiram compromissos em conformidade 

com a secção 2 (Estabelecimento) do presente capítulo, as medidas que uma Parte não mantém ou 

não adota com base numa subdivisão regional ou na totalidade do seu território, salvo especificação 

em contrário nos anexos XIV-C e XIV-G do presente Acordo, são definidas como limitações do 

número total de pessoas singulares que um empresário pode empregar como pessoal-chave ou 

estagiários de nível pós-universitário, num determinado setor, sob a forma de quotas numéricas ou 

com base num exame das necessidades económicas e como limitações discriminatórias.



EU/GE/pt 150

ARTIGO 90.º

Delegados comerciais

Para os setores relativamente aos quais cada uma das Partes assumiu compromissos em 

conformidade com a secção 2 (Estabelecimento) ou com a secção 3 (Prestação de serviços 

transfronteiras) do presente capítulo, sujeito a qualquer das reservas enunciadas nos anexos XIV-A, 

XIV-E, e XIV-B e XIV-F do presente Acordo, as Partes devem permitir a entrada e estada 

temporária de delegados comerciais por um período máximo de 90 dias em cada período de 12 

meses.

ARTIGO 91.º

Prestadores de serviços contratuais

1. As Partes reiteram as respetivas obrigações decorrentes dos compromissos assumidos ao 

abrigo do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços de 1994 (GATS) no que se refere à entrada e 

estada temporária de prestadores de serviços por contrato. Nos termos dos anexos e XIV-D e XIV-

-H do presente Acordo, as Partes permitem a prestação de serviços nos seus territórios por 

prestadores de serviços contratuais da outra Parte, nas condições especificadas no n.º 2 do presente 

artigo.
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2. Os compromissos assumidos pelas Partes estão sujeitos às seguintes condições:

a) As pessoas singulares devem realizar a prestação de um serviço numa base temporária na 

qualidade de assalariados de uma pessoa coletiva que obteve o contrato de prestação de 

serviços por um período não superior a 12 meses; 

b) As pessoas singulares que entram no território da outra Parte devem oferecer tais serviços na 

qualidade de assalariados de uma pessoa coletiva que tenha assegurado essa prestação pelo 

menos no ano imediatamente anterior à data de apresentação do pedido de entrada no 

território da outra Parte. Além disso, as pessoas singulares devem ter pelo menos três anos de 

experiência profissional1 no setor de atividade objeto do contrato, quando da apresentação de 

um pedido de entrada no território da outra Parte;

c) As pessoas singulares que entram no território da outra Parte devem possuir:

i) um grau universitário ou qualificação de nível equivalente2, e

                                                
1 Obtida após ter atingido a maioridade, como definido na legislação nacional aplicável.
2 Nos casos em que o grau ou a qualificação não tenham sido obtidos na Parte onde se presta o 

serviço, essa Parte pode avaliar se são equivalentes a um grau universitário no seu território.
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ii) qualificações profissionais, quando tal seja exigido para exercer uma atividade em 

conformidade com as disposições legislativas e regulamentares ou os requisitos 

jurídicos da Parte onde se presta o serviço;

d) A única remuneração que a pessoa singular recebe pela prestação de serviços no território da 

outra Parte deve ser a que é paga pela pessoa coletiva que emprega a pessoa singular;

e) A entrada e estada temporária das pessoas singulares na Parte em causa não devem ultrapassar 

um período cumulativo de seis meses ou, no caso do Luxemburgo, 25 semanas num período 

de 12 meses ou a duração do contrato, se este período for mais curto;

f) O acesso concedido ao abrigo do disposto no presente artigo refere-se apenas à atividade de 

serviços objeto do contrato e não confere o direito de exercer essa profissão na Parte onde o 

serviço é prestado;

g) O número de pessoas abrangidas pelo contrato de serviços não deve ser superior ao necessário 

para a execução do contrato, tal como previsto nas disposições legislativas ou regulamentares 

ou em outros requisitos jurídicos da Parte onde o serviço em causa é prestado.
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ARTIGO 92.º

Profissionais independentes

1. Nos termos dos anexos XIV-D e XIV-H do presente Acordo, as Partes autorizam a prestação 

de serviços nos seus territórios por profissionais independentes da outra Parte, nas condições 

especificadas no n.º 2 do presente artigo.

2. Os compromissos assumidos pelas Partes estão sujeitos às seguintes condições:

a) As pessoas singulares devem realizar a prestação de um serviço numa base temporária na 

qualidade de trabalhadores por conta própria estabelecidos na outra Parte e devem ter obtido o 

contrato de prestação de serviços por um período não superior a 12 meses;

b) As pessoas singulares que entram no território da outra Parte devem ter pelo menos seis anos 

de experiência profissional no setor de atividade objeto do contrato quando da apresentação 

de um pedido de entrada no território da outra Parte;
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c) As pessoas singulares que entram no território da outra Parte devem possuir:

i) um grau universitário ou qualificação de nível equivalente1, e

ii) qualificações profissionais, quando tal seja exigido para exercer uma atividade em 

conformidade com as disposições legislativas e regulamentares ou outros requisitos 

jurídicos da Parte onde se presta o serviço; 

d) A entrada e estada temporária das pessoas singulares na Parte em causa não devem ultrapassar 

um período cumulativo de seis meses ou, no caso do Luxemburgo, 25 semanas num período 

de 12 meses ou a duração do contrato, se este período for mais curto;

e) O acesso concedido ao abrigo do disposto no presente artigo refere-se exclusivamente à 

atividade de serviços objeto do contrato e não confere o direito de exercer essa profissão na 

Parte onde o serviço é prestado.

                                                
1 Nos casos em que o grau ou a qualificação não tenham sido obtidos na Parte onde o serviço é 

prestado, essa Parte pode avaliar se são equivalentes a um grau universitário exigido no seu 
território.
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SECÇÃO 5

QUADRO REGULAMENTAR

SUBSECÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO INTERNA

ARTIGO 93.º

Âmbito de aplicação e definições

1. As seguintes disciplinas são aplicáveis a medidas adotadas pelas Partes relativamente aos 

requisitos e procedimentos de licenciamento e de qualificação que afetam: 

a) A prestação de serviços transfronteiras;

b) O estabelecimento no seu território das pessoas singulares e coletivas definidas no artigo 77.º, 

n.º 9, do presente Acordo, e
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c) A estada temporária no seu território de categorias de pessoas singulares definidas no 

artigo 88.º, n.º 2, alíneas a) a e), do presente Acordo.

2. Em caso de prestação de serviços transfronteiras, essas disciplinas apenas se aplicam aos 

setores em relação aos quais a Parte tenha assumido compromissos específicos e na medida em que 

esses compromissos específicos sejam aplicáveis em conformidade com os anexos XIV-B e XIV-F 

do presente Acordo. Em caso de estabelecimento, essas disciplinas não se aplicam aos setores na 

medida em que uma reserva esteja incluída em conformidade com os anexos XIV-A e XIV-E do 

presente Acordo. Em caso de permanência temporária de pessoas singulares, essas disciplinas não 

se aplicam aos setores na medida em que uma reserva esteja incluída em conformidade com os 

anexos, XIV-C, XIV-D, XIV-G e XIV-H do presente Acordo.

3. Essas disciplinas não são aplicáveis às medidas se constituírem limitações nos termos dos 

anexos pertinentes do presente Acordo. 

4. Para efeitos da presente secção, entende-se por: 

a) "Requisitos de licenciamento", requisitos substantivos, com exceção dos requisitos de 

qualificação, que uma pessoa singular ou coletiva deve respeitar a fim de obter, alterar ou 

renovar uma autorização para executar as atividades definidas no n.º 1, alíneas a) a c); 
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b) "Procedimentos de licenciamento", regras administrativas ou processuais que uma pessoa 

singular ou coletiva que solicita a autorização para executar as atividades definidas no n.º 1, 

alíneas a) a c), incluindo a alteração ou renovação de uma licença, deve respeitar, a fim de 

demonstrar a conformidade com os requisitos de licenciamento;

c) "Requisitos de qualificação", requisitos substantivos relativos à competência de uma pessoa 

singular para prestar um serviço, e que devem ser demonstradas com o objetivo de obter 

autorização para prestar um serviço;

d) "Procedimentos de qualificação", regras administrativas ou  processuais que uma pessoa 

singular deve respeitar a fim de demonstrar a conformidade com os requisitos de qualificação, 

com o objetivo de obter autorização para prestar um serviço;

e) "Autoridade competente", qualquer administração e autoridade central, regional ou local ou 

organismo não governamental no exercício de poderes delegados pelas administrações e 

autoridades centrais, regionais ou locais, que tome uma decisão relativa à autorização de 

prestar um serviço, incluindo através do estabelecimento, ou relativa à autorização para 

estabelecer uma atividade económica que não os serviços. 
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ARTIGO 94.º

Condições de licenciamento e qualificação

1. As Partes garantem que as medidas relativas a requisitos e procedimentos em matéria de 

licenciamento e requisitos e procedimentos de qualificação se baseiam em critérios que impedem 

que as autoridades competentes exerçam o seu poder de apreciação de forma arbitrária.

2. Os critérios referidos no n.º 1 devem ser:

a) Proporcionais a um objetivo de política pública;

b) Claros e inequívocos;

c) Objetivos;

d) Preestabelecidos;

e) Publicados previamente;

f) Transparentes e acessíveis.
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3. A autorização ou a licença são concedidas logo que tenha sido determinado, em função de 

uma análise adequada, que foram respeitadas as condições para a respetiva obtenção.

4. As Partes mantém ou instituem tribunais ou processos judiciais, arbitrais ou administrativos 

que permitam, a pedido de um empresário ou prestador de serviços afetado, a rápida revisão ou, 

quando tal se justifique, a adoção de medidas corretivas adequadas em relação a decisões 

administrativas que afetem o estabelecimento, a prestação de serviços transfronteiras ou a presença 

temporária de pessoas singulares por motivos profissionais. Sempre que esses processos não sejam 

independentes do organismo responsável pela decisão administrativa em causa, as Partes velam por 

que os processos permitam efetivamente uma revisão objetiva e imparcial.

5. Quando o número de licenças disponíveis para uma determinada atividade for limitado devido 

à escassez dos recursos naturais ou das capacidades técnicas utilizáveis, as Partes aplicam um 

procedimento de seleção entre os potenciais candidatos que dê todas as garantias de imparcialidade 

e de transparência, nomeadamente, a publicidade adequada do início do procedimento, da sua 

condução e do seu encerramento.

6. Sob reserva do disposto no presente artigo, ao estabelecer as regras para o processo de 

seleção, as Partes podem tomar em consideração objetivos de política pública, incluindo 

considerações de saúde, segurança, proteção do ambiente e preservação do património cultural.
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ARTIGO 95.º

Procedimentos de licenciamento e de qualificação

1. Os procedimentos e formalidades de licenciamento e de qualificação devem ser claros, 

previamente publicados e de molde a garantir aos requerentes um tratamento objetivo e imparcial 

do seu pedido.

2. Os procedimentos e formalidades de licenciamento e de qualificação devem ser tão simples 

quanto possível e não complicar ou atrasar indevidamente a prestação do serviço. Quaisquer taxas 

de licenciamento1 que deles decorram para os requerentes devem ser razoáveis e proporcionadas 

aos custos dos procedimentos de autorização em causa.

3. As Partes garantem que os procedimentos utilizados pela autoridade competente e as decisões 

desta no processo de licenciamento ou autorização são imparciais relativamente a todos os 

candidatos. A autoridade competente toma a sua decisão de forma independente, não tendo de 

prestar contas a nenhum prestador dos serviços para os quais a licença ou autorização é solicitada.

                                                
1 As taxas de licenciamento não incluem pagamentos para leilões, concursos ou outros meios 

não discriminatórios de atribuição de concessões, nem as contribuições obrigatórias para a 
prestação do serviço universal.
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4. No caso de haver períodos específicos para os pedidos, os requerentes devem dispor de um 

prazo razoável para a apresentação dos mesmos. A autoridade competente dá início ao 

processamento dos pedidos o mais rapidamente possível. Sempre que possível, os pedidos devem 

ser aceites em formato eletrónico nas mesmas condições de autenticidade que os pedidos em papel.

5. As Partes garantem que o processamento de um pedido, incluindo a decisão final, seja 

concluído dentro de um prazo razoável a contar da apresentação do pedido completo. As Partes 

envidam esforços no sentido de estabelecer o prazo normal para o tratamento de um pedido.

6. Num prazo razoável e após receção de um pedido que considere incompleto, a autoridade 

competente informa o requerente e, na medida em que tal seja viável, indica quais as informações 

adicionais exigidas para completar o pedido e concede a oportunidade de corrigir anomalias. 

7. Devem ser aceites cópias autenticadas, sempre que possível, em vez de documentos originais.

8. Caso um pedido seja rejeitado pela autoridade competente, o requerente é informado por 

escrito o mais rapidamente possível. Em princípio, e mediante pedido, o requerente é igualmente 

informado das razões para o indeferimento do pedido e do prazo para interpor recurso contra a 

decisão.
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9. As Partes asseguram que uma licença ou autorização, uma vez concedidas, entram em vigor 

sem demora, em conformidade com os termos e condições especificados.

SUBSECÇÃO 2

DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO GERAL

ARTIGO 96.º

Reconhecimento mútuo

1. Nenhuma disposição do presente capítulo obsta a que as Partes exijam que as pessoas 

singulares possuam as habilitações académicas necessárias e/ou a experiência profissional 

especificada no território em que o serviço é prestado, relativamente ao setor de atividade em 

questão.
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2. As Partes incentivam os organismos profissionais competentes nos respetivos territórios a 

formularem recomendações em matéria de reconhecimento mútuo destinadas ao Comité de 

Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente 

Acordo, com o objetivo de permitir que os empresários e os prestadores de serviços cumpram, 

integral ou parcialmente, os critérios aplicados por cada uma das Partes em matéria de autorização, 

de licenciamento, de exercício de atividades e de certificação dos empresários e dos prestadores de 

serviços, em especial de serviços profissionais.

3. Após a receção de uma recomendação referida no n.º 2, o Comité de Associação na sua 

configuração Comércio analisa essa recomendação num prazo razoável, a fim de determinar se a 

mesma é consentânea com o presente Acordo e, com base na informação apresentada, avalia, 

nomeadamente:

a) Em que medida as normas e os critérios aplicados pelas Partes para a autorização, as licenças, 

o exercício de atividades e a certificação dos prestadores de serviços e dos empresários 

convergem, e

b) O potencial valor económico de um acordo de reconhecimento mútuo.

4. Sempre que estes requisitos forem cumpridos, o Comité de Associação na sua configuração 

Comércio estabelece as medidas necessárias para negociar e, em seguida, as Partes iniciam 

negociações, através das respetivas autoridades competentes, com vista a um acordo de 

reconhecimento mútuo.
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5. Todos os acordos devem ser conformes às disposições pertinentes do Acordo OMC e, em 

especial, ao artigo VII do GATS.

ARTIGO 97.º

Transparência e divulgação de informações confidenciais

1. Cada uma das Partes responde prontamente a todos os pedidos de informações específicas 

sobre qualquer das suas medidas de aplicação geral ou acordos internacionais que digam respeito ou 

afetem o disposto no presente Acordo formulados pela outra Parte. Cada uma das Partes estabelece 

igualmente um ou mais pontos de informação com o objetivo de, mediante pedido, disponibilizar 

informações específicas aos empresários e aos prestadores de serviços da outra Parte sobre todas 

essas questões. As Partes devem notificar-se mutuamente dos respetivos pontos de informação no 

prazo de três meses após a data de entrada em vigor do presente Acordo. Os pontos de informação 

não têm necessariamente de ser depositários de legislação e regulamentação.

2. Nenhuma disposição do presente Acordo obriga qualquer uma das Partes a prestar 

informações confidenciais cuja divulgação possa entravar a aplicação da lei ou de qualquer outro 

modo ser contrária ao interesse público, ou que possa prejudicar os legítimos interesses comerciais 

de determinadas empresas, sejam elas públicas ou privadas.
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SUBSECÇÃO 3

SERVIÇOS INFORMÁTICOS

ARTIGO 98.º

Memorando sobre serviços informáticos

1. Na medida em que o comércio de serviços informáticos se encontra liberalizado em 

conformidade com a secção 2 (Estabelecimento), a secção 3 (Prestação de serviços transfronteiras) 

e a secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por motivos profissionais) do presente 

capítulo, as Partes respeitam o disposto nos n.ºs 2, 3 e 4 do presente artigo.

2. CPC1 84 é o código das Nações Unidas utilizado para descrever os serviços informáticos e 

serviços conexos e abrange as funções básicas da prestação de todos os serviços informáticos e 

serviços conexos: 

a) Programas informáticos definidos como conjuntos de instruções necessárias para os 

computadores funcionarem e comunicarem (incluindo o respetivo desenvolvimento e 

aplicação); 

b) Processamento e armazenamento de dados; e

                                                
1 Por "CPC" entende-se a Classificação Central de Produtos, tal como estabelecida no Serviço 

de Estatística das Nações Unidas, Estudos Estatísticos, Série M, n.º 77, CPC prov, 1991.
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c) Serviços conexos, tais como consultoria e serviços de formação para o pessoal dos clientes. 

Os desenvolvimentos tecnológicos deram origem à oferta crescente destes serviços como um 

pacote de serviços conexos que pode incluir algumas ou a totalidade destas funções básicas. 

Por exemplo, serviços como alojamento Web ou alojamento de domínios, pesquisa de dados e 

redes de computação, que consistem na combinação de funções de base dos serviços 

informáticos.

3. Os serviços informáticos e serviços conexos, independentemente do facto de serem ou não 

prestados através de uma rede, incluindo a Internet, incluem todos os serviços que prestam: 

a) Consultoria, estratégia, análise, planificação, especificação, conceção, desenvolvimento, 

instalação, execução, integração, testes, localização e eliminação dos erros, atualização, apoio, 

assistência técnica ou gestão de e para computadores ou sistemas informáticos;

b) Programas informáticos definidos como sendo conjuntos de instruções necessárias para fazer 

funcionar computadores e estabelecer comunicações (interna e externamente), mais 

consultoria, estratégia, análise, planificação, especificação, conceção, desenvolvimento, 

instalação, execução, integração, ensaio, deteção e correção de erros, atualização, apoio, 

assistência técnica, ou gestão de computadores ou sistemas informáticos ou para os mesmos; 

ou
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c) Serviços de processamento e armazenagem de dados, de acolhimento de dados ou de bases de 

dados; ou serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório, 

incluindo computadores; ou serviços de formação para o pessoal dos clientes, relacionados 

com programas informáticos, computadores ou sistemas informáticos, não classificados 

noutras categorias. 

4. Os serviços informáticos e serviços conexos permitem a prestação de outros serviços (por 

exemplo, bancários) tanto por meios eletrónicos como por outros meios. Contudo, há uma distinção 

importante entre os serviços de base (por exemplo, alojamento Web ou alojamento de aplicações) e 

os serviços de conteúdo ou serviços principais prestados eletronicamente (por exemplo, serviços 

bancários). Nesses casos, o serviço de conteúdo ou principal não é abrangido pela CPC 84.
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SUBSECÇÃO 4

SERVIÇOS POSTAIS E DE CORREIO EXPRESSO

ARTIGO 99.º

Âmbito de aplicação e definições

1. A presente subsecção enuncia os princípios do quadro normativo para todos os serviços 

postais e de correio expresso liberalizados em conformidade com a secção 2 (Estabelecimento), a 

secção 3 (Prestação de serviços transfronteiras) e a secção 4 (Presença temporária de pessoas 

singulares por motivos profissionais) do presente capítulo.

2. Para efeitos do disposto na presente subsecção e na secção 2 (Estabelecimento), na secção 3 

(Prestação de serviços transfronteiras) e na secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por 

motivos profissionais) do presente capítulo, entende-se por:

a) "Licença", uma autorização, concedida a um prestador individual por uma entidade 

reguladora, que é necessária antes de prestar um determinado serviço;
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b) "Serviço universal", a prestação permanente de serviços postais com uma qualidade 

especificada, em todos os pontos do território de uma Parte, a preços acessíveis a todos os 

utilizadores. 

ARTIGO 100.º

Serviço universal

As Partes têm o direito de definir o tipo de obrigação de serviço universal que pretendem manter. 

Essas obrigações não devem ser consideradas, em si, anticoncorrenciais, desde que sejam 

administradas de forma transparente, não discriminatória e neutra do ponto de vista da concorrência 

e não sejam mais onerosas do que o necessário para o tipo de serviço universal definido pelas 

Partes.

ARTIGO 101.º

Licenças

1. Uma licença individual só pode ser exigida para serviços que estão abrangidos pelo âmbito de 

aplicação do serviço universal. 
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2. Sempre que for necessária a obtenção de uma licença, devem ser acessíveis ao público:

a) Todos os critérios de licenciamento e o período de tempo normalmente necessário para tomar 

uma decisão relativa a um pedido de licença; e

b) Os termos e as condições das licenças.

3. Os motivos da recusa da concessão de uma licença devem ser dados a conhecer ao requerente, 

a pedido deste, devendo as Partes instituir um procedimento de recurso através de uma entidade 

independente. Este tipo de procedimento deve ser transparente, não discriminatório e baseado em 

critérios objetivos. 

ARTIGO 102.º

Independência das entidades reguladoras

As entidades reguladoras são juridicamente distintas e não são responsáveis perante qualquer 

prestador de serviços postais e de correio expresso. As decisões e os procedimentos adotados pelas 

entidades reguladoras devem ser imparciais relativamente a todos os participantes no mercado.
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ARTIGO 103.º

Aproximação progressiva

Tendo em vista considerar a possibilidade de uma maior liberalização do comércio de serviços, as 

Partes reconhecem a importância da aproximação progressiva da legislação atual e futura da 

Geórgia à lista do acervo da União incluída no anexo XV-C do presente Acordo.

SUBSECÇÃO 5

REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

ARTIGO 104.º

Âmbito de aplicação e definições

1. A presente subsecção enuncia os princípios do quadro normativo para todos os serviços de 

comunicações eletrónicas liberalizados em conformidade com a secção 2 (Estabelecimento), a 

secção 3 (Prestação de serviços transfronteiras) e secção 4 (Presença temporária de pessoas 

singulares por motivos profissionais) do presente capítulo. 
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2. Para efeitos do disposto na presente subsecção e na secção 2 (Estabelecimento), na secção 3 

(Prestação de serviços transfronteiras) e na secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por 

motivos profissionais) do presente capítulo, entende-se por: 

a) "Serviços de comunicações eletrónicas", os serviços que consistem, no todo ou no essencial, 

na transmissão de sinais através de redes de comunicações eletrónicas, incluindo os serviços 

de telecomunicações e os serviços de transmissão em redes utilizadas para a radiodifusão, 

esses serviços excluem os serviços que fornecem – ou exercem controlo editorial sobre –

conteúdos transmitidos através de redes e serviços de comunicações eletrónicas;

b) "Rede de comunicações pública", a rede de comunicações eletrónicas utilizada total ou 

principalmente para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas publicamente 

disponíveis;  

c) "Rede de comunicações eletrónicas", os sistemas de transmissão e, se for o caso, os 

equipamentos de comutação ou encaminhamento e outros recursos que permitem o envio de 

sinais por cabo, feixes hertzianos, meios óticos ou por outros meios eletromagnéticos, 

incluindo as redes de satélites, as redes terrestres fixas (com comutação de circuitos ou de 

pacotes, incluindo a Internet) e móveis, os sistemas de cabos de eletricidade, na medida em 

que são utilizados para a transmissão de sinais, as redes utilizadas para a radiodifusão sonora 

e televisiva e as redes de televisão por cabo, independentemente do tipo de informação 

transmitida;
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d) "Entidade reguladora" do setor das telecomunicações, uma entidade ou entidades que regulam 

as comunicações eletrónicas referidas na presente subsecção;

e) Considera-se que um prestador de serviços tem "poder de mercado significativo" se, 

individualmente ou em conjunto com outros, gozar de uma posição equivalente a uma posição 

dominante, ou seja, uma posição de força económica que lhe permita agir em larga medida 

independentemente dos concorrentes, dos clientes e dos consumidores;

f) "Interligação", a ligação física e lógica de redes de comunicações públicas utilizadas por um 

mesmo prestador de serviços ou por prestadores de serviços diferentes, de modo a permitir 

aos utilizadores de um prestador de serviços comunicarem com utilizadores deste ou de outros 

prestadores de serviços, ou acederem a serviços prestados por outro prestador de serviços. Os 

serviços podem ser prestados pelas Partes envolvidas ou por terceiros que tenham acesso à 

rede. A interligação é um tipo específico de acesso executado entre operadores de redes 

públicas;

g) "Serviço universal", um conjunto de serviços de qualidade especificada acessível a todos os 

utilizadores no território de uma Parte, independentemente da sua localização geográfica, e a 

um preço acessível; o seu âmbito de aplicação e execução são decididos por cada uma das 

Partes;



EU/GE/pt 174

h) "Acesso", a disponibilização de recursos e/ou serviços a outro prestador de serviços, segundo 

condições definidas, em regime de exclusividade ou não exclusividade, para efeitos de 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas.  Abrange, designadamente, o acesso a 

elementos da rede e recursos conexos, que pode incluir a ligação de equipamento, através de 

meios fixos ou não fixos (incluindo, em particular, o acesso ao lacete local e a recursos e 

serviços necessários para fornecer serviços através do lacete local), o acesso a infraestruturas 

físicas, incluindo edifícios, condutas e postes; o acesso a sistemas de software pertinentes, 

incluindo sistemas de apoio operacional; o acesso à conversão numérica ou a sistemas que 

ofereçam uma funcionalidade equivalente; o acesso a redes fixas e móveis, em especial para 

fins de itinerância (roaming); o acesso a sistemas de acesso condicional para serviços de 

televisão digital; o acesso a serviços de rede virtual;

i) "Utilizador final", o utilizador que não oferece redes de comunicações públicas ou serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público;

j) "Lacete local", o circuito físico que liga o ponto terminal da rede nas instalações do assinante 

ao repartidor principal ou ao recurso equivalente na rede fixa de comunicações públicas.
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ARTIGO 105.º

Entidade reguladora

1. As Partes garantem que as entidades reguladoras dos serviços de comunicações eletrónicas 

são juridicamente distintas e funcionalmente independentes de qualquer prestador de serviços de 

comunicações eletrónicas. Se uma Parte tiver a propriedade ou o controlo de prestadores de serviços 

que assegurem o fornecimento de redes ou serviços de comunicações públicas, garante uma 

separação estrutural efetiva entre a função de regulação e as atividades associadas à propriedade ou 

ao controlo.

2. As Partes garantem que as entidades reguladoras dispõem de poderes suficientes para regular 

o setor. As funções que incumbem às entidades reguladoras devem ser tornadas públicas, de modo 

facilmente acessível e claro, designadamente quando tais funções forem confiadas a vários órgãos.

3. As Partes garantem que as decisões e os procedimentos adotados pelas entidades reguladoras 

são transparentes e imparciais relativamente a todos os participantes no mercado.
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4. A entidade reguladora tem poderes para realizar uma análise dos mercados relevantes de 

produtos e serviços suscetíveis de regulamentação ex ante. Se a entidade reguladora tiver de 

determinar, ao abrigo do artigo 107.º do presente Acordo, se impõe, mantém, altera ou retira 

obrigações, essa autoridade estabelece, com base numa análise do mercado, se o mercado em 

questão é efetivamente competitivo.

5. Se a entidade reguladora estabelecer que um mercado não é efetivamente competitivo, 

identifica e designa os prestadores de serviços com um poder de mercado significativo nesse 

mercado e impõe, mantém ou altera as obrigações regulamentares específicas referidas no 

artigo 107.º do presente Acordo, de forma adequada. Se a entidade reguladora concluir que o 

mercado é efetivamente competitivo, não impõe nem mantém as obrigações regulamentares 

referidas no artigo 107.º do presente Acordo.
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6. As Partes garantem que um prestador de serviços que seja afetado pela decisão de uma 

entidade reguladora tem direito a impugnar essa decisão através de um órgão de recurso 

independente das partes envolvidas na decisão. As Partes garantem que o mérito da causa é tido em 

devida conta. Enquanto se aguarda a conclusão do recurso, prevalece a decisão da entidade 

reguladora, salvo decisão em contrário do órgão de recurso. Se esse órgão de recurso não tiver 

caráter judicial, deve fundamentar sempre as suas decisões por escrito, as quais devem ser 

apreciadas por uma autoridade judicial imparcial e independente. As decisões dos órgãos de recurso 

devem ser efetivamente aplicadas.

7. As Partes asseguram que, sempre que as entidades reguladoras tencionam tomar medidas 

relacionadas com quaisquer das disposições da presente subsecção que tenham um impacto 

significativo no mercado relevante, essas autoridades dão às Partes interessadas a oportunidade de 

apresentarem observações sobre o projeto de medidas num prazo razoável. Os reguladores devem 

publicar os seus procedimentos de consulta. Os resultados do procedimento de consulta devem ser 

disponibilizados publicamente, salvo quando se trate de informações confidenciais.



EU/GE/pt 178

8. As Partes garantem que os prestadores de serviços que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas fornecem todas as informações, nomeadamente informações financeiras, 

necessárias para que as entidades reguladoras garantam a conformidade com as disposições da 

presente subsecção ou das decisões tomadas em conformidade com a presente subsecção. Esses 

prestadores de serviços devem facultar prontamente tais informações sempre que tal lhes seja 

solicitado, dentro dos prazos e com o grau de pormenor exigido pela entidade reguladora. As 

informações pedidas pela entidade reguladora serão proporcionais ao necessário para o desempenho 

das suas funções. A entidade reguladora deve fundamentar o seu pedido de informações. 

ARTIGO 106.º

Autorização para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas

1. As Partes garantem que a prestação de serviços é, tanto quanto possível, autorizada mediante 

uma simples notificação.

2. As Partes garantem a possibilidade de se exigir uma licença para as questões de atribuição de 

números e frequências. Os termos e as condições de tais licenças devem ser publicamente 

disponíveis. 
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3. As Partes garantem que, nos casos em que é necessária uma licença:

a) Todos os critérios de licenciamento e um período razoável de tempo normalmente necessários 

para tomar uma decisão relativa a um pedido de licenças devem ser tornados públicos;

b) Os motivos da recusa da concessão de uma licença são dados a conhecer por escrito ao 

requerente, a pedido deste;

c) O requerente deve ter acesso a um órgão de recurso caso a licença lhe seja indevidamente 

recusada;

d) As taxas de licença1 exigidas por qualquer das Partes para a concessão de licenças não podem 

exceder os custos administrativos normalmente incorridos com a gestão, o controlo e a 

aplicação das licenças. As taxas de licença para a utilização do espetro de radiofrequências e 

dos recursos de numeração não estão sujeitas aos requisitos da presente alínea. 

                                                
1 As taxas de licença não incluem pagamentos para leilões, concursos ou outros meios não 

discriminatórios de atribuição de concessões, nem as contribuições obrigatórias para a 
prestação do serviço universal.
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ARTIGO 107.º

Acesso e interligação

1. As Partes asseguram que qualquer prestador de serviços autorizado a prestar serviços de 

comunicações eletrónicas no seu território deve ter o direito de negociar interligações com outros 

prestadores de serviços e redes de comunicações publicamente disponíveis. O acesso e a 

interligação devem, em princípio, ser acordados com base em negociações comerciais entre os 

prestadores de serviços em causa.

2. As Partes asseguram que os prestadores de serviços que adquirem informações de outro 

prestador de serviços durante o processo de negociação de formas de interligação utilizam essas 

informações exclusivamente para os fins com que foram fornecidas e respeitam sempre a 

confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas.
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3. As Partes garantem que, após se concluir, em conformidade com o artigo 105.º do presente 

Acordo, que um mercado relevante não é efetivamente competitivo, a entidade reguladora tem pode 

impor ao prestador de serviços designado como tendo poder de mercado significativo uma ou mais 

das seguintes obrigações no que diz respeito à interligação e/ou ao acesso:

a) A obrigação de não-discriminação para assegurar que o operador, em circunstâncias 

equivalentes, aplica condições equivalentes às de outros prestadores de serviços que ofereçam 

serviços equivalentes e presta serviços e informações a terceiros, em condições e com 

qualidade idênticas às dos serviços e informações oferecidos aos seus próprios serviços ou aos 

serviços das suas filiais ou parceiros;

b) A obrigação de uma empresa verticalmente integrada apresentar os seus preços grossistas e os 

seus preços de transferência interna de forma transparente, nomeadamente para garantir o 

cumprimento da obrigação de não-discriminação ou para impedir subvenções cruzadas 

abusivas. A entidade reguladora pode especificar o formato e a método contabilístico a 

utilizar;

c) A obrigação de dar resposta aos pedidos razoáveis de acesso e utilização de elementos de rede 

específicos e recursos conexos, incluindo acesso desagregado ao lacete local, nomeadamente 

em situações em que a entidade reguladora considere que a recusa de acesso ou a imposição 

de termos e condições abusivos que produzam efeitos equivalentes prejudicariam o 

aparecimento de um mercado competitivo sustentável a nível retalhista, ou não seriam do 

interesse do utilizador final.

As entidades reguladoras podem associar às obrigações incluídas no presente número 

condições relativas ao caráter de equidade, razoabilidade e oportunidade;
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d) A obrigação de oferecer serviços específicos de venda por atacado para revenda por terceiros; 

conceder acesso aberto às interfaces técnicas, protocolos ou outras tecnologias-chave que 

sejam indispensáveis para a interoperabilidade dos serviços ou para os serviços de rede 

virtuais; proporcionar a partilha de locais ou outras formas de partilha de recursos, incluindo a 

partilha de condutas, edifícios ou postes; oferecer serviços especificados necessários para 

garantir aos utilizadores a interoperabilidade de serviços de extremo-a-extremo, incluindo 

recursos para serviços de rede inteligentes; oferecer acesso a sistemas de apoio operacional ou 

a sistemas de software similares, necessários para garantir uma concorrência leal no 

fornecimento de serviços; interligar redes ou recursos de rede.

As entidades reguladoras podem anexar às obrigações incluídas no presente número 

condições que cubram a equidade, a razoabilidade e a oportunidade;

e) Obrigações relacionadas com a amortização de custos e o controlo de preços, incluindo a 

obrigação de orientação dos preços para os custos e a obrigação relativa aos sistemas de 

contabilização dos custos, para fins de oferta de tipos específicos de interligação e/ou acesso, 

em situações em que uma análise de mercado indique que a falta de concorrência efetiva 

significa que o operador em causa pode manter os preços a um nível excessivamente elevado, 

ou aplicar uma compressão de preços, em detrimento dos utilizadores finais.
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As entidades reguladoras devem ter em conta o investimento realizado pelo operador, 

permitindo-lhe uma taxa razoável de rentabilidade sobre o capital investido, tendo em conta 

os riscos que estão envolvidos;

f) A obrigação de publicar as obrigações específicas impostas aos prestadores de serviços pela 

entidade reguladora identificando o caráter específico do produto/serviço e dos mercados 

geográficos. Informações atualizadas, desde que não sejam confidenciais e não incluam 

segredos comerciais, devem ser acessíveis ao público, de modo a garantir a todas as partes 

interessadas um acesso fácil a essas informações;

g) Obrigações em matéria de transparência que exigem que os operadores tornem públicas 

determinadas informações e, em especial, quando um operador tem obrigações em matéria de 

não discriminação a entidade reguladora pode exigir ao operador que publique uma oferta de 

referência, que deve ser suficientemente discriminada de modo a garantir que os prestadores 

não têm de pagar recursos que não sejam indispensáveis para a prestação do serviço em causa, 

com uma descrição das ofertas pertinentes indicadas por componentes, de acordo com as 

necessidades do mercado, bem como os termos e condições correspondentes, incluindo 

preços. 
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4. As Partes garantem que um prestador de serviços que solicite interligação com um prestador 

designado como tendo poder de mercado significativo deve poder recorrer, quer em qualquer 

momento quer decorrido um prazo razoável que tenha sido tornado público, a um órgão interno 

independente, o qual pode ser uma entidade reguladora como referido no artigo 104.º, n.º 2, 

alínea d), do presente Acordo, para resolver litígios relativos a termos e condições de interligação 

e/ou acesso.

ARTIGO 108.º

Recursos limitados

1. As Partes garantem que os procedimentos para a atribuição e a utilização de recursos 

limitados, incluindo as frequências, os números e os direitos de passagem, devem ser cumpridos de 

forma objetiva, proporcionada, oportuna, transparente e não discriminatória. As informações sobre 

a situação atual das bandas de frequências atribuídas devem ser acessíveis ao público, não sendo no 

entanto exigida a identificação detalhada das frequências atribuídas para utilizações públicas 

específicas.
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2. As Partes garantem a gestão eficaz das radiofrequências para serviços de telecomunicações no 

seu território, de modo a garantir uma utilização eficiente e eficaz do espetro. Nos casos em que a 

procura de frequências específicas é superior à sua disponibilidade, devem seguir-se procedimentos 

adequados e transparentes para a atribuição de tais frequências, otimizar a sua utilização e facilitar o 

desenvolvimento da concorrência.

3. As Partes garantem que a atribuição de recursos nacionais de numeração e a gestão dos planos 

nacionais de numeração são confiadas à entidade reguladora.
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4. Nos casos em que as autoridades públicas ou locais mantenham a propriedade ou o controlo 

de prestadores de serviços que operam redes e/ou serviços de comunicações públicas, deve ser 

garantida uma separação estrutural efetiva entre as funções de concessão de direitos de passagem e 

as atividades ligadas à propriedade ou ao controlo.

ARTIGO 109.º

Serviço universal

1. As Partes têm o direito de definir o tipo de obrigação de serviço universal que desejam 

manter.

2. Essas obrigações não são consideradas, em si, anticoncorrenciais, desde que sejam 

administradas de modo transparente, objetivo e não discriminatório. A administração deste tipo de 

obrigações deve igualmente ser neutra do ponto de vista da concorrência e não mais onerosa do que 

o necessário para o tipo de serviço universal definido pela Parte.
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3. As Partes asseguram que todos os prestadores são elegíveis para garantir o serviço universal e 

que nenhum prestador de serviços pode ser excluído a priori. A designação deve efetuar-se através 

de um mecanismo eficiente, transparente e não discriminatório. Sempre que necessário, as Partes 

verificam se a prestação do serviço universal constitui um encargo excessivo para as organizações 

designadas para prestarem esse serviço. Desde que justificado, com base nesse cálculo, e tendo em 

conta as vantagens de mercado, caso elas existam, de que beneficia uma organização que oferece o 

serviço universal, as entidades reguladoras decidem se é necessário um mecanismo para compensar 

o prestador dos serviços em causa ou para repartir o custo líquido das obrigações de serviço 

universal.

4. As Partes asseguram que, nos casos em que as listas de todos os assinantes estão à disposição 

dos utilizadores, em forma impressas ou eletrónica, as organizações que fornecem as listas 

respeitam o princípio da não-discriminação no tratamento das informações que lhes são fornecidas 

por outras organizações.
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ARTIGO 110.º

Prestação de serviços transfronteiras de comunicações eletrónicas

Uma Parte não pode exigir que um prestador de serviços da outra Parte crie um estabelecimento, 

estabeleça qualquer forma de presença ou seja residente no seu território como condição para a 

prestação transfronteiras de um serviço.

ARTIGO 111.º

Confidencialidade das informações

As Partes garantem a confidencialidade das comunicações eletrónicas e dos respetivos dados de 

tráfego através de redes de comunicações eletrónicas públicas e de serviços de telecomunicações 

publicamente disponíveis, sem restringir o comércio de serviços.
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ARTIGO 112.º

Litígios entre prestadores de serviços

1. As Partes asseguram que, caso surja um litígio entre prestadores de serviços ou de redes de 

comunicações eletrónicas no âmbito de direitos e obrigações referidos na presente secção, a 

entidade reguladora em causa deve, a pedido de qualquer uma das Partes, tomar uma decisão 

vinculativa para resolver o referido litígio com a maior celeridade possível e, em qualquer caso, no 

prazo de quatro meses.

2. A decisão da entidade reguladora é tornada pública, respeitando o sigilo comercial. Os 

prestadores de serviços ou de redes de comunicações eletrónicas em causa recebem a 

fundamentação circunstanciada da decisão.
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3. Caso o litígio incida sobre a prestação de serviços transfronteiras, as entidades reguladoras em 

causa coordenam os seus esforços para resolver o litígio.

ARTIGO 113.º

Aproximação progressiva

Tendo em vista considerar a possibilidade de uma maior liberalização do comércio de serviços, as 

Partes reconhecem a importância da aproximação progressiva da legislação atual e futura da 

Geórgia à lista do acervo da União incluída no anexo XV-B do presente Acordo.
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SUBSECÇÃO 6

SERVIÇOS FINANCEIROS

ARTIGO 114.º

Âmbito de aplicação e definições

1. A presente subsecção enuncia os princípios do quadro normativo para todos os serviços 

financeiros liberalizados em conformidade com a secção 2 (Estabelecimento), secção 3 (Prestação 

de serviços transfronteiras) e secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por motivos 

profissionais) do presente capítulo. 
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2. Para efeitos do disposto na presente subsecção e na secção 2 (Estabelecimento), na secção 3 

(Prestação de serviços transfronteiras) e na secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por 

motivos profissionais) do presente capítulo, entende-se por:

a) "Serviço financeiro", qualquer serviço de natureza financeira oferecido por um prestador de 

serviços financeiros de uma das Partes. Os serviços financeiros incluem as seguintes 

atividades:

i) serviços de seguros e serviços conexos:

1) seguro direto (incluindo o co-seguro):

a) vida;

b) não-vida;

2) resseguro e retrocessão;

3) intermediação de seguros, incluindo os corretores e agentes, e
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4) serviços auxiliares de seguros, como serviços de consultoria, cálculo actuarial, de 

avaliação de risco e de regularização de sinistros;

ii) serviços bancários e outros serviços financeiros (excluindo seguros):

1) aceitação de depósitos e outros fundos reembolsáveis da parte do público;

2) concessão de empréstimos de qualquer tipo, incluindo crédito ao consumo, crédito 

hipotecário, factoring e financiamento de transações comerciais;

3) locação financeira;

4) todos os serviços de pagamentos e de transferências monetárias, incluindo os 

cartões de crédito, os cartões privativos e os cartões de débito, os cheques de 

viagem e os cheques bancários;

5) garantias e compromissos;
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6) transação por conta própria ou por conta de clientes, quer seja numa bolsa, num 

mercado de balcão ou por qualquer outra forma, de:

a) instrumentos do mercado monetário (incluindo cheques, títulos a curto 

prazo, certificados de depósito);

b) mercado de câmbios;

c) produtos derivados, incluindo futuros e opções, entre outros produtos;

d) instrumentos de taxa de câmbio e de taxa de juro, incluindo produtos como 

os swaps e os acordos a prazo de taxa de câmbio e de juro;

e) valores mobiliários transacionáveis;

f) outros instrumentos e ativos financeiros transacionáveis, incluindo metais 

preciosos;
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7) participação em emissões de todo o tipo de valores mobiliários, incluindo a 

tomada firme e a colocação no mercado sem tomada firme (abertas ao público em 

geral ou privadas) e a prestação de serviços relacionados com essas emissões;

8) corretagem monetária;

9) gestão de ativos, incluindo a gestão de tesouraria ou de carteira, todas as formas 

de gestão de investimentos coletivos, gestão de fundos de pensões, serviços de 

guarda, de depositário e fiduciários;

10) serviços de liquidação e de compensação de ativos financeiros, incluindo os 

valores mobiliários, os produtos derivados e outros instrumentos transacionáveis;

11) prestação e transferência de informações financeiras, processamento de dados 

financeiros e software conexo;
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12) serviços de consultoria, de intermediação e outros serviços financeiros auxiliares 

referentes a todas as atividades enumeradas nos pontos 1) a 11), incluindo 

referências bancárias e análise de crédito, estudos e consultoria em matéria de 

investimentos e carteira, consultoria em matéria de aquisições e de reestruturação 

e estratégia de empresas;

b) "Prestador de serviços financeiros", qualquer pessoa singular ou coletiva de uma Parte que 

pretenda prestar ou preste efetivamente serviços financeiros. O termo "prestador de serviços 

financeiros" não inclui as entidades públicas;

c) "Entidade pública",

i) uma administração pública, um banco central ou uma autoridade monetária de uma 

Parte, ou uma entidade que seja propriedade ou seja controlada por uma Parte, cuja 

atividade principal consista no exercício de funções públicas ou de atividades com 

finalidade pública, não incluindo uma entidade cuja atividade principal consista na 

prestação de serviços financeiros numa perspetiva comercial; ou

ii) uma entidade privada que exerça funções normalmente exercidas por um banco central 

ou uma autoridade monetária, quando no exercício dessas funções;
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d) "Novo serviço financeiro", um serviço de natureza financeira, incluindo os serviços 

relacionados com produtos novos ou existentes ou o modo como um produto é fornecido, que 

não seja prestado por nenhum prestador de serviços financeiros no território de uma Parte mas 

que seja prestado no território da outra Parte.

ARTIGO 115.º

Medidas prudenciais

1. As Partes podem tomar ou manter medidas prudenciais, tais como:

a) Proteção dos investidores, dos depositantes, dos titulares de apólices ou das pessoas credoras 

de uma obrigação fiduciária a cargo de um prestador de serviços financeiros;

b) Salvaguarda da integridade e da estabilidade do sistema financeiro de uma das Partes.
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2. Essas medidas não podem ser mais onerosas do que o estritamente necessário para a 

realização do seu objetivo, não devendo discriminar os prestadores de serviços financeiros da outra 

Parte comparativamente aos seus próprios prestadores de serviços financeiros similares.

3. Nenhuma disposição do presente Acordo pode ser interpretada no sentido de exigir que uma 

Parte divulgue informações relativas a atividades empresariais ou a contas de clientes, nem 

quaisquer informações confidenciais ou protegidas na posse de entidades públicas.

ARTIGO 116.º

Eficácia e transparência da regulamentação

1. As Partes envidam todos os esforços no sentido de comunicar antecipadamente a todas as 

pessoas interessadas qualquer medida de aplicação geral que tencionem adotar para dar a essas 

pessoas a oportunidade de formular observações sobre a medida em questão. Essas medidas devem 

ser comunicadas através de:

a) Uma publicação oficial; ou
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b) Outro meio escrito ou eletrónico.

2. As Partes comunicam às pessoas interessadas as suas exigências no que respeita ao 

preenchimento dos pedidos de prestação de serviços financeiros.

Mediante pedido de um requerente, a Parte em causa informa-o da situação do seu pedido. Caso a 

Parte em causa exija informações suplementares do requerente, deve notificá-lo sem qualquer 

demora.
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3. As Partes envidam todos os esforços possíveis para aplicar e executar no seu território as 

normas internacionalmente reconhecidas em matéria de regulamentação e de supervisão no setor 

dos serviços financeiros, bem como em matéria de luta contra a fraude e evasão fiscal. Essas 

normas internacionalmente reconhecidas são, entre outras, os "Princípios fundamentais para um 

controlo bancário eficaz" do Comité de Basileia de Supervisão Bancária, os "Princípios 

fundamentais e metodologia em matéria de seguros" da Associação Internacional de Supervisores 

de Seguros, os "Objetivos e princípios da regulação de valores" da Organização Internacional das 

Comissões de Valores, o "Acordo sobre a troca de informações em matéria fiscal" da Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), a "Declaração em matéria de 

transparência e de intercâmbio de informações para fins fiscais" do G20 e as "Quarenta 

recomendações sobre o branqueamento de capitais", bem como as "Nove recomendações especiais 

sobre o financiamento do terrorismo"" do Grupo de Ação Financeira Internacional.

As Partes tomam igualmente nota dos "Dez Princípios Fundamentais para o Intercâmbio de 

Informações" aprovados pelos Ministros das Finanças do G7 e tomarão todas as medidas 

necessárias para aplicá-los nos seus contactos bilaterais.
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ARTIGO 117.º

Novos serviços financeiros

As Partes autorizam um prestador de serviços financeiros da outra Parte a prestar qualquer novo 

serviço financeiro de tipo similar aos serviços que, em circunstâncias comparáveis, autorizam aos 

seus próprios prestadores de serviços financeiros em conformidade com a respetiva legislação 

nacional. As Partes podem determinar a forma jurídica através da qual o serviço pode ser prestado e 

exigir uma autorização para a sua prestação. Sempre que seja exigida tal autorização, a respetiva 

decisão é tomada num prazo razoável, só podendo a autorização ser recusada por razões de natureza 

prudencial.

ARTIGO 118.º

Tratamento dos dados

1. As Partes autorizam os prestadores de serviços financeiros da outra Parte a transferir 

informações por via eletrónica ou por outra forma, para o interior e para o exterior do respetivo 

território, a fim de proceder ao tratamento desses dados, sempre que tal seja necessário no decurso 

das operações comerciais normais desses prestadores de serviços financeiros.

2. As Partes adotam medidas de salvaguarda adequadas tendo em vista a proteção da privacidade 

e dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas, sobretudo no que respeita à transferência de 

dados pessoais.
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ARTIGO 119.º

Exceções específicas

1. Nenhuma disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido de impedir uma 

Parte, incluindo as suas entidades públicas, de desenvolver ou prestar de forma exclusiva no seu 

território atividades ou serviços que se insiram num plano de reforma público ou num regime legal 

de segurança social, exceto quando tais atividades possam, em conformidade com as disposições 

das regulamentações nacionais, ser desenvolvidas por prestadores de serviços financeiros em 

concorrência com entidades públicas ou instituições privadas.

2. Nenhuma disposição do presente Acordo se aplica às atividades desenvolvidas por um banco 

central ou por uma autoridade monetária ou por qualquer outra entidade pública na prossecução de 

políticas monetárias ou cambiais.

3. Nenhuma disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido de impedir uma 

Parte, incluindo as suas entidades públicas, de desenvolverem atividades ou prestarem serviços de 

forma exclusiva no seu território por conta, com a garantia, ou mediante utilização dos recursos 

financeiros da Parte ou das suas entidades públicas.
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ARTIGO 120.º

Organismos de autorregulação

Quando uma Parte exige aos prestadores de serviços financeiros da outra Parte a filiação, a 

participação ou o acesso a um organismo de autorregulação, a uma bolsa ou mercado de valores 

mobiliários ou de operações de futuros, a uma agência de compensação ou a qualquer outra 

organização ou associação, para que prestem os serviços financeiros numa base de igualdade com 

os prestadores de serviços financeiros da Parte, ou quando a Parte concede, direta ou indiretamente, 

a tais entidades, privilégios ou vantagens para a prestação de serviços financeiros, a referida Parte 

deve garantir o cumprimento das obrigações previstas nos artigos 79.º e 85.º do presente Acordo.

ARTIGO 121.º

Sistemas de compensação e de pagamentos

Segundo modalidades e em condições que concedem o tratamento nacional, cada Parte concede aos 

fornecedores de serviços financeiros da outra Parte estabelecidos no seu território o acesso aos 

sistemas de pagamento e de compensação administrados por entidades públicas, bem como às 

facilidades de financiamento e de refinanciamento oficiais disponíveis no decurso de operações 

comerciais normais. O presente artigo não tem por objetivo conferir o acesso a funções de 

prestamista de última instância nessa Parte.
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ARTIGO 122.º

Aproximação progressiva

Tendo em vista considerar a possibilidade de uma maior liberalização do comércio de serviços, as 

Partes reconhecem a importância da aproximação progressiva da legislação atual e futura da 

Geórgia aos padrões e às boas práticas internacionais nos termos do artigo 116,º, n.º 3, do presente 

Acordo, bem como à lista do acervo da União incluída no anexo XV-A do presente Acordo.

SUBSECÇÃO 7

SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ARTIGO 123.º

Âmbito de aplicação

A presente subsecção enuncia os princípios relativos à liberalização dos serviços de transporte 

internacionais em conformidade com a secção 2 (Estabelecimento), a secção 3 (Prestação de 

serviços transfronteiras) e a secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por motivos 

profissionais) do presente capítulo.
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ARTIGO 124.º

Transporte marítimo internacional

1. Para efeitos do disposto na presente subsecção e na secção 2 (Estabelecimento), na secção 3 

(Prestação de serviços transfronteiras) e na secção 4 (Presença temporária de pessoas singulares por 

motivos profissionais) do presente capítulo, entende-se por:

a) "Transporte marítimo internacional", operações de transporte porta-a-porta e multimodal, ou 

seja, o transporte de mercadorias utilizando mais do que um modo de transporte, que

impliquem um trajeto marítimo, com um documento de transporte único, e que para esse 

efeito inclui o direito de celebrar diretamente contratos com os operadores de outros modos de 

transporte; 

b) "Serviços de carga e descarga", atividades realizadas por empresas de estiva, incluindo 

operadores de terminais, mas não as atividades diretas de estivadores, nos casos em que este 

pessoal tem uma organização independente das empresas de estiva e dos operadores de 

terminais. As atividades abrangidas incluem a organização e a supervisão de:

i) carga/descarga de uma embarcação;
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ii) amarração/desamarração de carga;

iii) receção/entrega e conservação de carga antes da expedição ou após a descarga;

c) "Serviços de desalfandegamento" (ou "serviços de corretagem associados às alfândegas"), as 

atividades que consistem na execução, em nome de outra parte, das formalidades aduaneiras 

no que respeita à importação, exportação ou transporte de carga, quer se trate da atividade 

principal desse prestador de serviços ou de um complemento corrente da sua atividade 

principal;

d) "Serviços de contentores e de depósito", as atividades que consistem no aparcamento de 

contentores, quer nas zonas portuárias quer no interior, tendo em vista o seu 

enchimento/vazamento, reparação e preparação para a expedição;
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e) "Serviços de agência marítima", atividades que consistem na representação, na qualidade de 

agente, numa área geográfica determinada, dos interesses comerciais de uma ou mais linhas 

ou companhias de navegação, com os seguintes fins:

i) comercialização e venda de serviços de transporte marítimo e serviços conexos desde a 

proposta de preços à faturação, emissão de conhecimentos de embarque, em nome das 

companhias, aquisição e revenda dos serviços conexos necessários, preparação de 

documentação e fornecimento de informações comerciais;

ii) organização, em nome das companhias, da escala do navio ou da aceitação da carga se 

necessário;

f) "serviços de trânsito de frete marítimo", a atividade que consiste na organização e no 

seguimento das operações de expedição em nome das companhias, através da aquisição de 

serviços de transporte e serviços conexos, a preparação da documentação e a disponibilização 

de informações comerciais;

g) "Serviços feeder", o transporte prévio e de reencaminhamento de carga internacional por via 

marítima, designadamente carga contentorizada, entre portos situados no território de uma 

Parte.
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2. No que se refere ao transporte marítimo internacional, as Partes acordam em assegurar o

cumprimento efetivo do princípio do acesso sem restrições ao tráfego numa base comercial, a 

liberdade de prestação de serviços de transporte marítimo internacional, bem como de tratamento 

nacional no âmbito da prestação dos referidos serviços.

Tendo em conta os níveis de liberalização existentes entre as Partes no que se refere ao transporte 

marítimo internacional:

a) As Partes aplicam efetivamente o princípio do acesso sem restrições aos mercados e tráfegos 

marítimos internacionais numa base comercial e não discriminatória;

b) As Partes continuam a conceder aos navios que arvorem pavilhão da outra Parte ou operados 

por prestadores de serviços da outra Parte um tratamento não menos favorável do que o 

concedido aos seus próprios navios, ou aos de qualquer país terceiro, consoante o que for mais 

favorável, no que respeita, designadamente, ao acesso a portos, à utilização das infraestruturas 

e dos serviços portuários, à utilização dos serviços marítimos auxiliares, bem como às taxas e 

encargos conexos, às infraestruturas aduaneiras e à atribuição de cais de acostagem e das 

infraestruturas de carga e descarga.
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3. Ao aplicar os princípios enunciados, as Partes comprometem-se a:

a) Abster-se de introduzir regimes de partilha de carga em futuros acordos com países terceiros 

em matéria de serviços de transporte marítimo, incluindo o comércio a granel de sólidos e de 

líquidos e linhas regulares, e rescindir esses regimes num prazo razoável, se os mesmos 

estiverem previstos em acordos anteriores; e

b) A partir da entrada em vigor do presente Acordo, eliminar ou abster-se de introduzir medidas 

unilaterais, bem como outros obstáculos administrativos, técnicos e outros que possam 

constituir uma restrição dissimulada ou ter efeitos discriminatórios sobre a livre prestação de 

serviços nos transportes marítimos internacionais.

4. As Partes autorizam que os prestadores de serviços de transporte marítimo internacional da 

outra Parte tenham um estabelecimento no seu território, de acordo com condições de 

estabelecimento e de exercício de atividade não menos favoráveis do que as concedidas aos seus 

próprios prestadores de serviços ou aos prestadores de serviços de qualquer país terceiro, consoante 

as que forem mais favoráveis.
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5. As Partes colocam à disposição dos prestadores de serviços de transporte marítimo da outra 

Parte, em termos e condições razoáveis e não discriminatórios, os seguintes serviços portuários: 

pilotagem, reboques e assistência a rebocadores, aprovisionamento e carga de combustíveis e de 

água, recolha de lixo e eliminação de resíduos de lastro, serviços de Capitania portuária, auxílios à 

navegação, serviços operacionais em terra essenciais para as operações de embarque, incluindo 

comunicações, abastecimento de água e eletricidade, instalações de reparação de emergência, 

serviços de ancoradouro, de cais e de amarração. 

6. As Partes autorizam a circulação de equipamentos como contentores vazios, não 

transportados como carga mediante pagamento, entre portos de um Estado-Membro da UE ou entre 

portos da Geórgia. 

7. As Partes, sob reserva de autorização da autoridade competente, autorizam os prestadores de 

serviços de transporte marítimo internacional da outra Parte a prestar serviços feeder entre os seus 

portos nacionais. 
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ARTIGO 125.º

Transporte aéreo

A liberalização progressiva do transporte aéreo entre as Partes, adaptada às necessidades comerciais 

recíprocas, bem como as condições de acesso mútuo ao mercado, são regidas pelo Acordo sobre o 

Estabelecimento de um Espaço de Aviação Comum Europeu entre a União Europeia e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, por outro.

ARTIGO 126.º

Aproximação progressiva

Tendo em vista considerar a possibilidade de uma maior liberalização do comércio de serviços, as 

Partes reconhecem a importância da aproximação progressiva da legislação atual e futura da 

Geórgia à lista do acervo da União incluída no anexo XV-D do presente Acordo.
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SECÇÃO 6

COMÉRCIO ELETRÓNICO

SUBSECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 127.º

Objetivo e princípios

1. As Partes, reconhecendo que o comércio eletrónico contribui para aumentar as oportunidades 

comerciais em muitos setores, acordam em promover o desenvolvimento do comércio eletrónico 

entre si, sobretudo mediante cooperação no que respeita a questões suscitadas pelo comércio 

eletrónico ao abrigo do disposto no presente capítulo.

2. As Partes reconhecem que o desenvolvimento do comércio eletrónico deve ser totalmente 

compatível com as normas internacionais em matéria de proteção dos dados, de modo a garantir a 

confiança dos utilizadores do comércio eletrónico.
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3. As Partes acordam que as transmissões eletrónicas devem ser consideradas como prestações 

de serviços, na aceção da secção 3 (Prestação de serviços transfronteiras) do presente capítulo, que 

não podem estar sujeitas a direitos aduaneiros

ARTIGO 128.º

Cooperação em matéria de comércio eletrónico

1. As Partes mantêm um diálogo sobre as questões regulamentares suscitadas pelo comércio 

eletrónico, nomeadamente no que se refere aos seguintes temas:

a) Reconhecimento dos certificados de assinatura eletrónica emitidos ao público e simplificação 

dos serviços transfronteiras de certificação;

b) Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços no que diz respeito à transmissão 

ou à armazenagem de informações;

c) Tratamento das comunicações comerciais eletrónicas não solicitadas;

d) Defesa dos consumidores no domínio do comércio eletrónico; e
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e) Qualquer outro aspeto pertinente para o desenvolvimento do comércio eletrónico.

2. Esta cooperação pode assumir a forma de um intercâmbio de informações sobre as legislações 

respetivas das Partes na matéria e sobre a aplicação das referidas legislações.

SUBSECÇÃO 2

RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES INTERMEDIÁRIOS DE SERVIÇOS

ARTIGO 129.º

Utilização de serviços de intermediários

1. As Partes reconhecem que os serviços de intermediários podem ser utilizados por terceiros 

para atividades ilícitas e devem prever medidas para os fornecedores de serviços intermediários, tal 

como previsto na presente subsecção1.

                                                
1 A Geórgia aplica o disposto na presente subsecção no prazo de dois anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente Acordo.
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2. Para efeitos do artigo 130.º do presente Acordo, entende-se por "prestador de serviços" o 

prestador da transmissão, encaminhamento ou ligações de comunicações digitais em linha, entre os 

pontos especificados pelo utilizador, de material por ele escolhido escolher, sem modificar o seu 

conteúdo.  Para efeitos dos artigos 131.º e 132.º do presente Acordo, entende-se por "prestador de 

serviços" o prestador ou operador de instalações para os serviços em linha ou acesso a redes. 

ARTIGO 130.º

Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços: "simples transporte"

1. Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista na transmissão, 

por uma rede de telecomunicações, de informações prestadas por um destinatário do serviço, as 

Partes velarão por que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada no que 

respeita à armazenagem automática, intermédia e temporária dessa informação, efetuada apenas 

com o objetivo de tornar mais eficaz a transmissão posterior da informação a pedido de outros 

destinatários do serviço, desde que:

a) Não inicie a transmissão;

b) Não selecione o destinatário da transmissão, e
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c) Não selecione nem modifique as informações que são objeto da transmissão.

2. As atividades de transmissão e de facultamento de acesso mencionadas no n.º 1 abrangem a 

armazenagem automática, intermédia e transitória das informações transmitidas, desde que tal sirva 

exclusivamente para a execução da transmissão na rede de comunicações e que o período de 

armazenagem da informação não exceda o tempo considerado razoavelmente necessário a essa 

transmissão.

3. O disposto no presente artigo não afeta a possibilidade de um tribunal ou autoridade 

administrativa, de acordo com os sistemas legais das Partes, exigir do prestador que previna ou

ponha termo a uma infração.
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ARTIGO 131.º

Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços: armazenagem temporária ("caching")

1. Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista na transmissão, 

por uma rede de telecomunicações, de informações prestadas por um destinatário do serviço, as 

Partes velarão por que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada no que 

respeita à armazenagem automática, intermédia e temporária dessa informação, efetuada apenas 

com o objetivo de tornar mais eficaz a transmissão posterior da informação a pedido de outros 

destinatários do serviço, desde que:

a) Não modifique a informação;

b) Respeite as condições de acesso à informação;

c) Respeite as regras relativas à atualização da informação, indicadas de forma amplamente 

reconhecida e utilizada pelo setor;

d) O prestador não interfira com a utilização legítima da tecnologia, tal como amplamente 

reconhecida e seguida pelo setor, aproveitando-a para obter dados sobre a utilização da 

informação;
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e) Atue com diligência para remover as informações que armazenou ou para impossibilitar o 

acesso às mesmas, logo que tome conhecimento efetivo1 de que as informações foram 

removidas da rede na fonte de transmissão inicial, de que o acesso às mesmas foi tornado 

impossível ou de que um tribunal ou autoridade administrativa ordenou que as informações 

fossem removidas ou que o acesso às mesmas fosse impossibilitado.

2. O disposto no presente artigo não afeta a possibilidade de um tribunal ou autoridade 

administrativa, de acordo com os sistemas legais das Partes, exigir do prestador que previna ou 

ponha termo a uma infração.

                                                
1 Para efeitos do disposto na presente subsecção, o termo "conhecimento efetivo" deve ser 

interpretado em conformidade com a legislação interna de cada Parte.
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ARTIGO 132.º

Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços: alojamento virtual ("hosting")

1. Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista na 

armazenagem de informações prestadas por um destinatário do serviço, as Partes devem velar por 

que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada no que respeita à informação 

armazenada a pedido de um destinatário do serviço, desde que:

a) O prestador não tenha conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal e, no que se 

refere a uma ação de indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou 

de circunstâncias que evidenciam a atividade ou informação ilegal; ou

b) A partir do momento em que tenha conhecimento da ilegalidade, o prestador atue com 

diligência no sentido de retirar as informações ou impossibilitar o acesso às mesmas.

2. O n.º 1 não é aplicável nos casos em que o destinatário do serviço atue sob autoridade ou 

controlo do prestador.
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3. O disposto no presente artigo não afeta a faculdade de um tribunal ou autoridade 

administrativa, de acordo com os sistemas legais das Partes, exigir do prestador que previna ou 

ponha termo a uma infração, nem afeta a faculdade de uma Parte estabelecer disposições para a 

remoção ou impossibilitação do acesso à informação.

ARTIGO 133.º

Ausência de obrigação geral de vigilância

1. As Partes não impõem aos prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos 

artigos 130.º, 131.º e 132.º do presente Acordo, uma obrigação geral de vigilância sobre as 

informações que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigação geral de procurar ativamente 

factos ou circunstâncias que indiquem atividades ilícitas.

2. Uma Parte pode estabelecer obrigações para os prestadores de serviços da sociedade da 

informação de informar prontamente as autoridades públicas competentes sobre as atividades 

ilícitas empreendidas ou as informações prestadas pelos destinatários dos seus serviços ou 

obrigações a comunicar às autoridades competentes, a seu pedido, as informações que permitam a 

identificação dos destinatários dos seus serviços com quem tenham acordos de armazenagem.
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SECÇÃO 7

EXCEÇÕES

ARTIGO 134.º

Exceções gerais

1. Sem prejuízo de exceções gerais previstas no artigo 415.º do presente Acordo, as disposições 

do presente capítulo e dos anexos XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e 

XIV-H do presente Acordo estão sujeitas às exceções enunciadas no presente artigo.

2. Desde que tais medidas não sejam aplicadas de um modo que constitua um meio de 

discriminação arbitrária ou injustificável entre países em que prevaleçam condições similares ou 

uma restrição dissimulada ao estabelecimento ou à prestação de serviços transfronteiras, nenhuma 

disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido de impedir uma Parte de adotar ou 

aplicar medidas:

a) Necessárias para garantir a proteção da segurança pública ou da moralidade pública, ou para 

manter a ordem pública;
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b) Necessárias para proteger a saúde e a vida humana, animal e vegetal;

c) Relativas à conservação dos recursos naturais não renováveis, se tais medidas forem aplicadas 

juntamente com restrições aos empresários a nível nacional ou à oferta ou consumo de 

serviços a nível nacional;

d) Necessárias à proteção do património nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico;

e) Necessárias para garantir a observância das disposições legislativas ou regulamentares que 

não sejam incompatíveis com o disposto no presente capítulo, nomeadamente as relativas:

i) à prevenção de práticas falaciosas e fraudulentas ou destinadas a corrigir os efeitos do 

incumprimento de contratos;

ii) à proteção da privacidade das pessoas relativamente ao tratamento e à divulgação de 

dados pessoais e à proteção da confidencialidade de registos e contas pessoais;

iii) à segurança;
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f) Incompatíveis com os artigos 79.º e 85.º do presente Acordo desde que a diferença de 

tratamento se destine a garantir a imposição ou a cobrança efetiva ou equitativa de impostos 

diretos relativamente às atividades económicas, aos empresários ou aos prestadores de 

serviços da outra Parte1. 

                                                
1 As medidas destinadas a garantir a imposição ou a cobrança equitativas ou efetivas de 

impostos diretos incluem medidas tomadas por uma Parte no âmbito do seu sistema fiscal 
que:
a) Se aplicam a empresários e a prestadores de serviços não residentes em reconhecimento do 
facto de a obrigação fiscal dos não residentes ser determinada relativamente aos elementos 
tributáveis originados ou localizados no território da Parte;
b) Se aplicam a não residentes, a fim de garantir a imposição ou cobrança de impostos no 
território da Parte;
c) Se aplicam a não residentes ou a residentes a fim de impedir a evasão ou fraude fiscais, 
incluindo medidas de execução;
d) Se aplicam a consumidores de serviços prestados no território da outra Parte ou a partir 
desse território, a fim de garantir a imposição ou a cobrança de impostos a esses 
consumidores decorrentes de fontes no território da Parte;
e) Distinguem os empresários e os prestadores de serviços sujeitos a impostos sobre 
elementos tributáveis a nível mundial dos restantes empresários e prestadores de serviços, em 
reconhecimento da diferença existente entre eles em termos de natureza da matéria coletável;
ou
f) Determinam, atribuem ou repartem rendimentos, lucros, ganhos, perdas, débitos ou créditos 
de pessoas ou sucursais residentes, ou entre pessoas que tenham uma ligação entre si ou entre 
sucursais da mesma pessoa, a fim de salvaguardar a matéria coletável da Parte.
Os termos ou conceitos fiscais constantes da alínea f) do presente parágrafo e da presente nota 
de rodapé são determinados de acordo com as definições e conceitos fiscais, ou com 
definições e conceitos equivalentes ou semelhantes, ao abrigo da legislação interna da Parte 
que toma a medida.
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3. As disposições do presente capítulo e dos anexos XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e

XIV-G, XIV-D e XIV-H do presente Acordo não são aplicáveis aos regimes de segurança social das 

Partes nem às atividades desenvolvidas no território de cada uma das Partes relacionadas, ainda que 

ocasionalmente, com o exercício da autoridade pública.

ARTIGO 135.º

Medidas fiscais

O tratamento de nação mais favorecida concedido nos termos do presente capítulo não é aplicável 

ao tratamento fiscal que as Partes concedem ou venham a conceder futuramente, com base em 

acordos entre as Partes destinados a impedir a dupla tributação.



EU/GE/pt 225

ARTIGO 136.º

Exceções por razões de segurança

1. Nenhuma disposição do presente Acordo pode ser interpretada no sentido de:

a) Exigir que uma das Partes comunique informações cuja divulgação considere contrária aos 

seus interesses essenciais de segurança;

b) Impedir que uma Parte tome quaisquer medidas que considere necessárias para a proteção dos 

seus interesses essenciais de segurança:

i) relacionadas com a produção ou o comércio de armas, de munições ou de material de 

guerra;

ii) relativas a atividades económicas destinadas direta ou indiretamente a assegurar o 

aprovisionamento de um estabelecimento militar;

iii) relativas a materiais cindíveis e de fusão ou a materiais a partir dos quais estes são 

obtidos; ou
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iv) decididas em tempo de guerra ou noutra situação de emergência a nível das relações 

internacionais; ou

c) Impedir qualquer das Partes de tomar medidas para fazer face às obrigações que assumiu com 

o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais.

CAPÍTULO 7

PAGAMENTOS CORRENTES E MOVIMENTOS DE CAPITAIS

ARTIGO 137.º

Pagamentos correntes

As Partes comprometem-se a não impor quaisquer restrições e a autorizar, numa moeda livremente 

convertível e em conformidade com o disposto no artigo VIII dos Estatutos do Fundo Monetário 

Internacional, todos os pagamentos e transferências da balança de transações correntes entre as 

Partes.
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ARTIGO 138.º

Circulação de capitais

1. No que respeita às transacções da balança de capitais da balança de pagamentos, as Partes 

asseguram, a partir da entrada em vigor do presente Acordo, a livre circulação de capitais 

respeitantes aos investimentos diretos, incluindo a aquisição de bens imobiliários, efetuados em 

conformidade com a legislação do país de acolhimento e aos investimentos efetuados em 

conformidade com o disposto no capítulo 6 (Estabelecimento, comércio de serviços e comércio 

eletrónico) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, assim como a 

liquidação ou o repatriamento desses investimentos e de quaisquer lucros deles resultantes.

2. No que respeita às transações da balança de capitais da balança de pagamentos que não as 

transações indicadas no n.º 1 do presente artigo,a partir da data de entrada em vigor do presente 

Acordo, e sem prejuízo de outras disposições do referido Acordo, as Partes asseguram:

a) A livre circulação de capitais respeitantes a créditos ligados a transações comerciais ou à 

prestação de serviços nas quais participa um residente de uma das Partes;
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b) A livre circulação de capitais relativos a investimentos em carteiras de títulos e a empréstimos 

e créditos financeiros por investidores da outra Parte.

ARTIGO 139.º

Medidas de salvaguarda

Quando, em circunstâncias excecionais, os pagamentos ou a circulação de capitais causarem ou 

ameaçarem causar graves dificuldades ao funcionamento da política cambial ou da política 

monetária, incluindo sérias dificuldades na balança de pagamentos, em um ou mais Estados-

-Membros ou na Geórgia, as Partes em causa podem tomar medidas de salvaguarda por um período 

não superior a seis meses se essas medidas forem estritamente necessárias. A Parte que adotar as 

medidas de salvaguarda informa de imediato a outra Parte e apresenta-lhe, o mais rapidamente 

possível, um calendário para a eliminação das mesmas.
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ARTIGO 140.º

Facilitação e maior liberalização

1. As Partes consultam-se com o objetivo de facilitar a circulação de capitais entre as Partes no 

intuito de promover os objetivos do presente Acordo.

2. Durante os quatro anos seguintes à data de entrada em vigor do presente Acordo, as Partes 

adotam medidas que permitam a criação das condições necessárias à aplicação progressiva das 

regras da União em matéria de livre circulação de capitais. 

3. No final do quinto ano seguinte à data de entrada em vigor do presente acordo, o Comité de 

Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente 

Acordo, revê as medidas tomadas e determina as modalidades de uma maior liberalização.
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CAPÍTULO 8

CONTRATOS PÚBLICOS

ARTIGO 141.º

Objetivos

1. As Partes reconhecem a contribuição de procedimentos de concurso transparentes, não 

discriminatórios, competitivos e abertos para um desenvolvimento económico sustentável e 

estabelecem como objetivo a abertura eficaz, recíproca e progressiva dos seus mercados de 

contratos públicos. 
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2. O presente capítulo prevê o acesso mútuo aos mercados de contratos públicos com base no 

princípio do tratamento nacional a nível nacional, regional e local para os contratos públicos e 

concessões no setor tradicional bem como no setor dos serviços de utilidade pública. Prevê a 

aproximação progressiva da legislação da Geórgia no domínio dos contratos públicos ao acervo da 

União relativo a esta matéria, com base nos princípios que regem os contratos públicos na União e 

nos termos e definições constantes da Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de 

empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de 

serviços (Diretiva 2004/18/CE) e da Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 31 de março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos 

setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (Diretiva 2004/17/CE).

ARTIGO 142.º

Âmbito de aplicação

1. O presente capítulo é aplicável a contratos de empreitada de obras públicas, contratos 

públicos de fornecimento e contratos públicos de serviços, bem como a contratos no setor dos 

serviços de utilidade pública e, nos casos em que se recorre a estes contratos, a concessões de 

serviços públicos e de empreitadas de obras públicas.
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2. O presente capítulo é aplicável a qualquer autoridade adjudicante e a qualquer entidade 

adjudicante que corresponda às definições do acervo da União em matéria de contratos públicos 

(ambas a seguir referidas como "entidades adjudicantes"). Abrange também os organismos de 

direito público e empresas públicas no domínio dos serviços de utilidade pública, tais como 

empresas públicas que executam as atividades pertinentes e empresas privadas que operam com 

base em direitos especiais e exclusivos no domínio dos serviços de utilidade pública1. 

3. O presente capítulo aplica-se aos contratos de valor superior aos limiares estabelecidos no 

anexo XVI-A do presente Acordo.

4. A estimativa do valor do um contrato público baseia-se no montante total a pagar, líquido do 

imposto sobre o valor acrescentado. Ao aplicar estes limiares, a Geórgia calcula e converte esses 

valores para a sua moeda nacional, utilizando a taxa de câmbio do seu Banco Nacional.

                                                
1 A expressão "empresas privadas, que operam com base em direitos especiais e exclusivos"

deve ser interpretada de acordo com a nota explicativa CC/2004/33 da Comissão Europeia, 
de 18 de junho de 2004.
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5. Os limiares devem ser revistos regularmente, de dois em dois anos, com início no ano da 

entrada em vigor do presente Acordo, com base no valor médio diário do euro, expresso em direitos 

de saque especiais, durante o período de 24 meses que termina no último dia do mês de agosto que 

precede a revisão com efeitos a partir de 1 de janeiro. O valor dos limiares assim revistos é, se 

necessário, arredondado até ao milhar de euros imediatamente inferior. A revisão dos limiares deve 

ser adotada por decisão do Comité de Associação na sua configuração Comércio, nos termos do 

artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo. 

ARTIGO 143.º

Contexto institucional

1. As Partes instituem ou mantêm um quadro e mecanismos institucionais adequados, 

necessários para o funcionamento correto do sistema de contratos públicos e a aplicação dos 

princípios enunciados no presente capítulo.
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2. A Geórgia designa, nomeadamente: 

a) Um órgão executivo a nível da administração central encarregado de garantir uma política 

coerente em todos os domínios relativos aos contratos públicos. Esse órgão deve facilitar e 

coordenar a aplicação do presente capítulo e orientar o processo progressivo de aproximação 

ao acervo da União, tal como estabelecido no anexo XVI-B do presente Acordo; 

b) Um órgão imparcial e independente encarregado do reexame de decisões tomadas por 

autoridades ou entidades adjudicantes durante a adjudicação de contratos. Neste contexto, 

"independente" significa que esse órgão deve ser uma autoridade pública, distinta de todas as 

entidades adjudicantes e operadores económicos. Deve haver uma possibilidade de submeter 

as decisões tomadas por este órgão a recurso judicial.

3. As Partes garantem que as decisões tomadas pelas autoridades responsáveis pelo exame das 

queixas dos operadores económicos relativamente a infrações da legislação nacional são 

efetivamente aplicadas.
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ARTIGO 144.º

Normas de base que regulam a adjudicação de contratos

1. O mais tardar três anos a contar da entrada em vigor do presente Acordo, as Partes devem 

cumprir um conjunto de normas de base para a adjudicação de todos os contratos, tal como 

estipulado nos n.ºs 2 a 15 do presente artigo. Estas normas de base decorrem diretamente das regras 

e princípios de contratos públicos, consagrados no acervo da União em matéria de contratos 

públicos, incluindo os princípios de não discriminação, de igualdade de tratamento, de transparência 

e de proporcionalidade. 

Publicação

2. As Partes devem garantir a publicação de todos os contratos previstos pelos meios mais 

indicados1 de modo a: 

a) Possibilitar a abertura do mercado à concorrência, e

b) Permitir que qualquer operador económico interessado tenha acesso adequado às informações 

relativas ao contrato previsto antes da adjudicação do mesmo e possa manifestar o seu 

interesse em obter o contrato.

                                                
1 Sempre que a legislação da União que é objeto de um processo de aproximação ao abrigo do 

presente capítulo fizer referência à publicação no Jornal Oficial da União Europeia, entende-
-se que na Geórgia a publicação deve fazer-se nos meios de publicação oficiais da Geórgia.
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3. A publicação deve ser adequada ao interesse económico do contrato para os operadores 

económicos.

4. A publicação deve conter, pelo menos, os elementos essenciais do contrato a adjudicar, os 

critérios de seleção qualitativa, o método de adjudicação, os critérios de adjudicação do contrato e 

quaisquer outras informações de que os operadores económicos normalmente precisam para tomar a 

decisão de manifestar interesse na obtenção do contrato.

Adjudicação de contratos

5. Todos os contratos devem ser adjudicados através de procedimentos de adjudicação 

transparentes e imparciais que impeçam práticas de corrupção. Esta imparcialidade deve ser 

garantida sobretudo através da descrição não discriminatória do objeto do contrato, da igualdade de 

acesso em relação a todos os operadores económicos, de prazos adequados e de uma abordagem 

transparente e objetiva.

6. Ao descreverem as características da empreitada, dos fornecimentos ou dos serviços 

requeridos, as entidades adjudicantes devem utilizar descrições gerais do desempenho e das funções 

e das normas internacionais, europeias ou nacionais.
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7. A descrição das características requeridas de empreitadas, de fornecimentos ou de serviços 

não deve mencionar um fabrico, uma proveniência ou um processo específicos, nem fazer 

referência a marcas, patentes, tipos ou a uma origem ou produção específicas, a menos que essa 

referência seja justificada pelo objeto do contrato e seja acompanhada da menção "ou equivalente". 

Deve ser dada preferência à utilização de descrições gerais do desempenho ou das funções.

8. As entidades adjudicantes não devem impor condições que resultem em discriminação direta 

ou indireta dos operadores económicos da outra Parte, como a exigência de os operadores 

económicos interessados no contrato estarem estabelecidos no mesmo país, região ou território que 

a entidade adjudicante.

Não obstante as disposições anteriores, nos casos em que tal se justifique devido às circunstâncias 

específicas do contrato, pode ser exigido ao adjudicatário que estabeleça determinadas 

infraestruturas empresariais no local de execução.

9. Os prazos para a apresentação de manifestações de interesse e das propostas devem ser 

suficientemente largos para permitir aos operadores económicos da outra Parte realizar uma 

avaliação fundamentada e preparar as suas propostas.



EU/GE/pt 238

10. Todos os participantes devem ter conhecimento prévio das regras aplicáveis, dos critérios de 

seleção e dos critérios de adjudicação. Essas regras devem aplicar-se de forma igual a todos os 

participantes. 

11. As entidades adjudicantes podem convidar um número restrito de candidatos a apresentar uma 

proposta, desde que:

a) Esse processo seja levado a cabo de forma transparente e não discriminatória; e

b) A seleção se baseie exclusivamente em fatores objetivos tais como a experiência dos 

candidatos no setor em causa, a dimensão e a infraestrutura das respetivas empresas ou as 

suas capacidades técnicas e profissionais.

Se o convite de apresentação de propostas for dirigido a um número limitado de candidatos, 

deve ser tida em conta a necessidade de assegurar uma concorrência adequada.

12. As entidades adjudicantes só podem utilizar procedimentos por negociação em casos 

excecionais e definidos em que o recurso a tal procedimento não distorce efetivamente a 

concorrência.
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13. As entidades adjudicantes apenas podem utilizar sistemas de qualificação se a lista dos 

operadores qualificados for compilada por meio de um procedimento aberto, transparente e 

devidamente anunciado. Os contratos abrangidos pelo âmbito de aplicação de um sistema desta 

natureza devem igualmente ser adjudicados numa base não discriminatória.

14. As Partes devem velar por que os contratos sejam adjudicados de forma transparente ao 

candidato que tiver apresentado a proposta economicamente mais vantajosa ou à proposta com o 

preço mais baixo, com base em critérios de adjudicação e regras processuais estabelecidas e 

comunicadas antecipadamente. As decisões finais devem ser comunicadas a todos os candidatos 

sem demora injustificada. A pedido de um candidato preterido, deve-lhe ser dada uma justificação 

suficientemente pormenorizada que permita o reexame dessa decisão.

Proteção judicial

15. As Partes devem garantir que qualquer pessoa que tenha, ou tenha tido, interesse em obter um 

determinado contrato e que tenha sido, ou possa vir a ser, lesada por uma alegada violação tem 

direito a uma proteção judicial efetiva e imparcial contra qualquer decisão da entidade adjudicante 

relacionada com a adjudicação do contrato. As decisões tomadas no decurso e no final desse 

procedimento de reexame devem ser divulgadas ao público de modo a informar todos os operadores 

económicos interessados.
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ARTIGO 145.º

Planeamento da aproximação progressiva

1. Antes do início da aproximação progressiva, a Geórgia deve apresentar ao Comité de 

Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente 

Acordo, um plano promenorizado para a aplicação do presente capítulo, com calendários e etapas 

que incluam todas as reformas em termos de aproximação ao acervo da União e de reforço das 

capacidades institucionais. Este plano deve respeitar as fases e calendários estabelecidos no 

anexo XVI-B do presente Acordo.

2. No seguimento de um parecer favorável do Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, o plano deve ser considerado como o documento de referência para a execução das 

disposições do presente capítulo. A União Europeia envidará todos os esforços para ajudar a 

Geórgia na execução do plano.
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ARTIGO 146.º

Aproximação progressiva

1. A Geórgia garante que a sua legislação em matéria de contratos públicos se aproxima 

progressivamente do acervo da União na mesma matéria.

2. A aproximação ao acervo da União deve ser realizada em fases consecutivas em 

conformidade com o calendário estabelecido no anexo XVI-B do presente Acordo e mais 

pormenorizadamente especificado nos anexos XVI-C a XVI-F, XVI-H, XVI-I e XVI-K do mesmo. 

Os anexos XVI-G e XVI-J do presente Acordo identificam disposições não obrigatórias que não 

precisam de ser transpostas, ao passo que os anexos XVI-L a XVI-O do presente Acordo 

identificam os elementos do acervo da União que não são objeto de pela aproximação. Neste 

processo, deve ser tida em devida conta a jurisprudência correspondente do Tribunal de Justiça da 

União Europeia e as medidas de execução adotadas pela Comissão Europeia, bem como, caso venha 

a ser necessário, eventuais modificações do acervo da União entretanto ocorridas. A execução de 

cada fase deve ser avaliada pelo Comité de Associação na sua configuração Comércio, em 

conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo e, na sequência de uma avaliação 

positiva por esse Comité, deve ser ligada à concessão recíproca de acesso ao mercado, tal como 

previsto no anexo XVI-B do presente Acordo. A Comissão Europeia notifica imediatamente a 

Geórgia de quaisquer alterações no acervo da União. Deve, se tal lhe for pedido, conceder 

aconselhamento adequado e assistência técnica para efeitos da execução dessas alterações.
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3. As Partes reconhecem que o Comité de Associação na sua configuração Comércio só procede 

à avaliação da fase seguinte quando as medidas de execução da fase anterior foram realizadas e 

aprovadas segundo as modalidades previstas no n.º 2. 

4. As Partes garantem que os aspetos e domínios dos contratos públicos que não são abrangidos 

pelo presente artigo respeitam os princípios da transparência, da não discriminação e da igualdade 

de tratamento, como previsto no artigo 144.º do presente Acordo.

ARTIGO 147.º

Acesso ao mercado

1. As Partes concordam que a abertura efetiva e recíproca dos seus mercados deve ser alcançada 

progressiva e simultaneamente. Durante o processo de aproximação, a extensão do acesso ao 

mercado concedido mutuamente deve efetuar-se em função dos progressos alcançados neste 

processo, conforme previsto no anexo XVI-B do presente Acordo. 
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2. A decisão de avançar para uma nova fase da abertura do mercado deve basear-se numa 

avaliação da conformidade da legislação adotada com o acervo da União, bem como da sua 

aplicação prática. Essa avaliação deve ser efetuada regularmente pelo Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo.

3. Na medida em que uma Parte tenha, em conformidade com o anexo XVI-B do presente 

Acordo, aberto o seu mercado de contratos públicos à outra Parte: 

a) A União concede acesso aos processos de adjudicação de contratos a empresas georgianas, 

estabelecidas ou não na União, segundo as regras de adjudicação de contratos da União, em 

condições de tratamento não menos favorável do que o concedido às empresas da União; 

b) A Geórgia deve concede acesso aos processos de adjudicação de contratos a empresas da 

União, estabelecidas ou não na Geórgia, segundo as regras de adjudicação de contratos 

nacionais, em condições de tratamento não menos favorável do que o concedido às empresas 

georgianas.

4. Após a execução da última fase do processo de aproximação legislativa, as Partes analisamo a 

possibilidade de conceder reciprocamente acesso ao mercado no que respeita a contratos de valor 

inferior aos limiares estabelecidos no anexo XVI-A do presente Acordo.
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5. A Finlândia reserva a sua posição no que respeita às ilhas Åland.

ARTIGO 148.º

Informação

1. As Partes asseguram que as entidades adjudicantes e os operadores económicos se encontram 

devidamente informados dos procedimentos relativos aos contratos públicos, incluindo através da 

publicação de toda a legislação e decisões administrativas pertinentes.

2. As Partes asseguram a divulgação efetiva de informações sobre as oportunidades de 

participação em concursos.

ARTIGO 149.º

Cooperação

1. As Partes intensificam a sua cooperação através do intercâmbio de experiências e de 

informações sobre as melhores práticas e os quadros normativos.
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2. A União facilita a execução do presente capítulo, incluindo através de assistência técnica, 

sempre que adequado. Em conformidade com as disposições sobre a cooperação financeira no título 

VII (Assistência financeira e disposições de controlo e de luta contra a fraude) do presente Acordo, 

as decisões específicas relativas a assistência financeira devem ser tomadas através dos mecanismos 

e instrumentos de financiamento pertinentes da União.

3. O anexo XVI-P do presente Acordo inclui uma lista indicativa de temas de cooperação. 
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CAPÍTULO 9

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 150.º

Objetivos

O presente capítulo tem por objetivos:

a) Facilitar a produção e a comercialização de produtos inovadores e criativos entre as Partes, e

b) Atingir um nível adequado e efetivo de proteção e aplicação dos direitos de propriedade 

intelectual.
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ARTIGO 151.º

Natureza e âmbito das obrigações

1. As Partes garantem a aplicação adequada e efetiva dos tratados internacionais relativos à 

propriedade intelectual aos quais aderiram, bem como do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS). As disposições do presente 

capítulo complementam e especificam os direitos e as obrigações que incumbem às Partes no 

âmbito do Acordo TRIPS e de outros tratados internacionais no domínio da propriedade intelectual.

2. Para efeitos do presente Acordo, a expressão "propriedade intelectual" refere-se, pelo menos, 

a todas categorias da propriedade intelectual abrangidas pelos artigos 153.º a 189.º do presente 

Acordo.
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3. A proteção da propriedade intelectual inclui a proteção contra a concorrência desleal referida 

no artigo 10.ºA da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1967), 

(Convenção de Paris).

ARTIGO 152.º

Esgotamento

As Partes criam um regime interno ou regional de esgotamento dos direitos de propriedade 

intelectual.
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SECÇÃO 2

NORMAS RELATIVAS AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUBSECÇÃO 1

DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

ARTIGO 153.º

Proteção concedida

As Partes reiteram o seu compromisso relativamente:

a) Aos direitos e obrigações estabelecidos na Convenção de Berna para a Proteção das Obras 

Literárias e Artísticas (Convenção de Berna); 
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b) À Convenção de Roma para a proteção de artistas, intérpretes ou executantes, de produtores 

de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, de 1961; 

c) Ao Acordo TRIPS; 

d) Ao Tratado da OMPI sobre os direitos de autor;

e) Ao Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas.

ARTIGO 154.º

Autores

As Partes conferem aos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir:

a) A reprodução direta ou indireta, provisória ou permanente, total ou parcial, por quaisquer 

meios e sob qualquer forma, das suas obras;
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b) Qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou de qualquer outro meio, do 

original das suas obras ou de cópias;

c) Qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua 

colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir 

do local e no momento por ela escolhido.

ARTIGO 155.º

Artistas intérpretes ou executantes

As Partes conferem aos artistas intérpretes ou executantes o direito exclusivo de:

a) Autorizar ou proibir a fixação1 das suas prestações;

b) Autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta, provisória ou permanente, total ou parcial 

das suas prestações, por quaisquer meios e sob qualquer forma, da fixação das suas 

prestações;

                                                
1 Para efeitos do presente artigo, entende-se por "fixação" a corporização de sons e imagens, ou 

de representações de sons e imagens, a partir da qual estes possam ser apreendidos, 
reproduzidos ou comunicados por meio de um dispositivo.
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c) Colocar à disposição do público, por venda ou de qualquer outra forma, as fixações das suas 

prestações;

d) Autorizar ou proibir a disponibilização ao público, em transmissão por fio ou sem fio, por 

forma a torná-las acessíveis a membros do público a partir do local e no momento por eles 

escolhido individualmente, da fixação das suas prestações;

e) Autorizar ou proibir a radiodifusão sem fio e a comunicação ao público das suas prestações, 

exceto se a prestação já for, por si própria, uma prestação radiodifundida ou se for efetuada a 

partir de uma fixação.

ARTIGO 156.º

Produtores de fonogramas

As Partes conferem aos produtores dos fonogramas o direito exclusivo de:

a) Autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta, provisória ou permanente, total ou parcial 

dos seus fonogramas, por quaisquer meios e sob qualquer forma;
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b) Colocar à disposição do público, por venda ou de qualquer outra forma, os seus fonogramas, 

incluindo cópias dos mesmos;

c) Autorizar ou proibir a disponibilização ao público dos seus fonogramas, em transmissão por 

fio ou sem fio, por forma a torná-las acessíveis a membros do público a partir do local e no 

momento por eles escolhido individualmente.

ARTIGO 157.º

Organismos de radiodifusão

As Partes conferem aos organismos de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir:

a) A fixação das suas emissões;

b) A reprodução de fixações das suas emissões;

c) A disponibilização ao público, em transmissão por fio ou sem fio, de fixações das suas 

emissões, e
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d) A retransmissão das suas emissões, sem fio, bem como a comunicação ao público das suas 

transmissões, se essa comunicação for efetuada em lugares acessíveis ao público mediante 

pagamento de uma tarifa de entrada.

ARTIGO 158.º

Radiodifusão e comunicação ao público

1. As Partes prevêem um direito para garantir o pagamento de uma remuneração equitativa e 

única pelo utilizador sempre que um fonograma publicado com fins comerciais, ou uma reprodução 

desse fonograma, for usado para radiodifusão sem fio ou para qualquer tipo de comunicações ao 

público, bem como para garantir que essa remuneração é partilhada pelos artistas intérpretes ou 

executantes e pelos produtores dos fonogramas em questão. 

2. Na ausência de acordo entre os artistas intérpretes ou executantes e os produtores dos 

fonogramas, as Partes podem determinar as condições em que a referida remuneração deve ser 

repartida entre eles.
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ARTIGO 159.º

Duração da proteção

1. O prazo de proteção do direito de autor de uma obra literária e artística, na aceção do 

artigo 2.º da Convenção de Berna, decorre durante a vida do autor e 70 anos após a sua morte, 

independentemente do momento em que a obra tenha sido licitamente tornada acessível ao público.

2. O prazo de proteção de uma composição musical com letra/libreto caduca 70 anos após a 

morte do último dos seguintes sobreviventes, quer estes sejam ou não designados como coautores: o 

autor da letra/libreto e o compositor, desde que ambas as contribuições tenham sido criadas 

especificamente para a referida composição musical com letra/libreto.

3. Os direitos dos artistas-intérpretes ou executantes caducam não antes de 50 anos após a data 

da representação ou da execução. No entanto: 

a) Se a fixação da execução por outra forma que não seja num fonograma tiver sido licitamente 

publicada ou comunicada ao público dentro deste prazo, os direitos caducam 50 anos após a 

data da primeira publicação ou da primeira comunicação ao público, consoante a que tiver 

ocorrido em primeiro lugar;
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b) Se a fixação da execução tiver sido licitamente publicada ou comunicada ao público dentro 

deste período, os direitos caducam 70 anos após a data da primeira publicação ou da primeira 

comunicação ao público, consoante a que tiver ocorrido em primeiro lugar.

4. Os direitos dos produtores de fonogramas caducam não antes de 50 anos após a fixação. No 

entanto: 

a) Se um fonograma for licitamente publicado durante este período, os direitos caducam 70 anos 

após a data da primeira publicação lícita. Se não tiver sido licitamente publicado durante o 

período acima referido e se o fonograma tiver sido licitamente comunicado ao público durante 

o mesmo período, os direitos caducam não antes de 70 anos após a data da primeira 

comunicação lícita ao público;

b) Se, 50 anos após o fonograma ter sido licitamente publicado ou comunicado ao público, o 

produtor de fonogramas não disponibilizar para venda um número suficiente de cópias, ou se 

não tornar o fonograma acessível ao público, o artista-intérprete ou executante pode rescindir 

o contrato mediante o qual tenha transferido ou cedido os seus direitos sobre a fixação da sua 

execução a um produtor de fonogramas.
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5. Os direitos dos organismos de radiodifusão caducam não antes de 50 anos após a primeira 

transmissão, quer a mesma seja efetuada com ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite. 

6. Os prazos previstos no presente artigo são calculados a partir do dia 1 de janeiro do ano 

subsequente ao evento que lhes deu origem.

ARTIGO 160.º

Proteção de medidas de caráter tecnológico

1. As Partes asseguram proteção jurídica adequada contra a evasão a qualquer medida efetiva de 

caráter tecnológico que a pessoa em questão efetua com conhecimento de causa ou com razões 

válidas para saber que persegue esse objetivo. 
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2. As Partes asseguram proteção jurídica adequada contra o fabrico, a importação, a distribuição, 

a venda, o aluguer, a publicidade para efeitos de venda ou de aluguer, ou a posse para fins 

comerciais, de dispositivos, produtos ou componentes ou a prestação de serviços que:

a) Sejam promovidos, publicitados ou comercializados para contornar qualquer medida efetiva 

de caráter tecnológico;

b) Só tenham uma limitada finalidade comercial ou utilização para contornar qualquer medida 

efetiva de caráter tecnológico, ou

c) Sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou executados com o objetivo de 

permitir ou facilitar o contornar de qualquer medida efetiva de caráter tecnológico.

3. Para efeitos do presente Acordo, por "medidas de caráter tecnológico" entende-se qualquer 

tecnologia, dispositivo ou componente que, durante o seu funcionamento normal, se destine a 

impedir ou restringir atos, no que se refere a obras ou outro material, que não sejam autorizados 

pelo titular de um direito de autor ou direitos conexos previstos na legislação nacional. As medidas 

de caráter tecnológico são consideradas "eficazes" quando a utilização da obra ou de outro material 

protegido seja controlada pelos titulares dos direitos através de um controlo de acesso ou de um 

processo de proteção, como por exemplo a codificação, cifragem ou qualquer outra transformação 

da obra ou de outro material protegido, ou um mecanismo de controlo da cópia, que garanta a 

realização do objetivo de proteção.
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ARTIGO 161.º

Proteção das informações para a gestão de direitos

1. As Partes asseguram uma proteção jurídica adequada contra qualquer pessoa que, com 

conhecimento de causa, pratique, sem autorização, um dos seguintes atos:

a) Supressão ou alteração de informações eletrónicas para a gestão de direitos; ou

b) Distribuição, importação para distribuição, radiodifusão, comunicação ao público ou 

colocação à sua disposição de obras ou de outro material protegido nos termos do presente 

Acordo dos quais tenham sido suprimidas ou alteradas sem autorização informações 

eletrónicas para a gestão de direitos,

se essas pessoas souberem ou tiverem motivos para saber que, ao fazê-lo estão a provocar, 

permitir, facilitar ou dissimular a violação de um direito de autor ou de direitos conexos 

previstos na legislação interna.
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2. Para efeitos do presente capítulo, por "informações para a gestão de direitos" entendem-se 

todas as informações prestadas pelos titulares de direitos que identificam a obra ou outro material 

protegido referidos neste capítulo, o autor ou qualquer outro titular do direito, ou informações sobre 

os termos e as condições de utilização da obra ou outro material, e quaisquer números ou códigos 

que representem tais informações. O n.º 1 aplica-se quando qualquer destes elementos de 

informação acompanha uma cópia de uma obra ou de outro material ou aparece no quadro da 

comunicação ao público de uma obra ou de outro material referido no presente capítulo.

ARTIGO 162.º

Exceções e limitações

1. Em conformidade com as convenções e os tratados internacionais aos quais aderiram, as 

Partes podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos previstos nos artigos 154.º a 159.º do 

presente Acordo apenas em determinados casos especiais que não entrem em conflito com a 

exploração normal da obra ou de outro material e não prejudiquem de forma injustificável os 

legítimos interesses dos titulares do direito.
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2. As Partes estabelecem que os atos de reprodução temporária referidos nos artigos 155.º a 

158.º do presente Acordo, que sejam transitórios e episódicos e que constituam parte integrante e 

essencial de um processo tecnológico e cujo único objetivo seja permitir:

a) Uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário; ou

b) Uma utilização lícita

de uma obra ou de outros materiais protegidos a realizar, e que não tenham, em si, significado 

económico, estão excluídos do direito de reprodução previsto nos artigos 155.º a 158.º do presente 

Acordo.

ARTIGO 163.º

Direito de sequência do autor de uma obra de arte

1. As Partes criam, em benefício do autor de uma obra de arte original, um direito de sequência, 

definido como um direito inalienável e irrenunciável, mesmo por antecipação, de receber uma 

participação sobre o preço obtido pela venda dessa obra após a sua alienação inicial pelo autor.
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2. O direito previsto no n.º 1 aplica-se a todos os atos de alienação da obra que envolvam, como 

vendedores, compradores ou intermediários, profissionais do mercado da arte, nomeadamente, 

leiloeiros, galerias de arte e, de um modo geral, quaisquer negociantes de obras de arte.

3. As Partes podem prever que o direito a que se refere o n.º 1 não se aplique aos atos de 

alienação em que o vendedor tenha adquirido a obra diretamente do autor menos de três anos antes 

dessa alienação e o preço de venda não exceda um determinado montante mínimo.

4. A participação sobre o preço deve ser paga pelo vendedor. As Partes podem prever que uma 

das pessoas singulares ou coletivas referidas no n.º 2, com exceção do vendedor, seja o único 

responsável ou co-responsável, juntamente com o vendedor, pelo pagamento da participação.

5. A proteção pode ser invocada na medida em que seja permitido pela Parte em que essa 

proteção é reivindicada. O procedimento de recolha e os montantes são questões determinadas pelo 

direito interno.
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ARTIGO 164.º

Cooperação em matéria de gestão coletiva dos direitos

As Partes envidam esforços para promover o diálogo e a cooperação entre as respetivas sociedades 

de gestão coletiva dos direitos de autor com o objetivo de promover a disponibilidade das obras ou 

de outro material protegido por direitos de autor, bem como a transferência  dos direitos pela 

utilização dessas obras ou de outro material protegido por direitos de autor.
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SUBSECÇÃO 2

MARCAS COMERCIAIS

ARTIGO 165.º

Acordos internacionais

As Partes reiteram o seu compromisso relativamente:

a) Ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid sobre o Registo Internacional de Marcas; e 

b) Ao Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos 

do Registo de Marcas.
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ARTIGO 166.º

Procedimentos de registo

1. As Partes instauram um sistema de registo de marcas, no qual cada decisão final negativa 

tomada pela administração competente em matéria de marcas é comunicada ao requerente por 

escrito e devidamente fundamentada. 

2. As Partes asseguram a possibilidade de rejeitar pedidos de registo de marcas. Esses processos 

de rejeição devem ser contraditórios. 

3. As Partes criam uma base de dados eletrónica pública dos pedidos e dos registos de marcas.
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ARTIGO 167.º

Marcas comerciais notoriamente conhecidas

As Partes aplicam as disposições do artigo 6.º-bis da Convenção de Paris e o artigo 16.º, n.ºs 2 e 3, 

do Acordo TRIPS no que diz respeito à proteção de marcas notoriamente conhecidas, e podem 

tomar em consideração a recomendação comum no que diz respeito à proteção de marcas 

notoriamente conhecidas adotada pela Assembleia da União de Paris para a proteção da propriedade 

industrial e da Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na 

34.ª série de reuniões das Assembleias dos Estados-Membros da OMPI (setembro de 1999).

ARTIGO 168.º

Exceções aos direitos conferidos por uma marca

As Partes prevêem exceções limitadas aos direitos conferidos por uma marca, como por exemplo a 

utilização leal de termos descritivos, a proteção das indicações geográficas a que se refere o 

artigo 176.º, ou outras exceções limitadas que tenham em conta os legítimos interesses do titular da 

marca e de terceiros.
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SUBSECÇÃO 3

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ARTIGO 169.º

Âmbito de aplicação

1. A presente subsecção aplica-se ao reconhecimento e à proteção das indicações geográficas 

originárias dos territórios das Partes.

2. Para que uma indicação geográfica de uma Parte seja protegida pela outra Parte, deve dizer 

respeito a produtos abrangidos pelo âmbito de aplicação da legislação dessa Parte, referida no 

artigo 170.º do presente Acordo.

ARTIGO 170.º

Indicações geográficas estabelecidas

1. Após examinar a Lei da Geórgia relativa a denominações de origem e indicações geográficas 

de produtos, de 22 de agosto de 1999, a União conclui que a referida lei satisfaz os requisitos 

estabelecidos no anexo XVII-A do presente Acordo.
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2. Após ter examinado o Regulamento (CEE) n.º 1601/91 do Conselho, de 10 de junho de 1991, 

que estabelece as regras gerais relativas à definição, designação e apresentação dos vinhos 

aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos cocktails aromatizados de produtos 

vitivinícolas, o Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de março de 2006, relativo à

proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos 

géneros alimentícios, com as suas regras de execução, para o registo, controlo e proteção das 

indicações geográficas de produtos agrícolas e de géneros alimentícios na União Europeia, a parte 

II, título II, capítulo I, secção I, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro

de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas 

para certos produtos agrícolas (Regulamento OCM única), e o Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativo à definição, designação, 

apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas, a Geórgia 

conclui que essas leis, regras e procedimentos são conformes com as disposições do anexo XVII-A 

do presente Acordo.
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3. A Geórgia, após ter concluído um procedimento de oposição, segundo os critérios enunciados 

no anexo XVII-B do presente Acordo e analisado um resumo das especificações dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios correspondentes às indicações geográficas da União constantes 

do Anexo XVII-C do presente Acordo e as indicações geográficas para vinhos, vinhos aromatizados 

e bebidas espirituosas enumeradas no anexo XVII-D do presente Acordo, que foram registadas pela 

União ao abrigo da legislação mencionada no n.º 2, deve proteger essas indicações geográficas em 

conformidade com o nível de proteção previsto na presente subsecção.

4. A União, após ter concluído um procedimento de oposição, segundo os critérios enunciados 

no anexo XVII-B do presente Acordo e analisado um resumo das especificações dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios correspondentes às indicações geográficas da Geórgia 

constantes do Anexo XVII-C e as indicações geográficas para vinhos, vinhos aromatizados e 

bebidas espirituosas enumeradas no anexo XVII-D do presente Acordo, que foram registadas pela 

Geórgia ao abrigo da legislação mencionada no n.º 1, deve proteger essas indicações geográficas em 

conformidade com o nível de proteção previsto na presente subsecção.
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5. As decisões do Comité Misto instituído pelo artigo 11.º do Acordo entre a União Europeia e a 

Geórgia sobre a proteção das indicações geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros 

alimentícios, no que respeita à alteração dos anexos III e IV desse Acordo, que sejam tomadas antes 

da data de entrada em vigor do presente Acordo, serão consideradas decisões do Subcomité das 

Indicações Geográficas e as indicações geográficas aditadas aos anexos III e IV serão consideradas 

como parte dos anexos XVII-C e XVII-D do presente Acordo. Por conseguinte, as Partes protegem 

essas indicações geográficas como indicações geográficas estabelecidas no âmbito do presente 

Acordo.

ARTIGO 171.º

Aditamento de novas indicações geográficas

1. As Partes acordam na possibilidade de aditar novas indicações geográficas a proteger aos 

anexos XVII-C e XVII-D do presente Acordo, pelo procedimento indicado no artigo 179.º, n.º 3, do 

presente Acordo, após conclusão do procedimento de oposição e análise de um resumo das 

especificações, como referido no artigo 170.º, n.ºs 3 e 4, do presente Acordo, aceites por ambas as 

Partes.
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2. Não deve ser requerida a uma Parte a proteção, como indicação geográfica, de uma 

denominação que entre em conflito com o nome de uma variedade vegetal ou de uma raça animal e 

que possa, assim, induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

ARTIGO 172.º

Alcance da proteção das indicações geográficas

1. As indicações geográficas constantes dos anexos XVII-C e XVII-D do presente Acordo, 

incluindo as aditadas em conformidade com o artigo 171.º do presente Acordo, são protegidas 

contra:

a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de um nome protegido:

i) por produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações da 

denominação protegida, ou

ii) que procure tirar benefícios da reputação de uma indicação geográfica;
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b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação1, ainda que a verdadeira origem do produto seja 

indicada ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como 

"género", "tipo", "método", "estilo", "imitação", "sabor", "como", ou similares;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou 

qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da 

publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como o 

acondicionamento em recipientes suscetíveis de criar uma opinião errada sobre a origem do 

mesmo;

d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem 

do produto.

2. Em caso de indicações geográficas total ou parcialmente homónimas, a proteção deve ser 

concedida a cada indicação desde que tenha sido utilizada de boa-fé e tendo em devida 

consideração o local e a utilização tradicional, assim como o risco efetivo de confusão. Sem 

prejuízo do artigo 23.º do Acordo TRIPS, as Partes devem estabelecer em comum as condições 

práticas de utilização que permitam diferenciar as indicações geográficas homónimas, tendo em 

conta a necessidade de assegurar o tratamento equitativo dos produtores em causa e de não induzir 

em erro o consumidor. Não são registadas denominações homónimas que induzam o consumidor 

em erro, levando-o a crer que os produtos provêm de outro território, ainda que sejam exatas no que 

se refere ao território, à região ou ao local de origem do produto em questão.

                                                
1 O termo "evocação" significa, em especial, a utilização de qualquer modo para os produtos da 

posição 20.09 do SH, embora apenas na medida em que esses produtos sejam referidos como 
vinhos da posição 22.04, como vinhos aromatizados da posição 22.05 e como bebidas 
espirituosas da posição 22.08 do sistema.
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3. Sempre que uma Parte, no contexto de negociações com um país terceiro, propuser a proteção 

de uma indicação geográfica desse país terceiro e essa denominação for homónima de uma 

indicação geográfica da outra Parte, esta é informada e tem a oportunidade de apresentar 

observações antes que a denominação se torne protegida.

4. Nenhuma disposição da presente subsecção obriga uma Parte a proteger uma indicação 

geográfica da outra Parte que não seja protegida ou deixe de o ser no seu país de origem. As Partes 

devem notificar-se mutuamente sempre que uma indicação geográfica deixe de ser protegida no seu 

país de origem.
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ARTIGO 173.º

Proteção da transcrição das indicações geográficas

1. As indicações geográficas em carateres georgianos e outros carateres não latinos utilizados 

oficialmente nos Estados-Membros da UE, protegidas ao abrigo das disposições da presente 

subsecção, são protegidas juntamente com a sua transcrição para carateres latinos. Esta transcrição 

pode ser utilizada igualmente para efeitos de rotulagem dos produtos em causa.

2. De igual modo, as indicações geográficas protegidas ao abrigo da presente subsecção em 

carateres latinos são protegidas juntamente com a sua transcrição para os carateres do alfabeto em 

carateres georgianos e outros carateres não latinos utilizados oficialmente nos Estados-Membros. 

Esta transcrição pode ser utilizada igualmente para efeitos de rotulagem dos produtos em causa.
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ARTIGO 174.º

Direito de utilização de indicações geográficas

1. Uma denominação protegida ao abrigo da presente subsecção pode ser utilizada por qualquer 

operador que comercialize produtos agrícolas, géneros alimentícios, vinhos, vinhos aromatizados e 

bebidas alcoólicas que estejam em conformidade com o caderno de especificações correspondente.

2. Uma vez protegida uma indicação geográfica ao abrigo da presente subsecção, a utilização 

dessa denominação protegida deixa de estar sujeita ao registo de utilizadores ou outros ónus. 

ARTIGO 175.º

Cumprimento efetivo da proteção

As Partes aplicam efetivamente a proteção estabelecida nos artigos 170.º a 174.º do presente Acordo 

através da atuação administrativa adequada das suas autoridades públicas. Fazem-no igualmente a 

pedido de uma Parte interessada. 
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ARTIGO 176.º

Relação com marcas comerciais

1. As Partes recusam ou invalidam, ex officio ou a requerimento de uma Parte interessada, em 

conformidade com a legislação de cada Parte, o registo de uma marca correspondente a qualquer 

das situações referidas no artigo 172.º, n.º 1, do presente Acordo, em relação com uma indicação 

geográfica protegida para produtos semelhantes, desde que o requerimento para registo da marca 

tenha sido apresentado após a data do requerimento de proteção da indicação geográfica no 

território em causa.

2. No que diz respeito às indicações geográficas referidas no artigo 170.º do presente Acordo, a 

data de pedido de proteção é 1 de abril de 2012.

3. No que diz respeito às indicações geográficas referidas no artigo 171.º do presente Acordo, a 

data de requerimento de proteção é a data de transmissão de um pedido à outra Parte visando a 

proteção de uma indicação geográfica.
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4. As Partes não estão obrigadas a proteger uma indicação geográfica se, tendo em conta uma 

marca comercial reputada ou notoriamente conhecida, a proteção for suscetível de induzir o 

consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do produto.

5. Sem prejuízo do n.º 4, as Partes protegem igualmente as indicações geográficas em caso de 

marcas preexistentes. Por marca preexistente entende-se uma marca cuja utilização corresponde a 

uma das situações referidas no artigo 172.º, n.º 1, do presente Acordo, que foi pedida, registada ou 

estabelecida pelo uso, caso essa possibilidade se encontre prevista na legislação em causa, no 

território de uma das Partes, antes da data de apresentação do pedido de proteção da indicação 

geográfica pela outra Parte ao abrigo da presente subsecção. Essa marca pode continuar a ser 

utilizada e renovada não obstante a proteção da indicação geográfica, desde que não existam 

fundamentos de invalidade ou de caducidade da marca na legislação sobre marcas das Partes. 
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ARTIGO 177.º

Regras gerais

1. A presente subsecção aplica-se sem prejuízo dos direitos e obrigações das Partes no âmbito do 

Acordo OMC.

2. A importação, exportação e comercialização de qualquer dos produtos referidos nos 

artigos 170.º e 171.º do presente Acordo efetua-se em conformidade com as leis e regulamentação 

aplicáveis no território da Parte importadora.

3. Todas as questões decorrentes das especificações técnicas dos nomes registados são tratadas

pelo subcomité instituído nos termos do artigo 179.º do presente Acordo.

4. As indicações geográficas protegidas ao abrigo da presente subsecção só podem ser 

canceladas pela Parte de que o produto é originário.

5. O caderno de especificações de um produto, na aceção da presente subsecção, é o aprovado, 

incluindo quaisquer alterações, igualmente aprovadas, pelas autoridades da Parte de cujo território o 

produto é originário.
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ARTIGO 178.º

Cooperação e transparência

1. As Partes, quer diretamente quer através do Subcomité das Indicações Geográficas instituído 

nos termos do artigo 179.º do presente Acordo, devem manter contacto sobre todas as questões 

relacionadas com a execução e o funcionamento da presente subsecção. Em particular, uma Parte 

pode pedir à outra Parte informações sobre o caderno de especificações de um produto e suas 

alterações, assim como sobre os pontos de contacto para medidas de controlo.

2. As Partes podem tornar públicos os cadernos de especificações ou as respetivas fichas-

-resumo, e os pontos de contacto para as disposições em matéria de controlo correspondentes às 

indicações geográficas da outra Parte protegidas ao abrigo do presente artigo.
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ARTIGO 179.º

Subcomité das Indicações Geográficas

1. É instituído um Subcomité das Indicações Geográficas. O Subcomité das Indicações 

Geográficas é composto por representantes da União e da Geórgia com o objetivo de acompanhar o 

funcionamento desta subsecção e intensificar a sua cooperação e o diálogo em matéria de 

indicações geográficas. O Subcomité informa o Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo.

2. O Subcomité das Indicações Geográficas adota as suas decisões por consenso. Estabelece o 

seu próprio regulamento interno. Reúne-se a pedido de qualquer uma das Partes, o mais tardar 90 

dias após o pedido, alternadamente na UE e na Geórgia, em data e local e sob a forma (incluindo a 

possibilidade de videoconferência) estabelecidos conjuntamente pelas Partes.
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3. O Subcomité das Indicações Geográficas garante igualmente o bom funcionamento da 

presente subsecção e pode apreciar qualquer assunto relacionado com a aplicação e o 

funcionamento do mesmo. Este Subcomité deve ser responsável por:

a) Alterar o artigo 170.º, n.ºs 1 e 2, do presente Acordo, no que diz respeito às referências ao 

direito aplicável às Partes; 

b) Alterar os anexos XXII-C e XXII-D do presente Acordo, no que diz respeito às indicações 

geográficas;

c) Trocar informações sobre a evolução legislativa e política em matéria de indicações 

geográficas e qualquer outra questão de interesse mútuo neste domínio;

d) Trocar informações sobre indicações geográficas para efeitos de ponderar a sua proteção em 

conformidade com a presente subsecção. 
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SUBSECÇÃO 4

DESENHOS E MODELOS

ARTIGO 180.º

Acordos internacionais

As Partes reiteram o seu compromisso relativamente ao Ato de Genebra do Acordo da Haia relativo 

ao Registo Internacional de Desenhos e Modelos Industriais, de 1999.

ARTIGO 181.º

Proteção de desenhos e modelos registados

1. As Partes asseguram a proteção dos desenhos ou modelos criados de forma independente que 

sejam novos ou originais1. Essa proteção concretiza-se mediante registo, que confere aos seus 

titulares direitos exclusivos em relação aos desenhos e modelos registados nos termos do presente 

artigo.

                                                
1 Para efeitos do presente artigo, uma Parte pode considerar que um desenho ou modelo com 

um caráter singular é um desenho ou modelo original.
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2. Um desenho ou modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente 

de um produto complexo só é considerado novo e original:

a) Se o componente, depois de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a 

utilização normal deste último; e

b) Se as características visíveis do componente satisfizerem, por si mesmas, os requisitos de 

novidade e originalidade.

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, alínea a), entende-se por "utilização normal" a utilização 

pelo consumidor final, sem incluir as medidas de conservação, manutenção ou reparação.

4. O titular de um desenho ou modelo protegido tem o direito de impedir terceiros que agem sem 

o seu consentimento de fabricar, colocar à venda, vender, importar, exportar, armazenar ou utilizar 

artigos que ostentem ou incorporem o desenho ou modelo protegido, quando tais atos são efetuados 

para fins comerciais, prejudicam indevidamente a exploração normal do desenho ou modelo ou não 

são compatíveis com práticas de comércio leais.
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5. A duração da proteção oferecida é de 25 anos, a contar da data de depósito do pedido de 

registo ou a partir de uma data estabelecida em conformidade com o Acordo de Haia relativo ao 

Depósito Internacional de Desenhos e Modelos Industriais, sem prejuízo do disposto na Convenção 

de Paris.

ARTIGO 182.º

Exceções e exclusões

1. As Partes podem instituir exceções limitadas à proteção dos desenhos ou modelos desde que 

essas exceções não colidam de forma injustificável com a exploração normal dos desenhos ou 

modelos protegidos e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses do titular do 

desenho ou modelo protegido, tendo em conta os legítimos interesses de terceiros.

2. A proteção de desenhos ou modelos não abrange os desenhos ou modelos ditados 

essencialmente por considerações de caráter técnico ou funcional. Em especial, não são protegidas 

pelo direito sobre desenhos e modelos as características da aparência de um produto que devam ser 

reproduzidas na sua forma e dimensões exatas para permitir que o produto a que o desenho ou 

modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto, ou colocado 

dentro, à volta ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam desempenhar a sua 

função.
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ARTIGO 183.º

Relação com o direito de autor

Um desenho ou modelo pode igualmente beneficiar da proteção conferida pelo direito de autor de 

uma Parte a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma. 

Cada Parte determina o âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau 

de originalidade exigido.

SUBSECÇÃO 5

PATENTES

ARTIGO 184.º

Acordos internacionais

As Partes reiteram o seu compromisso relativamente ao Tratado de Cooperação em Matéria de 

Patentes da OMPI.
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ARTIGO 185.º

Patentes e saúde pública

1. As Partes reconhecem a importância da Declaração da Conferência Ministerial da OMC sobre 

o Acordo TRIPS e Saúde Pública, adotada em 14 de novembro de 2001. 

2. As Partes respeitam a Decisão do Conselho Geral da OMC de 30 de agosto de 2003 sobre o 

n.º 6 da declaração referida no n.º 1 do presente artigo e contribuem para a sua execução.

ARTIGO 186.º

Certificado complementar de proteção

1. As Partes reconhecem que os medicamentos e os produtos fitofarmacêuticos protegidos por 

patente nos seus respetivos territórios podem ser objeto de um processo de autorização 

administrativa antes da sua introdução nos mercados. Reconhecem que o período que decorre entre 

o depósito de um pedido de patente e a primeira autorização de introdução do produto no respetivo 

mercado, como definido para o efeito pela legislação interna, pode encurtar o período de proteção 

efetiva conferida pela patente.
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2. As Partes prevêem um novo período de proteção relativamente a medicamentos ou produtos 

fitofarmacêuticos que estejam protegidos por uma patente e que tenham sido objeto de um 

procedimento de autorização administrativa, devendo esse período ser igual ao período a que se 

refere o n.º 1, segunda frase, reduzido em cinco anos.

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, a prorrogação dos direitos conferidos pela proteção não 

pode ultrapassar cinco anos.

4. No caso de medicamentos para os quais tenham sido realizados estudos pediátricos, e na 

condição de os resultados desses estudos se encontrarem refletidos na informação sobre o produto, 

as Partes devem prever uma extensão adicional de seis meses do período de proteção a que se refere 

o n.º 2.
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ARTIGO 187.º

Proteção dos dados apresentados para efeitos da obtenção de uma autorização de introdução no 

mercado de um produto farmacêutico1

1. As Partes aplicam um sistema abrangente que garanta a confidencialidade, a não divulgação e 

a independência dos dados apresentados para efeitos da obtenção de uma autorização de introdução 

no mercado de um medicamento. 

2. As Partes asseguram, na sua legislação, que qualquer informação necessária que seja 

apresentada para efeitos da obtenção de uma autorização de introdução de um medicamento no 

mercado continua a não ser divulgada a terceiros e goza de proteção contra qualquer utilização 

comercial desleal.

                                                
1 O presente artigo aplica-se sem prejuízo do disposto no Regulamento n.º 188 do Governo da 

Geórgia, de 22 de outubro de 2009, sobre o estabelecimento da lista de países e autoridades 
relevantes elegíveis para o regime simplificado de registo dos medicamentos na Geórgia.  A 
lista estabelecida pelo referido regulamento refere-se aos seguintes países/entidades: EMEA-
-Agência Europeia de Medicamentos; Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, 
Islândia, Irlanda, Itália. Japão, Coreia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 
Suécia, Suíça, Reino Unido, EUA.
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3. Para esse efeito, durante um período mínimo de seis anos a contar da data da primeira 

autorização de uma das Partes, não autorizam outros candidatos a comercializar o produto em causa 

ou similar, com base na autorização de introdução no mercado concedida ao candidato que tinha 

fornecido os dados relativos aos ensaios ou estudos, a menos que o requerente que tinha fornecido 

dados ou estudos de ensaio tenha dado o seu consentimento. Durante esse período, os dados de 

ensaios ou estudos apresentados para a primeira aprovação não devem ser utilizados em benefício 

de um requerente posterior que pretenda obter a aprovação de comercialização de um medicamento, 

exceto se o primeiro requerente der o seu consentimento nesse sentido.

4. O período de seis anos referido no n.º 3 é prorrogado até um máximo de sete anos se, durante 

os primeiros seis anos após a autorização inicial, o titular obtiver uma autorização para uma ou 

várias novas indicações terapêuticas consideradas como tendo um benefício clínico significativo em 

comparação com as terapias existentes.

5. A Geórgia compromete-se a alinhar a sua legislação em matéria de proteção de dados 

aplicável aos medicamentos com a da União, em data a decidir pelo Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo.
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ARTIGO 188.º

Proteção dos dados para efeitos da obtenção de uma autorização de introdução no mercado de um 

produto fitofarmacêutico

1. As Partes determinam os requisitos em matéria de segurança e eficácia antes de autorizarem a 

introdução no mercado de produtos fitofarmacêuticos.

2. As Partes garantem que os dados apresentados pela primeira vez por um requerente para obter 

uma autorização de introdução no mercado de um produto fitofarmacêutico gozam de proteção 

contra qualquer utilização comercial desleal e não são utilizados em benefício de qualquer outra 

pessoa com o objetivo de obter uma autorização de introdução no mercado, salvo se forem dadas 

provas de que o primeiro requerente autorizou expressamente a utilização desses dados.

3. Os relatórios de testes ou estudos apresentados pela primeira vez para a obtenção de uma 

autorização de introdução no mercado devem preencher as seguintes condições:

a) Ser necessários para a autorização ou para a alteração de uma autorização, a fim de permitir a 

utilização noutra cultura, e

b) Ser certificados como conformes aos princípios das boas práticas de laboratório ou das boas 

práticas experimentais.
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4. O período de proteção de dados deve ser de, pelo menos, dez anos a contar da data da 

primeira autorização na Parte em causa.

ARTIGO 189.º

Variedades vegetais

As Partes protegem os direitos de obtenções vegetais, em conformidade com a Convenção 

Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, e cooperam no sentido de promover e aplicar 

esses direitos.
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SECÇÃO 3

CUMPRIMENTO EFETIVO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ARTIGO 190.º

Obrigações gerais

1. As Partes reafirmam os compromissos que lhes incumbem ao abrigo do Acordo TRIPS, 

nomeadamente da parte III desse Acordo, e preveem os procedimentos, medidas e vias de recurso 

complementares, apresentados na presente secção, necessários para assegurar o cumprimento 

efetivo dos direitos de propriedade intelectual1.

2. Esses procedimentos, medidas e vias de recurso complementares devem ser leais e 

equitativos, não devendo ser inutilmente complexos ou onerosos, comportar prazos pouco 

razoáveis, nem implicar atrasos injustificados.

                                                
1 Para efeitos da presente subsecção, a noção de "direitos de propriedade intelectual" inclui, 

pelo menos, os seguintes direitos: direito de autor; direitos conexos com os direitos de autor; 
direito sui generis do criador de uma base de dados; direitos dos criadores de topografias de 
um produto semicondutor; direitos conferidos por uma marca; direitos relativos a desenhos ou 
modelos; direitos conferidos por patentes, incluindo direitos decorrentes de certificados 
complementares de proteção; indicações geográficas; direitos conferidos por modelos de 
utilidade; direitos de proteção de variedades vegetais; designações comerciais, caso sejam 
protegidas enquanto direitos exclusivos pela legislação interna.
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3. Essas medidas e vias de recurso complementares também devem ser efetivas, proporcionadas 

e dissuasivas e ser aplicadas de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever 

salvaguardas contra os abusos.

ARTIGO 191.º

Requerentes habilitados

As Partes reconhecem legitimidade para requerer a aplicação dos procedimentos, das medidas e vias 

de recurso referidos na presente secção e na parte III do Acordo TRIPS, às seguintes pessoas: 

a) Os titulares de direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação aplicável;

b) Todas as outras pessoas autorizadas a utilizar esses direitos, em particular os titulares de 

licenças, na medida do permitido pela legislação aplicável e nos termos da mesma;
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c) Os organismos de gestão dos direitos coletivos de propriedade intelectual regularmente 

reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos de propriedade 

intelectual, na medida do permitido pela legislação aplicável e nos termos da mesma;

d) Os organismos de defesa da profissão regularmente reconhecidos como tendo o direito de 

representar os titulares de direitos de propriedade intelectual, na medida do permitido pela 

legislação aplicável e nos termos da mesma.
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SUBSECÇÃO 1

EXECUÇÃO EM MATÉRIA CIVIL

ARTIGO 192.º

Medidas de preservação da prova

1. Antes de se intentar uma ação relativa ao mérito da causa, as Partes garantem que as 

autoridades judiciais competentes podem, a pedido de uma Parte que tenha apresentado provas 

razoavelmente disponíveis para fundamentar as alegações de que o seu direito de propriedade 

intelectual foi ou está prestes a ser violado, ordenar medidas provisórias rápidas e eficazes para 

preservar provas relevantes da alegada violação, desde que a proteção das informações 

confidenciais seja salvaguardada. 

2. Essas medidas podem incluir a descrição pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, a 

apreensão efetiva das alegadas mercadorias ilícitas e, sempre que adequado, dos materiais e 

instrumentos utilizados na produção e/ou distribuição dessas mercadorias e dos documentos a elas 

referentes. Essas medidas devem ser tomadas, se necessário, sem que a outra Parte seja ouvida, 

sobretudo sempre que um eventual atraso possa causar danos irreparáveis ao titular do direito ou 

quando exista um risco demonstrável de destruição da prova.
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3. Nos casos em que as medidas de proteção da prova tenham sido adotadas sem que a outra 

Parte tenha sido ouvida, esta será avisada do facto sem demora e o mais tardar após a execução das 

medidas. 

ARTIGO 193.º

Direito de informação

1. As Partes asseguram que, no contexto do processo relativo à violação de um direito de 

propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razoável do requerente, as 

autoridades judiciais competentes podem ordenar que as informações sobre a origem e as redes de 

distribuição das mercadorias ou dos serviços que violam um direito de propriedade intelectual 

sejam fornecidas pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que:

a) Tenha sido encontrada na posse de mercadorias objeto de litígio à escala comercial;

b) Tenha sido encontrada a utilizar, à escala comercial, serviços objeto de litígio;
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c) Tenha sido encontrada a prestar, à escala comercial, serviços utilizados em atividades objeto 

de litígio; ou

d) Tenha sido encontrada a produzir, fabricar ou distribuir mercadorias objeto de litígio ou a 

prestar serviços, mediante informações prestadas por qualquer das pessoas referidas nas 

alíneas a), b) ou c).

2. As informações referidas no n.º 1 incluem, se necessário:

a) Os nomes e endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros 

detentores anteriores das mercadorias ou dos serviços, bem como dos grossistas e dos 

retalhistas destinatários; e

b) Informações sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou 

encomendadas, bem como sobre o preço obtido pelas mercadorias ou os serviços em questão.

3. Os n.ºs 1 e 2 aplicam-se sem prejuízo de outras disposições que:

a) Confiram ao titular direitos de receber informações mais pormenorizadas;
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b) Rejam a utilização em processos cíveis ou penais das informações comunicadas por força do 

presente artigo;

c) Rejam a responsabilidade por abuso do direito à informação;

d) Confiram a possibilidade de recusar o fornecimento de informações que possa obrigar a 

pessoa referida no n.º 1 a admitir a sua própria participação ou a de familiares próximos na 

violação de um direito de propriedade intelectual; ou

e) Rejam a proteção da confidencialidade das fontes de informação ou o tratamento dos dados 

pessoais.
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ARTIGO 194.º

Medidas provisórias

1. As Partes garantem que as autoridades judiciais podem, a pedido de um requerente, decretar 

contra o alegado infrator uma medida inibitória destinada a prevenir uma violação iminente de um 

direito de propriedade intelectual ou a proibir, a título provisório e sob reserva, se for caso disso, do 

pagamento de sanções pecuniárias compulsórias previstas na legislação interna, a continuação da 

alegada violação ou sujeitar essa continuação à constituição de garantias destinadas a assegurar a 

indemnização do titular do direito. Pode igualmente ser decretada uma medida inibitória, nas 

mesmas condições, contra um intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro 

para violar direitos de propriedade intelectual. 

2. Pode igualmente ser decretada uma medida inibitória para ordenar a apreensão ou a entrega 

das mercadorias que se suspeite violarem direitos de propriedade intelectual, a fim de impedir a sua 

entrada ou circulação nos circuitos comerciais.
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3. Em caso de alegadas infrações à escala comercial, as Partes asseguram que, se o requerente 

provar a existência de circunstâncias suscetíveis de comprometer a cobrança da indemnização, as 

autoridades judiciais possam ordenar a apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado 

infrator, incluindo o congelamento das suas contas bancárias e outros bens. Para o efeito, as 

autoridades competentes podem ordenar o acesso, sempre que tal se justifique, aos documentos 

bancários, financeiros ou comerciais sob o controlo do alegado infrator.

ARTIGO 195.º

Medidas resultantes de uma decisão sobre o mérito da causa

1. As Partes devem assegurar que, a pedido do requerente, sem prejuízo de quaisquer 

indemnizações por perdas e danos devidas ao titular do direito em virtude da violação, e sem 

qualquer indemnização, as autoridades judiciais competentes possam ordenar, pelo menos, a 

exclusão definitiva dos circuitos comerciais ou a destruição das mercadorias que de verificou 

estarem a violar um direito de propriedade intelectual. Se for caso disso, as autoridades judiciais 

competentes podem ordenar igualmente a destruição dos materiais e instrumentos 

predominantemente utilizados na criação ou no fabrico dessas mercadorias.
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2. As autoridades judiciais das Partes têm poderes para ordenar que essas medidas sejam 

executadas a expensas do infrator, a não ser que sejam invocadas razões específicas para que não se 

proceda desta forma.

3. As Partes garantem que, nos casos em que seja tomada uma decisão judicial que constate uma 

violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais competentes possam 

impor ao infrator, bem como a um intermediário cujos serviços são utilizados por um terceiro para 

violar um direito de propriedade intelectual, uma medida inibitória da continuação dessa violação. 

4. As Partes podem estabelecer que, se for caso disso e a pedido da pessoa eventualmente 

afetada pelas medidas previstas no presente artigo, as autoridades judiciais competentes possam 

ordenar o pagamento à parte lesada de uma compensação pecuniária, em alternativa à aplicação das 

medidas previstas no presente artigo, se essa pessoa tiver atuado sem dolo nem negligência e a 

execução das medidas em questão implicar para ela um dano desproporcionado e a referida 

compensação pecuniária se afigurar razoavelmente satisfatória para a parte lesada.
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ARTIGO 196.º

Indemnização por perdas e danos

1. As Partes garantem que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes

ordenem ao infrator que, tendo conhecimento de causa ou presumindo-se que o tenha, desenvolveu 

uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos proporcional 

ao prejuízo que este último efetivamente sofreu como resultado da infração. Ao estabelecerem o 

montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:

a) Têm em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, 

nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos 

obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, 

como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou

b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e 

danos como uma quantia fixa, com base em elementos como pelo menos o montante das 

remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado 

autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão.
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2. Quando, sem o saber ou tendo motivos para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma 

atividade ilícita, as Partes podem autorizar as autoridades judiciais a ordenarem a recuperação dos 

lucros ou o pagamento das indemnizações, que podem ser preestabelecidos.

ARTIGO 197.º

Custas judiciais

As Partes garantem que as custas judiciais e outras despesas razoáveis e proporcionadas incorridas 

pela parte vencedora no processo são geralmente assumidas pela parte vencida, exceto se tal não for 

possível por uma questão de equidade e sem prejuízo das exceções previstas nas normas processuais 

internas. 
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ARTIGO 198.º

Publicação das decisões judiciais

As Partes asseguram que, tanto no âmbito de ações judiciais por violação de um direito de 

propriedade intelectual como no âmbito de ações judiciais por violação de um direito de 

propriedade intelectual, ou em ambos os casos, as autoridades judiciais podem ordenar, a pedido do 

requerente e a expensas do infrator, medidas adequadas para divulgar todas as informações 

respeitantes à decisão, nomeadamente a sua afixação e publicação integral ou parcial. 
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ARTIGO 199.º

Presunção de autoria ou da propriedade

Para efeitos de aplicação das medidas, procedimentos e recursos previstos na presente subsecção:

a) Para que o autor de uma obra literária ou artística, na ausência de prova em contrário, seja 

considerado como tal, e tenha por conseguinte direito a intentar um processo por violação, 

será considerado suficiente que o seu nome apareça na obra do modo habitual;

b) O disposto na alínea a) é aplicável mutatis mutandis aos titulares de direitos conexos com o 

direito de autor, relativamente à matéria sujeita a proteção.
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SUBSECÇÃO 2

OUTRAS DISPOSIÇÕES

ARTIGO 200.º

Medidas na fronteira

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 75.º e no anexo XIII do presente Acordo, o presente artigo 

estabelece os princípios gerais do presente Acordo que rege o cumprimento efetivo dos direitos de 

propriedade intelectual pelas autoridades aduaneiras e as obrigações das autoridades aduaneiras das 

Partes de participar na cooperação.

2. Aquando da aplicação de medidas nas fronteiras para o respeito dos direitos de propriedade 

intelectual, as Partes asseguram a coerência com as suas obrigações no âmbito do GATT de 1994 e 

do Acordo TRIPS.
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3. As disposições sobre as medidas relativas às fronteiras no presente artigo são de natureza 

processual. Apresentam as condições e os procedimentos para a intervenção das autoridades 

aduaneiras quando mercadorias suspeitas de violarem um direito de propriedade intelectual estejam, 

ou devessem ter sido, submetidas a controlo aduaneiro. Não afetam de forma alguma o direito 

substantivo das Partes em matéria de propriedade intelectual.

4. A fim de facilitar o cumprimento efetivo dos direitos de propriedade intelectual, as 

autoridades aduaneiras devem adotar uma série de abordagens para identificar remessas de 

mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual. Essas abordagens 

incluem técnicas de análise de risco, com base, nomeadamente, nas informações fornecidas pelos 

titulares de direitos, informações recolhidas e inspeções da carga.

5. As Partes acordam em aplicar efetivamente o artigo 69.º do Acordo TRIPS em matéria de 

comércio internacional de mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade 

intelectual. Para esse efeito, as Partes estabelecem e notificam os pontos de contacto nas respetivas 

administrações aduaneiras e devem estar prontas para trocar dados e informações sobre o comércio

dessas mercadorias que afetam ambas as Partes. Promoverão, em especial, o intercâmbio de 

informações e a cooperação entre autoridades aduaneiras no que diz respeito ao comércio de 

mercadorias apresentadas sob uma marca de contrafação e de mercadorias pirateadas em infração 

ao direito de autor. Sem prejuízo do disposto no protocolo II do presente Acordo, relativo à 

assistência administrativa mútua em matéria aduaneira, as autoridades aduaneiras procedem, se for 

caso disso, ao rápido intercâmbio de informações e no devido respeito da legislação das Partes em 

matéria de proteção de dados.
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6. As autoridades aduaneiras de cada Parte devem cooperar, a pedido ou por sua própria 

iniciativa, no sentido de prestar informações relevantes disponíveis às autoridades aduaneiras da 

outra Parte, em especial para mercadorias em trânsito no território de uma das Partes destinadas à 

outra Parte ou originários da outra Parte.

7. O Subcomité referido no artigo 74.º do presente Acordo estabelece as disposições práticas 

necessárias em matéria de intercâmbio de dados e informações a que se refere o presente artigo.

8. O Protocolo II do presente Acordo relativo à assistência administrativa mútua em matéria 

aduaneira aplica-se aos casos de violação dos direitos de propriedade intelectual, sem prejuízo de 

formas de cooperação resultantes da aplicação dos n.ºs 5 a 7 do presente artigo.

9. O Subcomité referido no artigo 74.º do presente Acordo deve agir na qualidade de comité 

responsável por garantir o bom funcionamento e a correta aplicação do presente artigo. 
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ARTIGO 201.º

Códigos de conduta

As Partes promovem:

a) A elaboração, por parte das associações ou organizações empresariais ou profissionais, de 

códigos de conduta que contribuam para o cumprimento efetivo dos direitos de propriedade 

intelectual; 

b) A apresentação às respetivas autoridades competentes de projetos de códigos de conduta e de 

quaisquer avaliações da aplicação desses códigos de conduta.

ARTIGO 202.º

Cooperação

1. As Partes acordam em cooperar com o objetivo de apoiar a execução dos compromissos e 

obrigações referidos no presente capítulo.
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2. A cooperação inclui, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) Intercâmbio de informações sobre o quadro normativo relativo aos direitos de propriedade 

intelectual e às regras pertinentes em matéria de proteção e aplicação e o intercâmbio de 

experiências sobre os progressos a nível legislativo nesses domínios;

b) Intercâmbio de experiências e de informações sobre o cumprimento efetivo dos direitos de 

propriedade intelectual;

c) Intercâmbio de experiências sobre o cumprimento efetivo, descentralizada e centralizada, por 

parte das autoridades aduaneiras, da polícia e dos organismos administrativos e judiciais; 

coordenação com vista a prevenir as exportações de mercadorias de contrafação, incluindo 

com outros países;

d) Reforço das capacidades; intercâmbio e formação de pessoal;

e) Promoção e difusão de informação sobre direitos de propriedade intelectual, nomeadamente 

em círculos empresariais e na sociedade civil; reforço da sensibilização dos consumidores e 

dos titulares dos direitos;
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f) Reforço da cooperação institucional, por exemplo, entre os institutos de propriedade 

intelectual;

g) Promoção ativa da sensibilização e educação do público em geral sobre as políticas de direitos 

de propriedade intelectual: formulação de estratégias eficazes para identificar os principais 

destinatários e criação de programas de comunicação para aumentar a sensibilização dos 

meios de comunicação e dos consumidores sobre o impacto da violação dos direitos de 

propriedade intelectual, incluindo o risco para a saúde e a segurança no contexto da 

criminalidade organizada.
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CAPÍTULO 10

CONCORRÊNCIA

ARTIGO 203.º

Princípios

As Partes reconhecem a importância de uma concorrência livre e não distorcida nas suas relações 

comerciais. As Partes reconhecem que as práticas comerciais e as intervenções estatais 

anticoncorrenciais (incluindo as subvenções) podem distorcer o bom funcionamento dos mercados e 

minar as vantagens da liberalização do comércio. 
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ARTIGO 204.º

Legislação antitrust e de concentrações e respetiva aplicação

1. As Partes mantêm nos seus respetivos territórios legislação abrangente em matéria de 

concorrência que responda efetivamente a acordos anticoncorrenciais, práticas concertadas e 

comportamentos anticoncorrenciais unilaterais de empresas com posição dominante e que assegure 

um controlo efetivo das operações de concentração de empresas, a fim de evitar obstáculos 

significativos a uma concorrência efetiva e abuso de posição dominante. 

2. As Partes mantêm uma autoridade responsável pela aplicação do direito da concorrência 

referido no n.º 1 e dotam-na dos meios adequados para esse efeito.

3. As Partes reconhecem a importância de aplicar a respetiva legislação em matéria de 

concorrência de forma transparente e não discriminatória, no respeito dos princípios de equidade 

processual e do direito de defesa das empresas em questão.
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ARTIGO 205.º

Monopólios estatais, empresas públicas e empresas que beneficiam de direitos especiais ou 

exclusivos

1. Nenhuma disposição do presente capítulo impede as Partes de designar ou manter monopólios 

estatais, empresas estatais ou conceder a empresas direitos especiais ou exclusivos, em 

conformidade com a respetiva legislação. 

2. No que diz respeito aos monopólios estatais de caráter comercial, às empresas públicas e às 

empresas que beneficiam de direitos especiais ou exclusivos, as Partes velam por que essas 

empresas fiquem sujeitas à legislação em matéria de concorrência a que se refere o artigo 204.º, 

n.º 1, na medida em que a aplicação dessa legislação não obste ao desempenho, de direito ou de 

facto, da missão particular de interesse público atribuída às empresas em causa. 
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ARTIGO 206.º

Subvenções

1. Para efeitos do presente artigo, entende-se por "subvenção" uma medida que preenche as 

condições enunciadas no artigo 1.º do Acordo SMC independentemente de ter sido concedida em 

relação à produção de bens ou à prestação de serviços e que é específica na aceção do artigo 2.º 

desse Acordo.

2. As Partes asseguram a transparência em matéria de subvenções. Para o efeito, cada Parte 

apresenta bienalmente à outra Parte um relatório sobre a base jurídica, a forma, o montante ou o 

orçamento e, se possível, o beneficiário da subvenção concedida pelo seu governo ou por um 

organismo público no que se refere à produção de bens. Presume-se que o relatório foi apresentado 

se a informação pertinente for difundida por cada Parte num sítio de acesso público na Internet. 

3. A pedido de uma Parte, a outra Parte presta de imediato a informação e responde a questões 

relativas a determinados subsídios relacionados com a prestação de serviços.
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ARTIGO 207.º

Resolução de litígios

As disposições sobre o mecanismo de resolução de litígios do capítulo 14 (Resolução de litígios) do 

título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo não se aplicam aos artigos 203.º, 204.º 

e 205.º do presente Acordo. 

ARTIGO 208.º

Relações com a OMC

As disposições do presente capítulo não prejudicam os direitos e obrigações das Partes nos termos 

do Acordo OMC, nomeadamente o Acordo SMC e o Memorando de Entendimento sobre a 

Resolução de Litígios (MERL). 
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ARTIGO 209.º

Confidencialidade

Quando procedem ao intercâmbio de informações ao abrigo do presente capítulo, as Partes têm em 

conta as restrições em matéria de segredo profissional e comercial nas suas jurisdições respetivas.
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CAPÍTULO 11

DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA DE ENERGIA RELACIONADAS COM O COMÉRCIO

ARTIGO 210.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por: 

a) "Produtos energéticos", petróleo bruto (código SH 27.09), gás natural (código SH 27.11) e 

energia elétrica (código SH 27.16); 

b) "Infraestruturas de transporte de energia", gasodutos de transporte de gás natural de alta 

pressão; redes e linhas de transporte de eletricidade de alta tensão, incluindo interligações 

utilizadas para ligar diferentes redes de transporte de eletricidade ou de gás; oleodutos de 

petróleo bruto, caminhos-de-ferro e outras infraestruturas fixas para o manuseamento do 

trânsito de produtos energéticos;
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c) "Trânsito", a passagem de produtos energéticos pelo território de uma Parte, com ou sem 

transbordo, armazenagem, fracionamento da carga ou mudança no modo de transporte, caso 

tal passagem constitua apenas parte de uma viagem completa que se inicia e termina no 

exterior das fronteiras da Parte em cujo território o tráfego passa;

d) "Obtenção não autorizada", qualquer atividade que consista na obtenção ilícita de produtos 

energéticos a partir da infraestruturas de transporte de energia.

ARTIGO 211.º

Trânsito

As Partes asseguram o trânsito, conformes aos seus compromissos internacionais, em conformidade 

com as disposições do GATT de 1994 e o Tratado da Carta da Energia. 
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ARTIGO 212.º

Obtenção não autorizada de produtos em trânsito

As Partes tomam todas as medidas necessárias para proibir e impedir a obtenção não autorizada de 

produtos energéticos em trânsito no seu território por uma entidade sujeita ao seu controlo ou 

jurisdição. 

ARTIGO 213.º

Trânsito ininterrupto 

1. As Partes não retiram nem interferem de qualquer outro modo com o trânsito de produtos 

energéticos através do seu território de energia, exceto nos casos em que essa retirada ou outra 

interferência esteja especificamente prevista num contrato ou noutro acordo que rege esse trânsito 

ou quando o funcionamento contínuo das infraestruturas de transporte de energia sem a adoção de 

medidas corretivas imediatas crie uma ameaça desproporcionada para a segurança pública, o 

património cultural, a saúde, a segurança ou o ambiente, desde que tais ações não sejam realizadas 

de modo a constituírem um meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou uma restrição 

dissimulada ao comércio internacional.
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2. Em caso de litígio sobre qualquer que envolva as Partes ou com uma ou mais entidades 

sujeitas ao controlo ou jurisdição de uma das Partes, a Parte através de cujo território os produtos 

energéticos transitam não deve, antes da conclusão de um processo de resolução de litígios no 

âmbito do contrato ou acordo relevantes ou de um procedimento de urgência nos termos do 

anexo XVIII do presente Acordo ou do capítulo 14 (Resolução de litígios) do título IV (Comércio e 

matérias conexas) do presente Acordo, interromper ou reduzir esse trânsito nem autorizar que 

qualquer entidade sujeita ao seu controlo ou jurisdição, incluindo uma empresa comercial do 

Estado, interrompa ou reduza esse trânsito, exceto nas circunstâncias previstas no n.º 1.  

3. Uma Parte não pode ser responsabilizada por uma interrupção ou redução de trânsito nos 

termos do presente artigo nos casos em que essa Parte se encontre numa situação de impossibilidade 

de assegurar o abastecimento ou o trânsito de produtos energéticos devido a ações imputáveis a um 

país terceiro ou a uma entidade sob o controlo ou a jurisdição de um país terceiro. 
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ARTIGO 214.º

Obrigação de trânsito para os operadores 

As Partes garantem que os operadores de infraestruturas de transporte de energia tomam as medidas 

necessárias para: 

a) Minimizar o risco de interrupção acidental ou de redução de trânsito;

b) Restabelecer rapidamente o funcionamento normal desse trânsito, que foi acidentalmente 

interrompido ou reduzido.

ARTIGO 215.º

Entidades reguladoras

1. As Partes designam as autoridades reguladoras independentes competentes para regular os 

mercados do gás e da eletricidade. Essas entidades reguladoras devem ser juridicamente distintas e 

funcionalmente independentes de qualquer outra empresa pública ou privada, participante no 

mercado ou operador.
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2. As decisões e os procedimentos adotados pelas entidades reguladoras devem ser imparciais 

relativamente a todos os participantes no mercado.

3. Qualquer operador que seja afetado por uma decisão de uma entidade reguladora tem direito a 

impugnar essa decisão através de um órgão de recurso independente. Se esse órgão de recurso não 

tiver caráter judicial, deve fundamentar sempre por escrito as suas decisões, que devem ser 

apreciadas por uma autoridade judicial imparcial e independente. As decisões dos órgãos de recurso 

devem ser efetivamente aplicadas.

ARTIGO 216.º

Organização dos mercados

1. As Partes asseguram que os mercados da energia são explorados com o objetivo de a alcançar 

condições competitivas, seguras e sustentáveis do ponto de vista ambiental e não estabelecem 

discriminações entre empresas no que respeita a direitos ou obrigações. 
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2. Não obstante o disposto no n.º 1, uma Parte pode impor às empresas, no interesse económico 

geral, obrigações que podem estar relacionadas com a segurança, incluindo a segurança do 

abastecimento, a regularidade, a qualidade e o preço dos fornecimentos, bem como a proteção do 

ambiente, incluindo a eficiência energética, as fontes de energia renováveis e a proteção do clima. 

Essas obrigações devem ser claramente definidas, transparentes, proporcionadas e verificáveis.

3. Sempre que uma Parte regula o preço a que o gás e a eletricidade são vendidos no mercado 

interno, essa Parte assegura que a metodologia subjacente ao cálculo do preço regulado é publicada 

antes da entrada em vigor desse preço regulado.

ARTIGO 217.º

Acesso a infraestruturas de transporte de energia

1. As Partes garantem, no seu território, a aplicação de um sistema de acesso de terceiros às 

infraestruturas de transporte de energia e de gás natural liquefeito e instalações de armazenamento 

aplicáveis a todos os utilizadores de forma transparente, objetiva e não discriminatória. 

2. As Partes garantem que a tarifa de acesso a infraestruturas de transporte de energia e todas as 

outras condições relacionadas com o acesso a uma instalação de transporte de energia são objetivas, 

razoáveis, transparentes e não implicam qualquer discriminação com base na origem, propriedade 

ou destino do produto energético.
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3. As Partes garantem que todas as capacidades técnicas e contratadas, tanto físicas como 

virtuais, são atribuídas mediante critérios e procedimentos transparentes e não discriminatórios. 

4. Em caso de recusa de concessão de acesso de terceiros, as Partes garantem que, mediante 

pedido, os operadores das instalações de transporte de energia fornecem uma explicação 

devidamente fundamentada à Parte requerente, sujeita a recurso jurídico. 

5. Uma Parte pode excecionalmente derrogar as disposições dos n.ºs 1 a 4, de acordo com 

critérios objetivos estabelecidos na sua legislação. Em especial, uma Parte pode executar na 

respetiva legislação a possibilidade de conceder, caso a caso, por um período de tempo limitado, 

uma derrogação às regras de acesso de terceiros para novas grandes infraestruturas de transporte de 

energia.
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ARTIGO 218.º1

Relação com o Tratado que institui a Comunidade da Energia

1. Em caso de conflito entre as disposições do presente capítulo e as disposições do Tratado que 

institui a Comunidade da Energia ou as disposições da legislação da União aplicáveis ao abrigo 

desse Tratado, prevalecem, no que se refere ao conflito, as disposições do Tratado que institui a 

Comunidade da Energia ou as disposições da legislação da União aplicáveis ao abrigo do Tratado 

da Comunidade da Energia.

2. Ao aplicar o disposto no presente capítulo, deve ser dada preferência à adoção de legislação 

ou outros atos que sejam conformes com o Tratado que institui a Comunidade da Energia ou que 

têm por base a legislação aplicável na União. Em caso de litígio no que respeita ao presente 

capítulo, a legislação ou outros atos que preencham estes critérios devem ser considerados 

conformes com o presente capítulo. Ao avaliar se a legislação ou outros atos preenchem estes 

critérios, devem ser tidas em conta as decisões pertinentes adotadas por força do artigo 91.º do 

Tratado que institui a Comunidade da Energia. 

                                                
1 Para efeitos da aplicação do presente capítulo pela Geórgia, o presente artigo aplica-se apenas 

se e quando a Geórgia se tenha tornado Parte do Tratado que institui a Comunidade da 
Energia e na medida em que as disposições específicas do Tratado da Comunidade da Energia 
ou da legislação da União aplicável ao abrigo do Tratado da Comunidade da Energia são 
aplicáveis à Geórgia.
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CAPÍTULO 12

TRANSPARÊNCIA

ARTIGO 219.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:

a) "Medida de aplicação geral" leis, regulamentos, decisões judiciais, procedimentos e decisões 

administrativas que possam ter um impacto sobre qualquer matéria abrangida pelo título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo. Não inclui medidas destinadas a uma 

determinada pessoa ou grupo de pessoas;

b) "Pessoa interessada", qualquer pessoa singular ou coletiva estabelecida no território de uma 

das Partes que possa ser diretamente afetada por uma medida de aplicação geral.
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ARTIGO 220.º

Objetivo

Conscientes do impacto que o quadro normativo pode ter nas trocas comerciais e nos investimentos 

entre as Partes, estas estabelecem um quadro normativo previsível para os operadores económicos, 

bem como procedimentos eficientes, incluindo para as pequenas e as médias empresas, tendo 

devidamente em conta os requisitos de segurança jurídica e de proporcionalidade.

ARTIGO 221.º

Publicação

1. As Partes garantem que as medidas de aplicação geral:

a) São rapidamente disponibilizadas através de um meio oficialmente previsto para o efeito e, se 

possível, por via eletrónica, de forma a permitir que qualquer pessoa delas tome 

conhecimento;
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b) Explicam os objetivos e as razões subjacentes a essas medidas; e

c) Preveem tempo suficiente entre a publicação e a entrada em vigor dessas medidas, exceto em 

casos devidamente justificados, incluindo questões de segurança ou de emergência. 

2. As Partes:

a) Envidam esforços para publicar com a devida antecedência todas as medidas de aplicação 

geral que se proponham adotar ou alterar, incluindo uma explicação do objetivo e dos motivos 

subjacentes à proposta; 

b) Proporcionam às pessoas interessadas oportunidades razoáveis para que apresentem 

observações sobre as propostas, concedendo um prazo suficiente para o efeito; e

c) Procurar ter em conta as observações recebidas dos interessados relativamente a qualquer 

proposta.
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ARTIGO 222.º

Pedidos de informação e pontos de contacto

1. A fim de facilitar a comunicação entre as Partes sobre quaisquer questões abrangidas pelo 

título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, cada Parte designa um ponto de 

contacto que atuará como coordenador. 

2. As Partes mantêm ou instituem mecanismos adequados para responder a pedidos de 

informação de quaisquer pessoas interessadas relativos a medidas de aplicação geral, propostas ou 

em vigor, e sobre a respetiva aplicação. Os pedidos de informação podem ser enviados através do 

ponto de contacto instituído ao abrigo do n.º 1 ou através de qualquer outro mecanismo, conforme 

adequado. 

3. As Partes reconhecem que as respostas dadas ao aobrigo do n.º 2 podem não ser definitivas 

nem juridicamente vinculativas, mas apenas para efeitos de informação, salvo disposição em 

contrário na respetiva legislação e regulamentação. 
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4. A pedido de uma das Partes, a outra Parte presta de imediato a informação e responde a 

questões relativas a quaisquer medidas de aplicação geral ou a propostas de adoção ou alteração de 

medidas de aplicação geral que, no entender da Parte requerente, possam afetar o funcionamento do 

disposto no título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, independentemente de a 

Parte requerente ter sido previamente notificada dessa medida.

ARTIGO 223.º

Administração das medidas de aplicação geral

1. As Partes aplicam de forma objetiva, imparcial e razoável, todas as medidas de aplicação 

geral. 
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2. Para o efeito, ao aplicar essas medidas a pessoas, mercadorias ou serviços da outra Parte em 

casos específicos, cada Parte:

a) Envida esforços para notificar as pessoas interessadas diretamente afetadas por um processo 

administrativo, com uma antecedência razoável, em conformidade com os seus 

procedimentos, do início de um processo, incluindo uma descrição da sua natureza, uma 

exposição da base jurídica em conformidade com a qual o processo é iniciado e uma descrição 

geral das questões em litígio; 

b) Concede às pessoas interessadas uma oportunidade razoável para apresentarem factos e 

argumentos em apoio da sua posição antes de qualquer decisão administrativa final, na 

medida em que os prazos, a natureza do processo e o interesse público o permitam, e

c) Garante que os seus processos se baseiam e estão em conformidade com a respetiva 

legislação.
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ARTIGO 224.º

Reexame e recurso

1. As Partes criam ou mantêm tribunais ou processos judiciais, arbitrais ou administrativos para 

efeitos de reexame imediato e, sempre que tal se justifique, de retificação das medidas 

administrativas relativas a questões abrangidas pelo título IV (Comércio e matérias conexas) do 

presente Acordo. Esses tribunais ou processos devem ser imparciais e independentes do serviço ou 

autoridade responsável pela aplicação administrativa das disposições e não possuem qualquer 

interesse substancial no desenlace da questão em apreço. 

2. As Partes asseguram que, nos referidos tribunais ou processos, as Partes no processo têm 

direito a:

a) Uma oportunidade razoável de fundamentar ou defender as respetivas posições, e

b) Uma decisão fundada nos elementos de prova e nas alegações ou, se exigido pela respetiva 

legislação, o processo compilado pela autoridade administrativa.
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3. Sob reserva dos meios de recurso ou de novo reexame previstos na respetiva legislação, as 

Partes asseguram que as referidas decisões são aplicadas pelos serviços ou autoridades em questão e 

regem a prática dos mesmos no que diz respeito à decisão administrativa em apreço. 

ARTIGO 225.º

Qualidade e eficácia regulamentar e boa conduta administrativa

1. As Partes acordam em cooperar na promoção da qualidade e eficácia regulamentar, incluindo 

através do intercâmbio de informações e de boas práticas sobre as suas políticas de regulamentação 

e sobre as avaliações do impacto regulamentar.

2. As Partes subscrevem os princípios de boa conduta administrativa1 e acordam em cooperar 

com vista à sua promoção, nomeadamente através do intercâmbio de informações e boas práticas. 

                                                
1 Tal como expresso na Recomendação do Conselho da Europa do Comité de Ministros aos 

Estados membros relativa à boa administração, CM/Rec(2007)7, de 20 de junho de 2007.
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ARTIGO 226.º

Normas específicas

As disposições do presente capítulo não prejudicam a aplicação de quaisquer normas específicas em 

matéria de transparência estabelecida em outros capítulos do título IV (Comércio e matérias 

conexas) do presente Acordo.
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CAPÍTULO 13

COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ARTIGO 227.º

Contexto e objetivos

1. As Partes recordam a Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o 

Desenvolvimento, de 1992, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa 

aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, de 1998, o Plano de Execução de Joanesburgo 

sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2002, a Declaração Ministerial do Conselho Económico e 

Social das Nações Unidas em matéria de produção de emprego pleno e produtivo, de 2006, e a 

Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, de 2008. As Partes reafirmam 

o seu empenhamento em promover o desenvolvimento do comércio internacional de modo a 

contribuir para o objetivo do desenvolvimento sustentável, em prol do bem-estar das gerações atuais 

e futuras, bem como em garantir que esse objetivo seja integrado e se reflita em todos os níveis da 

sua relação comercial. 
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2. As Partes reafirmam o seu empenhamento em prosseguir o desenvolvimento sustentável, 

cujos pilares – desenvolvimento económico, desenvolvimento social e proteção do ambiente – são 

interdependentes e se reforçam mutuamente. Sublinham a vantagem de considerar as questões de 

trabalho e ambientais associadas ao comércio1 como parte de uma abordagem global do comércio e 

do desenvolvimento sustentável.

ARTIGO 228.º

Direito de regulamentar e níveis de proteção

1. As Partes reconhecem o direito de cada Parte definir as suas políticas e prioridades em 

matéria de desenvolvimento sustentável, estabelecer os seus próprios níveis internos de proteção do 

ambiente e do trabalho e adotar ou alterar em conformidade com a sua legislação e as suas políticas, 

de acordo com os compromissos assumidos em relação às normas e acordos internacionalmente 

reconhecidos referidos nos artigos 229.º e 230.º do presente Acordo. 

2. Nesse contexto, as Partes envidam todos os esforços para assegurar que a sua legislação e as 

suas políticas prevejam e incentivem níveis elevados de proteção ambiental e laboral, bem como 

diligenciar no sentido de continuar a melhorar as legislações e as políticas e os respetivos níveis de 

proteção.

                                                
1 As referências a "trabalho" no presente capítulo abrangem as questões de relevância para os 

objetivos estratégicos da OIT, que são a expressão da Agenda para o Trabalho Digno, 
acordada na Declaração da OIT, de 2008, sobre Justiça Social para uma Globalização Justa.
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ARTIGO 229.º

Normas e acordos multilaterais em matéria de trabalho

1. As Partes reconhecem o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos como 

elementos fundamentais para gerir o processo da globalização e reafirmam o seu empenho em 

promover o desenvolvimento do comércio internacional de modo a contribuir para o emprego pleno 

e produtivo e o trabalho digno para todos. Neste contexto, as Partes comprometem-se a consultar-se 

mutuamente e a cooperar, conforme necessário, sobre questões laborais relacionadas com o 

comércio que se revistam de interesse mútuo.

2. Em conformidade com as suas obrigações como membros da OIT e com a declaração da OIT 

relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu acompanhamento, adotada pela 

Conferência Internacional do Trabalho na sua 86.a sessão que teve lugar em 1998, as Partes 

comprometem-se a respeitar, promover e aplicar na sua legislação e práticas, e em todo o seu 

território, as normas fundamentais do trabalho internacionalmente reconhecidas, consagradas nas 

convenções fundamentais da OIT, e, em especial:

a) A liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;

b) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;
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c) A eliminação efetiva do trabalho infantil; e

d) A eliminação da discriminação no domínio do emprego e da profissão.

3. As Partes reiteram o seu compromisso em aplicar de forma efetiva nas respetivas legislações e 

práticas as convenções fundamentais e prioritárias e outras convenções da OIT ratificadas pela 

Geórgia e pelos Estados-Membros, respetivamente.

4. As Partes irão igualmente ponderar a possibilidade de ratificarem as restantes convenções 

prioritárias e outras convenções classificadas como atualizadas pela OIT. As Partes procedem a um 

intercâmbio regular de informações sobre a sua respetiva situação e a evolução da situação.

5. As Partes reconhecem que a violação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho não 

pode ser invocada nem utilizada como vantagem comparativa legítima e que as normas laborais não 

devem ser utilizadas para fins de protecionismo comercial.
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ARTIGO 230.º

Governação e acordos multilaterais em matéria de ambiente 

1. As Partes reconhecem o valor da governação e dos acordos multilaterais em matéria de 

ambiente como uma resposta da comunidade internacional aos problemas ambientais mundiais ou 

regionais e salientam a necessidade de melhorar o apoio mútuo entre as políticas comerciais e as 

políticas ambientais. Neste contexto, as Partes comprometem-se a consultar e a cooperar, conforme 

necessário, no que respeita às negociações sobre questões ambientais relacionadas com o comércio 

e sobre outras questões ambientais relacionadas com o comércio que sejam de interesse mútuo.

2. As Partes reiteram o seu compromisso de aplicar de forma efetiva nas respetivas legislações e 

práticas os acordos multilaterais em matéria de ambiente (AMA) dos quais sejam Partes.

3. As Partes procedem a um intercâmbio regular de informações sobre a sua respetiva situação e 

progressos realizados a nível do processo de ratificação dos AMA, bem como sobre as alterações a 

esses acordos.
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4. As Partes reiteram o seu compromisso de concretizar o objetivo final da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) e do respetivo Protocolo (Protocolo 

de Quioto). Comprometem-se a cooperar no desenvolvimento do futuro quadro internacional de luta 

contra as alterações climáticas no âmbito da CQNUAC e dos respetivos acordos e decisões 

conexos. 

5. Nenhuma das disposições do presente Acordo impede as Partes de adotar ou manter medidas

destinadas a aplicar os AMA de que são Partes, desde que essas medidas não sejam aplicadas de um 

modo que constitua um meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre as Partes ou uma 

restrição dissimulada ao comércio.
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ARTIGO 231.º

Comércio e investimento em prol do desenvolvimento sustentável

As Partes reafirmam o seu empenho em melhorar o contributo do comércio em prol do 

desenvolvimento sustentável nas suas dimensões económica, social e ambiental. Por conseguinte:

a) As Partes reconhecem o impacto positivo que podem ter as normas fundamentais do trabalho 

e o trabalho digno sobre a eficiência económica, a inovação e a produtividade, e procuram 

assegurar uma maior coerência entre as políticas comerciais, por um lado, e as políticas 

laborais, por outro; 

b) As Partes envidam esforços para facilitar e promover o comércio e o investimento em bens e 

serviços ambientais, inclusive abordando a questão das barreiras não pautais conexas;

c) As Partes procuram facilitar a supressão dos obstáculos ao comércio ou ao investimento em 

matéria de bens e serviços de especial relevância para a atenuação das alterações climáticas, 

como a energia renovável sustentável e produtos e serviços eficientes do ponto de vista 

energético. Tal pode incluir a adoção de tecnologias adequadas e a promoção de normas que 

respondam a necessidades ambientais e económicas e minimizem os obstáculos técnicos ao 

comércio;
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d) As Partes acordam em promover o comércio de bens que contribuem para melhorar as 

condições sociais e para instaurar boas práticas no domínio do ambiente, incluindo os bens 

que são objeto de mecanismos de garantia voluntária da sustentabilidade, como os regimes de 

comércio equitativo e ético e os rótulos ecológicos;

e) As Partes acordam em promover a responsabilidade social das empresas, designadamente 

através do intercâmbio de informações e de boas práticas. A este respeito, as Partes remetem 

para os princípios e orientações reconhecidos internacionalmente, em especial as Diretrizes da 

OCDE para Empresas Multinacionais. 

ARTIGO 232.º

Diversidade biológica

1. As Partes reconhecem a importância de assegurar a conservação e a utilização sustentável da 

diversidade biológica como elemento fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável e 

reafirmam o seu empenhamento na conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, 

em conformidade com a Convenção sobre a diversidade biológica e outros instrumentos 

internacionais relevantes de que são Partes. 
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2. Para tal, as Partes comprometem-se a:

a) Promover o comércio de produtos obtidos de recursos naturais através de uma utilização 

sustentável dos recursos biológicos e que contribuam para a conservação da biodiversidade;

b) Proceder ao intercâmbio de informações sobre medidas aplicáveis ao comércio de produtos 

obtidos de recursos naturais com vista a travar a perda de biodiversidade e reduzir as pressões 

sobre a mesma e, se for caso disso, cooperar para maximizar o impacto e assegurar o apoio 

mútuo das respetivas políticas;

c) Promover a listagem das espécies a título da Convenção sobre o Comércio Internacional das 

Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), no âmbito da qual o 

estado de conservação dessas espécies seja considerado em risco, e

d) Cooperar a nível regional e mundial com o objetivo de promover a conservação e a utilização 

sustentável da diversidade biológica nos ecossistemas naturais ou agrícolas, incluindo as 

espécies ameaçadas, o seu habitat, especialmente as zonas naturais protegidas e a diversidade 

genética, a restauração dos ecossistemas e a eliminação ou a redução dos impactos ambientais 

negativos decorrentes da utilização de recursos naturais vivos e não vivos ou dos 

ecossistemas.
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ARTIGO 233.º

Gestão sustentável das florestas e comércio de produtos florestais

1. As Partes reconhecem a importância de assegurar a conservação e a gestão sustentável das 

florestas, bem como o contributo das florestas para a realização dos seus objetivos económicos, 

ambientais e sociais. 

2. Para o efeito, as Partes comprometem-se a:

a) Promover o comércio de produtos florestais provenientes de florestas geridas de modo 

sustentável, extraídos em conformidade com a legislação nacional do país de colheita, que 

pode incluir acordos bilaterais ou regionais para o efeito;

b) Proceder ao intercâmbio de informações sobre as medidas destinadas a promover o consumo 

de madeira e produtos de madeira provenientes de florestas geridas de modo sustentável e, se 

for caso disso, cooperar para o desenvolvimento de tais medidas;
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c) Adotar medidas destinadas a promover a conservação da cobertura florestal e combater a 

exploração madeireira ilegal e o comércio associado, nomeadamente no que diz respeito aos 

países terceiros, se for caso disso;

d) Proceder ao intercâmbio de informações sobre medidas que visam melhorar a governação no 

setor florestal e, se for caso disso, cooperar no intuito de maximizar o impacto e assegurar o 

apoio mútuo das respetivas políticas destinadas a excluir do comércio a madeira e os produtos 

da madeira extraídos ilegalmente;

e) Promover a listagem de espécies de madeira a título da Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), 

no âmbito da qual o estado de conservação dessas espécies seja considerado em risco, e

f) Cooperar a nível regional e mundial com o objetivo de promover a conservação da cobertura 

florestal e a gestão sustentável de todos os tipos de florestas. 
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ARTIGO 234.º

Comércio de produtos da pesca

Tendo em conta a importância de garantir uma gestão responsável dos recursos haliêuticos de forma 

sustentável e de promover a boa governação no comércio, as Partes comprometem-se a: 

a) Promover as melhores práticas na gestão de pescas, a fim de garantir a conservação e a gestão 

dos recursos haliêuticos de uma forma sustentável e assente numa abordagem ecossistémica;

b) Adotar medidas eficazes de acompanhamento e controlo das atividades de pesca; 

c) Respeitar as medidas de conservação a longo prazo e a exploração sustentável dos recursos 

marinhos vivos, conforme definido nos principais instrumentos das Nações Unidas e da FAO 

relativos a estas questões;

d) Promover sistemas de recolha de dados coordenados e cooperação científica entre as Partes, a 

fim de melhorar os atuais pareceres científicos sobre gestão dos recursos haliêuticos; 
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e) Cooperar com, e no âmbito de, organizações regionais de gestão das pescas competentes da 

forma mais vasta possível; e

f) Cooperar na luta contra a pesca e atividades conexas ilegais, não declaradas e não 

regulamentadas (INN), com medidas globais, efetivas e transparentes. As Partes devem 

também aplicar políticas e medidas para excluir os produtos INN dos fluxos comerciais e dos 

seus mercados.

ARTIGO 235.º

Preservação de níveis de proteção

1. As Partes reconhecem que é inapropriado encorajar o comércio ou o investimento através de 

uma redução dos níveis de proteção previstos na legislação interna em matéria de ambiente e de 

trabalho.

2. Uma Parte não renuncia ou cria derrogações, nem se oferece para renunciar ou criar 

derrogações à sua legislação em matéria de trabalho ou de ambiente com o intuito de incentivar o 

comércio ou o estabelecimento, a aquisição, a expansão ou a manutenção de um investimento ou de 

um investidor no seu território. 
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3. Uma Parte não deve, através de uma linha de ação ou inação sustentada ou recorrente, deixar 

de aplicar de forma efetiva a sua legislação em matéria de ambiente e de trabalho como forma de 

incentivar o comércio ou o investimento.

ARTIGO 236.º

Informações científicas

Na conceção e aplicação de medidas destinadas a proteger o ambiente e a estabelecer condições de 

trabalho suscetíveis de afetar o comércio ou o investimento, as Partes têm em conta as informações 

científicas e técnicas disponíveis, bem como as normas, orientações ou recomendações 

internacionais pertinentes, caso elas existam. A este respeito, as Partes podem igualmente utilizar o 

princípio de precaução.
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ARTIGO 237.º

Transparência

Em conformidade com a sua legislação nacional e com o capítulo 12 (Transparência) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, as Partes garantem que quaisquer medidas 

destinadas a proteger o ambiente e as condições de trabalho que afetem o comércio ou o 

investimento devem ser desenvolvidas, introduzidas e aplicadas de forma transparente e atempada, 

com consultas públicas, bem como comunicação adequada e oportuna e consulta de intervenientes 

não estatais.

ARTIGO 238.º

Análise do impacto na sustentabilidade

As Partes comprometem-se a analisar, acompanhar e avaliar o impacto da aplicação do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo no desenvolvimento sustentável através dos 

respetivos processos e instituições participativos, bem como os instituídos ao abrigo do presente 

Acordo, por exemplo, através de avaliações de impacto na sustentabilidade relacionada com o 

comércio.
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ARTIGO 239.º

Cooperação no domínio do comércio e desenvolvimento sustentável

As Partes reconhecem a importância da cooperação no que respeita aos aspetos das políticas de 

ambiente e de trabalho relacionados com o comércio a fim de realizar os objetivos do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo. Essa cooperação deve abranger, 

nomeadamente, os seguintes aspetos:

a) Aspetos laborais ou ambientais do comércio e desenvolvimento sustentável, em fóruns 

internacionais, incluindo, em especial, a OMC, a OIT, o Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente, e os AMA;

b) Metodologias e indicadores para as avaliações do impacto sobre o desenvolvimento 

sustentável do comércio;

c) Impacto da regulamentação laboral e ambiental, das normas e padrões em matéria de 

comércio, bem como impacto das regras comerciais e de investimento sobre a legislação 

laboral e ambiental, incluindo sobre a elaboração da regulamentação e da política em matéria 

de trabalho e ambiente;
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d) Impactos positivos e negativos do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo sobre o desenvolvimento sustentável e formas de os reforçar, prevenir ou atenuar, 

respetivamente, tendo também em conta as avaliações do impacto na sustentabilidade 

realizadas por uma ou por ambas as Partes;

e) Intercâmbio de pontos de vista e de boas práticas sobre a promoção da ratificação e do

cumprimento efetivo de convenções fundamentais e prioritárias e de outras convenções 

atualizadas da OIT e de AMA que sejam relevantes num contexto comercial; 

f) Promoção de sistemas privados e públicos de certificação, rastreabilidade e rotulagem, 

incluindo o rótulo ecológico;

g) Promoção da responsabilidade social das empresas, através, por exemplo, de ações de 

sensibilização, aplicação e acompanhamento de diretrizes e princípios internacionalmente 

reconhecidos;
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h) Aspetos da Agenda para o trabalho digno da OIT relacionados com o comércio, incluindo as 

interações entre comércio e pleno emprego produtivo, adaptação do mercado do trabalho, 

normas fundamentais em matéria de emprego, estatísticas do trabalho, desenvolvimento dos 

recursos humanos e aprendizagem ao longo da vida, proteção e inclusão sociais, diálogo

social e igualdade de género;

i) Aspetos dos AMA relacionados com o comércio, incluindo a cooperação aduaneira;

j) Aspetos do regime internacional aplicável às alterações climáticas, atual e futuro, 

relacionados com o comércio, incluindo os meios para promover tecnologias com baixas 

emissões de carbono e a eficácia energética; 

k) Medidas relacionadas com o comércio destinadas a promover a conservação e a utilização 

sustentável da diversidade biológica;

l) Medidas relacionadas com o comércio destinadas a promover a conservação e a gestão 

sustentável das florestas, reduzindo a pressão sobre a desflorestação, incluindo no que respeita 

à exploração madeireira ilegal; e

m) Medidas relacionadas com o comércio destinadas a promover práticas de pesca sustentáveis, 

bem como o comércio de produtos da pesca geridos de forma sustentável.
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ARTIGO 240.º

Quadro institucional e mecanismos de monitorização

1. As Partes designam um ponto de contacto na sua administração que funcionará como ponto 

de contacto com a outra Parte para efeitos da aplicação do presente capítulo. 

2. É criado o Subcomité do Comércio e do Desenvolvimento Sustentável. O Subcomité deve 

apresentar um relatório das suas atividades ao Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, em conformidade com o artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo. O Subcomité do 

Comércio e do Desenvolvimento Sustentável deve ser constituído por altos funcionários das 

administrações de cada Parte. 

3. O Subcomité do Comércio e do Desenvolvimento Sustentável reúne-se no primeiro ano após 

a entrada em vigor do presente Acordo e, seguidamente, sempre que necessário, a fim de 

supervisionar a aplicação do presente capítulo, incluindo as atividades de cooperação realizadas ao 

abrigo do artigo 239.º do presente Acordo. O Subcomité adota o seu regulamento interno.

4. As Partes designam novos grupos consultivos internos em matéria de desenvolvimento 

sustentável , ou convocar os existentes, os quais devem emitir pareceres sobre a aplicação do 

presente capítulo. Esse(s) grupo(s) pode(m) apresentar observações ou recomendações sobre a 

aplicação do presente capítulo, incluindo sobre a(s) sua(s) própria(s) iniciativa(s).
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5. O ou os grupos consultivos compreendem organizações independentes representativas da 

sociedade civil, com uma representação equilibrada dos agentes económicos, sociais e ambientais, 

incluindo, nomeadamente, organizações de empregadores e de trabalhadores, organizações não 

governamentais, grupos empresariais e outros intervenientes relevantes.  

ARTIGO 241.º

Fórum conjunto de diálogo com a sociedade civil

1. As Partes promovem um fórum conjunto com as organizações da sociedade civil 

estabelecidas no seu território, incluindo membros dos grupos consultivos internos e o público em 

geral, a fim de estabelecer um diálogo sobre os aspetos de desenvolvimento sustentável do presente 

Acordo. As Partes promovem uma representação equilibrada dos interesses envolvidos, incluindo 

organizações independentes representativas dos empregadores, trabalhadores, interesses ambientais 

e grupos empresariais, bem como outras partes interessadas relevantes, consoante o caso.
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2. O Fórum conjunto de diálogo com a sociedade civil reúne uma vez por ano, salvo decisão das 

Partes em contrário. As Partes chegam a acordo sobre o funcionamento do Fórum conjunto de 

diálogo com a sociedade civil, o mais tardar um ano após a entrada em vigor do presente Acordo. 

3. As Partes apresentam no Fórum conjunto de diálogo com a sociedade civil uma atualização 

no que diz respeito ao estado de aplicação do presente capítulo. As opiniões e pareceres do Fórum 

conjunto de diálogo com a sociedade civil devem ser apresentados às Partes e tornados públicos.

ARTIGO 242.º

Consultas a nível do Governo

1. Para qualquer questão relacionada com o presente capítulo, as Partes apenas podem recorrer 

aos procedimentos previstos no presente artigo e no artigo 243.º do presente Acordo.
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2. Uma Parte pode solicitar consultas com a outra Parte sobre quaisquer questões decorrentes do 

presente capítulo, mediante um pedido escrito apresentado ao ponto de contacto da outra Parte. O 

pedido deve apresentar a questão de forma clara, identificando o problema em causa e fornecendo 

um breve resumo dos pedidos nos termos do presente capítulo. As consultas têm início o mais 

rapidamente possível após a apresentação por uma das Partes de um pedido nesse sentido.

3. As Partes envidam todos os esforços para obter uma resolução mutuamente satisfatória da 

questão. As Partes têm em conta as atividades da OIT ou das organizações ou organismos 

ambientais multilaterais pertinentes, a fim de promover uma maior cooperação e coerência entre o 

trabalho das Partes e a atividade dessas organizações. Se for caso disso, as Partes podem procurar 

aconselhamento junto dessas organizações ou organismos, ou de uma pessoa ou organismo que 

considerem adequados, por forma a analisar em profundidade a questão. 

4. Caso uma Parte considere que uma questão deve ser examinada de forma mais exaustiva, 

pode solicitar que o Subcomité do Comércio e do Desenvolvimento Sustentável se reúna para a 

examinar, apresentando para o efeito um pedido por escrito ao ponto de contacto da outra Parte. O 

Subcomité reúne-se prontamente e procura acordar numa resolução para a questão. 
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5. Se for caso disso, o Subcomité pode solicitar o parecer dos grupos consultivos internos de 

uma ou de ambas as Partes ou outra assistência especializada.

6. Qualquer resolução alcançada pelas Partes consultantes sobre a questão deve ser colocada à 

disposição do público.

ARTIGO 243.º

Painel de peritos

1. Uma Parte pode solicitar, 90 dias após a apresentação de um pedido de consulta ao abrigo do 

artigo 242.º, n.º 2, do presente Acordo, que um painel de peritos se reúna para examinar a questão 

que não foi objeto de resposta satisfatória no âmbito das consultas a nível do governo.

2. Salvo disposição em contrário no presente artigo, são aplicáveis as disposições da subsecção 1 

(Procedimento de Arbitragem) e da Subsecção 3 (Disposições comuns), da secção 3 (Procedimentos 

de resolução de litígios) e do artigo 270.º do capítulo 14 (Resolução de litígios) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, bem como o regulamento interno do anexo XX 

do presente Acordo e o Código de Conduta dos Árbitros e Mediadores ("Código de Conduta") do 

anexo XXI do presente Acordo.
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3. Na sua primeira reunião após a entrada em vigor do presente Acordo, o Subcomité do 

Comércio e do Desenvolvimento Sustentável estabelece uma lista de, no mínimo, 15 pessoas 

dispostas e aptas a desempenhar a função de peritos em procedimentos do Painel. Cada Parte 

propõe, no mínimo, cinco pessoas que possam exercer a função de peritos. As Partes selecionam 

igualmente cinco pessoas, no mínimo, que não sejam nacionais de uma das Partes para 

desempenhar a função de presidente do painel de peritos. O Subcomité do Comércio e do 

Desenvolvimento Sustentável deve velar por que esta lista seja sempre mantida a esse nível. 

4. A lista referida no n.º 3 do presente artigodeve incluir pessoas com conhecimentos 

especializados ou experiência em direito ou em questões laborais ou ambientais abordadas no 

presente capítulo ou na resolução de litígios decorrentes de acordos internacionais. Devem ser 

independentes, agir a título pessoal e não aceitar instruções de nenhuma organização ou governo no 

que diz respeito a aspetos relativos à questão em apreço, nem estar dependentes do governo de 

qualquer uma das Partes, e respeitar o Código de Conduta constante do anexo XXI do presente 

Acordo. 

5. Relativamente às questões decorrentes do presente capítulo, o painel de peritos é composto 

por peritos da lista a que se refere o n.º 3 do presente artigo, em conformidade com o artigo 249.º do 

presente Acordo e com a regra n.º 8 do regulamento interno constante do XX do presente Acordo.
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6. O painel de peritos pode solicitar informações e aconselhamento junto das Partes, dos grupos 

consultivos internos ou de qualquer outra fonte que considere adequado.  Em questões relacionadas 

com o respeito dos acordos multilaterais, como previsto nos artigos 229.º e 230.º do presente 

Acordo, o painel de peritos deve solicitar informações e aconselhamento junto da OIT ou de 

organismos instituídos no âmbito dos AMA. 

7. O painel de peritos apresenta o seu relatório às Partes, em conformidade com os 

procedimentos previstos no capítulo 14 (Resolução de litígios) do título IV (Comércio e matérias 

conexas), do presente Acordo, do qual constam as conclusões sobre as questões de facto, a 

aplicabilidade das disposições pertinentes e os fundamentos essenciais de quaisquer conclusões e 

recomendações que adote. As Partes divulgam publicamente esse relatório no prazo de 15 dias a 

contar da sua emissão.

8. As Partes discutem medidas apropriadas a aplicar, tendo em conta o relatório do grupo de 

peritos e as recomendações. A Parte em questão informa os seus grupos consultivos e a outra Parte 

das suas decisões sobre qualquer ação ou medida a aplicar, o mais tardar três meses após a 

publicação do relatório. O acompanhamento do relatório e das recomendações do painel de peritos é 

monitorizado pelo Subcomité do Comércio e do Desenvolvimento Sustentável. Os organismos de 

aconselhamento e o Fórum conjunto de diálogo com a sociedade civil podem apresentar 

observações ao Subcomité do Comércio e do Desenvolvimento Sustentável a esse respeito.
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CAPÍTULO 14

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

SECÇÃO 1

OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

ARTIGO 244.º

Objetivo

O presente capítulo tem por objetivo criar um mecanismo efetivo e eficiente para prevenir e 

resolver os litígios que possam surgir entre as Partes relativos à interpretação e aplicação do título 

IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, e alcançar, sempre que possível, uma 

solução mutuamente acordada.
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ARTIGO 245.º

Âmbito de aplicação

Salvo disposição em contrário, o disposto no presente capítulo é aplicável a qualquer litígio 

respeitante à interpretação e aplicação do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo.

SECÇÃO 2

CONSULTAS E MEDIAÇÃO

ARTIGO 246.º

Consultas

1. As Partes esforçam-se por resolver os litígios referidos no artigo 245.º do presente Acordo 

iniciando consultas de boa-fé, com o objetivo de alcançar uma solução mutuamente acordada.
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2. Uma Parte pode solicitar a realização de consultas mediante pedido escrito à outra Parte, com 

cópia para o Comité de Associação na sua configuração Comércio, como previsto no artigo 408.º, 

n.º 4, do presente Acordo, precisando as razões para o pedido e identificando a medida em causa e 

as disposições referidas no artigo 245.º do presente Acordo que considera aplicáveis.

3. As consultas têm lugar no prazo de 30 dias a contar da data de receção do pedido e realizam-

-se, salvo acordo em contrário das Partes, no território da Parte requerida. As consultas são 

consideradas concluídas no prazo de 30 dias a contar da data de receção do pedido, a menos que 

ambas as Partes acordem em prossegui-las. As consultas, em especial as informações divulgadas e 

as posições tomadas pelas Partes no decurso das consultas, são confidenciais e não prejudicam os 

direitos que as Partes possam vir a exercer após o processo.

4. Em situações de urgência, nomeadamente as que impliquem produtos perecíveis ou produtos 

ou serviços sazonais, as consultas são iniciadas no prazo de 15 dias a contar da data em que o 

pedido foi recebido pela Parte requerida, presumindo-se estarem concluídas nesses 15 dias, a menos 

que ambas as Partes acordem em prossegui-las.
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5. Sempre que a Parte à qual o pedido é apresentado não satisfaça o pedido de consulta no prazo 

de dez dias úteis a contar da data da sua receção ou que as consultas não se realizem nos prazos 

previstos nos n.ºs 3 ou 4 do presente artigo, respetivamente, ou se as Partes decidirem não realizar 

consultas ou as consultas se concluírem sem que se tenha alcançado uma solução mutuamente 

acordada, a Parte requerente pode recorrer ao disposto no artigo 248.º do presente Acordo.

6. Durante as consultas, cada Parte fornece informações factuais suficientes para permitir uma 

análise exaustiva do modo como a medida em questão pode afetar o funcionamento e a aplicação do 

presente Acordo. 

7. No caso de consultas relativas ao transporte de produtos energéticos através de redes e em que 

uma Parte considera a resolução do litígio urgente devido a uma interrupção, na totalidade ou em 

parte, do transporte de gás natural, petróleo ou eletricidade entre as Partes, as consultas devem 

realizar-se no prazo de três dias a contar da data de apresentação do pedido e devem ser 

consideradas concluídas três dias após a data da apresentação do pedido de consulta, a menos que 

ambas as Partes acordem em prossegui-las. 
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ARTIGO 247.º

Mediação

Qualquer das Partes pode solicitar à outra Parte que seja iniciado um procedimento de mediação, 

nos termos do anexo XIX do presente Acordo, no que diz respeito a qualquer ato que afete os seus 

interesses comerciais.
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SECÇÃO 3

PROCEDIMENTOS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

SUBSECÇÃO 1

PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM

ARTIGO 248.º

Início do procedimento de arbitragem

1. Se as Partes não conseguirem resolver o litígio após ter recorrido às consultas previstas no 

artigo 246.º do presente Acordo, a Parte requerente pode pedir a constituição de um painel de 

arbitragem em conformidade com o presente artigo.
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2. O pedido de constituição de um painel de arbitragem é dirigido por escrito à outra Parte e ao 

Comité de Associação na sua configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do presente 

Acordo. No seu pedido, a Parte requerente precisa a medida em apreço e explica por que motivo 

essa medida é incompatível com as disposições referidas no artigo 245.º do presente Acordo de 

modo suficiente para constituir a base jurídica da queixa.

ARTIGO 249.º

Constituição de um painel de arbitragem

1. Um painel de arbitragem é composto por três árbitros.

2. Após a receção do pedido de constituição de um painel de arbitragem, as Partes iniciam 

imediatamente consultas e envidam esforços para chegar a acordo quanto à composição desse 

painel. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo, as Partes podem em qualquer 

momento antes da constituição do painel de arbitragem decidir a composição do painel de 

arbitragem por mútuo acordo.
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3. Qualquer das Partes pode solicitar a aplicação do procedimento para a composição do painel 

previsto neste ponto após cinco dias a contar da data do pedido de constituição do painel, na 

ausência de acordo sobre a composição do painel de arbitragem. Cada Parte pode designar um 

árbitro da lista elaborada nos termos do artigo 268.º do presente Acordo, no prazo de dez dias a 

contar da data do pedido de aplicação do procedimento previsto no presente número. Se uma das 

Partes não nomear um árbitro, o árbitro deve, a pedido da outra Parte, ser selecionado por sorteio 

pelo presidente ou co-presidentes do Comité de Associação na sua configuração Comércio, em 

conformidade com o disposto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, ou pelos seus delegados, 

da sublista dessa Parte constante da lista estabelecida nos termos do artigo 268.º do presente 

Acordo. A menos que as Partes cheguem a acordo quanto ao presidente do painel de arbitragem, a 

pedido de qualquer das Partes, o Presidente ou os vice-presidentes do Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, ou os seus delegados, selecionam, por sorteio, o presidente do painel de 

arbitragem a partir da sublista de presidentes constantes da lista estabelecida nos termos do 

artigo 268.º do presente Acordo.

4. Em caso de seleção por sorteio de um ou mais árbitros, o sorteio deve realizar-se no prazo de 

cinco dias do pedido de seleção por lote referido no n.º 3.

5. A data de constituição do painel de arbitragem corresponde à data em que o último dos três 

árbitros selecionados confirma que aceita a sua nomeação em conformidade com o regulamento 

interno do anexo XX do presente Acordo.
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6. Caso uma das listas previstas no artigo 268.º do presente Acordo não seja estabelecida ou não 

contenha um número de nomes suficiente no momento em que é efetuado um pedido em 

conformidade com o n.º 3, os árbitros são selecionados por sorteio. O sorteio deve ser feito de entre 

os indivíduos que tenham sido formalmente propostos por cada uma das Partes ou, caso uma das 

Partes não tenha apresentado uma proposta, o sorteio deve ser feito de entre as pessoas propostas 

pela outra Parte.

7. Salvo acordo em contrário das Partes, no que diz respeito a um litígio relativo ao capítulo 11 

(Energia e comércio) do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, que uma 

Parte considera urgente devido a uma interrupção ou ameaça de interrupção, na totalidade ou em 

parte, de qualquer transporte de gás natural, petróleo ou eletricidade entre as Partes, deve aplicar-se 

o procedimento de seleção por sorteio previsto no n.º 3 do presente artigo, sem recurso ao primeiro 

período do n.º 2 do presente artigo ou a outras medidas previstas no n.º 3 do presente artigo, e o 

período referido no n.º 4 do presente artigo deve ser de dois dias.
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ARTIGO 250.º

Decisão preliminar quanto ao caráter de urgência

A pedido de uma das Partes, o painel de arbitragem deve, no prazo de dez dias a contar da data da 

sua constituição, proferir uma decisão preliminar quanto ao caráter de urgência de um determinado 

caso.

ARTIGO 251.º

Relatório do painel de arbitragem

1. O painel de arbitragem transmite às Partes um relatório intercalar onde se apresentam as 

conclusões sobre as questões de facto, as disposições aplicáveis e os fundamentos essenciais de 

quaisquer conclusões e recomendações que adote, o mais tardar no prazo de 90 dias a contar da data 

de constituição do painel de arbitragem. Caso considere que este prazo não pode ser respeitado, o 

presidente do painel de arbitragem deve notificar por escrito as Partes e o Comité de Associação na 

sua configuração Comércio, como referido no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, indicando os 

motivos do atraso e a data em que o painel de arbitragem tenciona notificar o seu relatório 

intercalar. O relatório intercalar não deve, em caso algum, ser notificado mais de 120 dias depois da 

data da constituição do painel de arbitragem. O relatório intercalar não deve ser tornado público.
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2. Qualquer das Partes pode solicitar por escrito ao painel de arbitragem que reexamine aspetos 

precisos do relatório intercalar no prazo de 14 dias a contar da sua notificação. 

3. Em situações de urgência, incluindo as que impliquem produtos perecíveis ou produtos ou 

serviços sazonais, o painel de arbitragem deve envidar todos os esforços para notificar o seu 

relatório intercalar no prazo de 45 dias e, de qualquer modo, o mais tardar 60 dias a contar da data 

da constituição do painel de arbitragem. Qualquer das Partes pode solicitar por escrito ao painel de 

arbitragem que reexamine aspetos precisos do relatório intercalar no prazo de sete dias a contar da 

sua notificação. 

4. Após examinar os comentários escritos das Partes sobre o relatório intercalar, o painel de 

arbitragem pode alterar o seu relatório e proceder a qualquer exame adicional que considere 

adequado. As conclusões da decisão final do painel devem incluir uma motivação suficiente dos 

argumentos avançados durante a fase de revisão intercalar e responder claramente às questões e 

observações das duas Partes.
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5. No que se refere a um litígio relativo ao capítulo 11 (Energia e comércio) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, em que uma Parte considera a resolução do 

litígio urgente devido a uma interrupção ou ameaça de interrupção, na totalidade ou em parte, do 

transporte de gás natural, petróleo ou eletricidade entre as Partes, o relatório intercalar deve ser 

notificado 20 dias após a data da constituição do painel de arbitragem, e qualquer pedido ao abrigo 

do n.º 2 do presente artigo deve ser apresentado no prazo de cinco dias após a notificação do 

relatório escrito. O painel de arbitragem pode também decidir dispensar o relatório intercalar.

ARTIGO 252.º 

Conciliação para litígios urgentes em matéria de energia

1. No que se refere a um litígio relativo ao capítulo 11 (Energia e comércio) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, em que uma Parte considera a resolução do 

litígio urgente devido a uma interrupção ou ameaça de interrupção, na totalidade ou em parte, do 

transporte de gás natural, petróleo ou eletricidade entre as Partes, cada Parte pode solicitar ao 

presidente do painel de arbitragem que atue como conciliador no que se refere a qualquer questão 

relacionada com o litígio, apresentando um pedido ao painel de arbitragem.
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2. O conciliador deve tentar uma resolução de comum acordo para o litígio ou tentar chegar a 

acordo quanto a um procedimento para obtenção dessa resolução. Se, no prazo de 15 dias a contar 

da sua nomeação, não tiver conseguido obter esse acordo, o conciliador deve recomendar uma 

resolução do litígio ou um procedimento para obter essa resolução e decidir sobre os termos e 

condições a observar a partir de uma data por ele especificada até que o litígio seja resolvido.

3. As Partes e as entidades sob o seu controlo ou jurisdição devem respeitar as recomendações 

feitas ao abrigo do n.º 2 sobre os termos e condições durante três meses a contar da decisão do 

conciliador ou até à resolução do litígio, conforme o que ocorrer primeiro.

4. O conciliador deve respeitar o código de conduta constante do anexo XXI do presente 

Acordo.
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ARTIGO 253.º

Notificação da decisão do painel de arbitragem

1. No prazo de 120 dias a contar da data de constituição do painel de arbitragem, este comunica 

a sua decisão final às Partes e ao Comité de Associação na sua configuração Comércio, como 

previsto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo. Caso considere que este prazo não pode ser 

respeitado, o presidente do painel de arbitragem deve notificar por escrito as Partes e o Comité de 

Associação na sua configuração Comércio, comunicando os motivos do atraso e a data em que o 

painel de arbitragem tenciona notificar a sua decisão. A decisão não pode, em caso algum, ser

notificada mais de 150 dias após a data de constituição do referido painel. 

2. Em situações de urgência, incluindo as que impliquem produtos perecíveis ou produtos ou 

serviços sazonais, o painel de arbitragem deve envidar todos os esforços para notificar a sua decisão 

no prazo de 60 dias a contar da data da sua constituição. A notificação da decisão não deve, em caso 

algum, ser efetuada mais de 75 dias após a data da sua constituição.
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3. No que se refere a um litígio relativo ao capítulo 11 (Energia e comércio) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, em que uma Parte considera a resolução do 

litígio urgente devido a uma interrupção ou ameaça de interrupção, na totalidade ou em parte, do 

transporte de gás natural, petróleo ou eletricidade entre as Partes, o painel de arbitragem deve 

notificar a sua decisão no prazo de 40 dias após a data da sua constituição.

SUBSECÇÃO 2

CUMPRIMENTO

ARTIGO 254.º

Cumprimento da decisão do painel de arbitragem

A Parte requerida toma as medidas necessárias para dar cumprimento, no mais breve prazo possível, 

e de boa fé, à decisão do painel de arbitragem.
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ARTIGO 255.º

Prazo razoável para o cumprimento

1. Caso o cumprimento imediato não seja possível, as Partes esforçam-se por chegar a acordo 

quanto ao prazo necessário ao cumprimento da decisão. Nesse caso, a Parte requerida deve, o mais 

tardar 30 dias após receção da notificação da decisão do painel de arbitragem às Partes, notificar a 

Parte requerente e o Comité de Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o 

artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, do tempo que necessita para o seu cumprimento (a seguir 

designado "prazo razoável").

2. Se as Partes não chegarem a acordo quanto ao prazo razoável para darem cumprimento à 

decisão do painel de arbitragem, a Parte requerente pode, no prazo de 20 dias a contar da receção da 

notificação efetuada pela Parte requerida ao abrigo do n.º 1, solicitar por escrito ao painel de 

arbitragem inicial que determine a duração do referido prazo razoável. Esse pedido deve ser 

notificado simultaneamente à outra Parte e ao Comité de Associação na sua configuração Comércio. 

No prazo de 20 dias a contar da data de apresentação do pedido, o painel de arbitragem inicial 

notifica as Partes e o Comité de Associação na sua configuração Comércio da sua decisão. 
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3. A Parte requerida informa por escrito a Parte requerente, pelo menos um mês antes do termo 

do prazo razoável, dos progressos realizados para dar cumprimento à decisão de arbitragem.

4. O prazo razoável pode ser prorrogado por mútuo acordo entre as Partes.

ARTIGO 256.º

Reexame das medidas tomadas para dar cumprimento à decisão do painel de arbitragem

1. A Parte requerida deve notificar a Parte requerente e o Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, como previsto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, antes do final do 

prazo razoável, de qualquer medida que tenha tomado para dar cumprimento à decisão do painel de 

arbitragem.
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2. Em caso de desacordo entre as Partes sobre a existência ou a compatibilidade de qualquer 

medida tomada para dar cumprimento, como notificado no n.º 1, às disposições referidas no 

artigo 245.º do presente Acordo, a Parte requerente pode solicitar por escrito ao painel de 

arbitragem inicial que decida sobre a questão. No seu pedido, a Parte requerente precisa a medida 

em apreço e explica de forma clara por que motivo essa medida é incompatível com as disposições 

referidas no artigo 245.º do presente Acordo de modo suficiente para constituir a base jurídica da 

queixa. No prazo de 45 dias a contar da data de apresentação do pedido, o painel de arbitragem 

inicial notifica as Partes e o Comité de Associação na sua configuração Comércio da sua decisão. 

ARTIGO 257.º

Medidas corretivas temporárias em caso de não cumprimento

1. Se a Parte requerida não notificar qualquer medida tomada para dar cumprimento à decisão do 

painel de arbitragem antes do fim do prazo razoável ou se o painel de arbitragem decidir que não foi 

tomada qualquer medida para dar cumprimento à decisão ou que a medida notificada nos termos do 

artigo 256.º, n.º 1, do presente Acordo não está em conformidade com as obrigações da Parte ao 

abrigo das disposições do artigo 245.º do presente Acordo, a Parte requerida deve, se tal for 

solicitado pela Parte requerente, apresentar uma oferta de compensação temporária. 
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2. Se a Parte requerente decidir não solicitar um oferta de compensação temporária ao abrigo do 

n.º 1 do presente artigo ou se apresentar um pedido nesse sentido mas não se chegar a acordo quanto 

à compensação no prazo de 30 dias a contar do fim do prazo razoável ou da data da notificação da 

decisão do painel de arbitragem, ao abrigo do artigo 256.º do presente Acordo, de que não foi 

tomada qualquer medida para dar cumprimento à decisão ou de que a medida tomada  não é 

conforme com as disposições ao artigo 245.º do presente Acordo, a Parte requerente tem o direito, 

após notificação da outra Parte e do Comité de Associação na sua configuração Comércio, como 

previsto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, de suspender as obrigações decorrentes das 

disposições do artigo 245.º  do presente Acordo a um nível adequado, equivalente ao da anulação 

ou redução do impacto económico negativo causado pela violação. A notificação deve especificar o 

nível de suspensão das obrigações. A Parte requerente pode aplicar a suspensão a qualquer 

momento após expirar o prazo de 10 dias após a data da receção da notificação pela Parte requerida, 

exceto se esta Parte solicitar um procedimento de arbitragem em conformidade com o n.º 4 do 

presente artigo. 

3. Ao suspender as obrigações, a Parte requerente pode optar por aumentar as suas taxas dos 

direitos para o nível aplicado a outros membros da OMC relativamente a um volume de trocas 

comerciais a determinar, de modo a que o volume das trocas comerciais multiplicado pelo aumento 

das taxas dos direitos seja equivalente ao valor da anulação ou redução causada pela violação.
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4. Se a Parte requerida considerar que o nível de suspensão não é equivalente ao nível da 

anulação ou do prejuízo causado pela violação, pode pedir por escrito ao painel de arbitragem 

inicial que se pronuncie sobre a questão. Esse pedido deve ser comunicado à outra Parte e ao 

Comité de Associação na sua configuração Comércio antes do fim do prazo de 10 dias referido no 

n.º 2. O painel de arbitragem inicial deve comunicar a sua decisão sobre o nível de suspensão das 

obrigações às Partes e ao Comité de Associação na sua configuração Comércio no prazo de 30 dias 

a contar da data de apresentação do pedido. As obrigações não são suspensas até o painel de 

arbitragem inicial ter notificado a sua decisão, devendo qualquer suspensão ser conforme à decisão 

deste painel.

5. A suspensão das obrigações e a compensação previstas no presente artigo são temporárias e

não serão aplicadas após:

a) As Partes terem chegado a uma solução mutuamente acordada, nos termos do artigo 262.º do 

presente Acordo; ou

b) As Partes terem acordado que, através da medida notificada ao abrigo do artigo 256.º, n.º 1, 

do presente Acordo, a Parte requerida passa a estar em conformidade com as disposições 

referidas no artigo 245.º do presente Acordo; ou
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c) A retirada ou a alteração de qualquer medida considerada incompatível com as disposições do 

artigo 245.º do presente Acordo por forma a ficar em conformidade com essas disposições, 

como previsto no artigo 256.º, n.º 2 do presente Acordo.

ARTIGO 258.º

Medidas corretivas para litígios urgentes em matéria de energia

1. No que se refere a um litígio relativo ao capítulo 11 (Energia e comércio) do título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, em que uma Parte considera urgente a 

resolução do litígio devido a uma interrupção ou ameaça de interrupção, na totalidade ou em parte, 

do transporte de gás natural, petróleo ou eletricidade entre as Partes, são aplicáveis as disposições 

do presente artigo em matéria de medidas corretivas. 
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2. Em derrogação dos artigos 255.º, 256.º e 257.º do presente Acordo, a Parte requerente pode 

suspender obrigações decorrentes do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo a 

um nível equivalente ao da anulação ou redução do impacto económico negativo causado pela Parte 

que não conseguiu dar cumprimento às conclusões do painel de arbitragem no prazo de 15 dias a 

contar da sua notificação. Essa suspensão pode ter efeito imediato; pode ser mantida enquanto a 

Parte requerida não tiver cumprido a decisão do painel de arbitragem.

3. Caso a Parte requerida ponha em causa a existência de incumprimento ou o nível de 

suspensão em razão do incumprimento, pode dar início aos processos previstos no artigo 257.º, 

n.º 4, e no artigo 259.º do presente Acordo, que devem ser examinados rapidamente. A Parte 

requerente só deve eliminar ou ajustar a suspensão após o Painel se ter pronunciado sobre a questão 

e pode manter a suspensão na pendência do processo.
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ARTIGO 259.º

Reexame das medidas tomadas para assegurar o cumprimento após

a adoção de medidas corretivas temporárias por não cumprimento

1. A Parte requerida notifica a Parte requerente e o Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, como previsto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, de qualquer medida que tenha 

tomado para dar cumprimento à decisão do painel de arbitragem, na sequência da suspensão de 

concessões ou da aplicação de compensações temporárias, consoante o caso. Com exceção dos 

casos previstos no n.º 2 do presente artigo, a Parte requerente deve pôr termo à suspensão de 

concessões no prazo de 30 dias a contar da data de receção da notificação. Nos casos em que a 

compensação tenha sido aplicada e com exceção dos casos referidos no n.º 2, a Parte requerida pode 

pôr termo à aplicação de tais compensações no prazo de 30 dias após a sua notificação de que 

cumpriu a decisão do painel de arbitragem.
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2. Se as Partes não chegarem a acordo sobre a questão de a medida notificada repor a 

conformidade da Parte requerida no que se refere às disposições do artigo 245.º do presente Acordo 

no prazo de 30 dias a contar da data de receção da notificação, a Parte requerente pode solicitar por

escrito ao painel de arbitragem inicial que se pronuncie sobre a questão. Esse pedido deve ser 

notificado simultaneamente à outra Parte e ao Comité de Associação na sua configuração Comércio. 

No prazo de 45 dias a contar da data de apresentação do pedido o painel de arbitragem notifica as 

Partes e o Comité de Associação na sua configuração Comércio da sua decisão. Se o painel de 

arbitragem considerar que a medida tomada para dar cumprimento é conforme com as disposições 

referidas no artigo 245.º do presente Acordo, deve ser posto termo à suspensão das obrigações ou da 

compensação, consoante o caso. Se for caso disso, a Parte requerente deve adaptar o nível de 

suspensão das concessões ao nível determinado pelo painel de arbitragem.
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ARTIGO 260.º

Substituição dos árbitros

Se, num processo de arbitragem nos termos do presente capítulo, o painel de arbitragem inicial, ou 

alguns dos seus membros, não puder participar, se retirar ou tiver de ser substituído por não 

respeitar os requisitos do código de conduta estabelecido no anexo XXI do presente Acordo, 

aplica-se o procedimento previsto no artigo 249.º do presente Acordo. O prazo para a notificação da 

decisão do painel de arbitragem será prorrogado por 20 dias, com exceção dos litígios urgentes a 

que se refere o artigo 249.º, n.º 7, relativamente ao qual o prazo será prorrogado por um período de 

cinco dias.
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SUBSECÇÃO 3

DISPOSIÇÕES COMUNS

ARTIGO 261.º

Suspensão e encerramento do procedimento de arbitragem e dos procedimentos de conformidade

O painel de arbitragem, mediante pedido escrito das Partes, suspende os seus trabalhos a qualquer 

momento por um período acordado pelas Partes não superior a 12 meses consecutivos. O painel de 

arbitragem retoma os seus trabalhos antes do final desse período mediante um pedido por escrito de 

ambas as Partes, ou no fim desse período mediante um pedido por escrito de qualquer das Partes. A 

Parte requerente informa desse facto o presidente ou os copresidentes do Comité de Associação na 

sua configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, bem como a 

outra Parte. Se uma Parte não solicitar que se retomem os trabalhos do painel de arbitragem 

aquando da expiração do prazo de suspensão acordado, o procedimento é encerrado. A suspensão e 

o encerramento dos trabalhos do painel de arbitragem não prejudicam os direitos que qualquer das 

Partes pode exercer num outro procedimento sujeito ao disposto no artigo 269.º do presente Acordo. 
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ARTIGO 262.º

Solução por mútuo acordo

As Partes podem, a qualquer momento, chegar a uma solução por mútuo acordo para um litígio, nos 

termos do título IV (Comércio e matérias conexas), do presente Acordo. Devem notificar 

conjuntamente da referida solução o Comité de Associação na sua configuração Comércio, como 

previsto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, bem como o presidente do painel de arbitragem, 

se for caso disso. Se for necessário aprovar a solução em conformidade com os procedimentos 

internos de cada Parte, a notificação refere-se a este requisito e o procedimento de resolução de 

litígios deve ser suspenso. Se essa aprovação não for exigida ou se a conclusão desses 

procedimentos internos for notificada, o procedimento de resolução de litígios será encerrado. 
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ARTIGO 263.º

Regulamento interno

1. Os procedimentos de resolução de litígios referidos no presente capítulo são regidos pelo 

regulamento interno constante do anexo XX do presente Acordo e pelo Código de Conduta que 

figura no anexo XXI do presente Acordo.

2. As audições do painel de arbitragem são públicas, salvo disposição em contrário no 

regulamento interno. 
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ARTIGO 264.º

Informações e assessoria técnica

A pedido de uma das Partes, ou por sua própria iniciativa, o painel de arbitragem pode obter 

informações que considere adequadas para os seus trabalhos de qualquer fonte, incluindo as Partes 

implicadas no litígio. O painel também tem competência para requerer o parecer de peritos se o 

considerar necessário. O painel de arbitragem consulta as Partes antes de escolher esses peritos. As 

pessoas singulares ou coletivas estabelecidas nos territórios de uma das Partes estão autorizadas a 

comunicar informações "amicus curiae" ao painel de arbitragem em conformidade com o 

regulamento interno. As informações obtidas ao abrigo do presente artigo devem ser divulgadas a 

ambas as Partes e sujeitas às respetivas observações. 
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ARTIGO 265.º

Regras de interpretação

O painel de arbitragem interpreta as disposições referidas no artigo 245.º do presente Acordo em 

conformidade com as regras de interpretação consuetudinárias do direito público internacional, 

incluindo as regras codificadas na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. O 

painel de arbitragem tem igualmente em conta as interpretações pertinentes estabelecidas em 

relatórios de painéis e do órgão de recurso adotadas pelo Órgão de Resolução de Litígios da OMC. 

As decisões do painel de arbitragem não podem aumentar nem diminuir os direitos e obrigações das 

Partes previstos no presente Acordo.
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ARTIGO 266.º

Decisões do painel de arbitragem

1. O painel de arbitragem envida todos os esforços para tomar as suas decisões por consenso. 

Todavia, se não for possível deliberar por consenso, a questão em causa deve ser decidida por 

maioria. As deliberações do painel são confidenciais e as opiniões divergentes não são divulgadas.

2. As decisões do painel de arbitragem são aceites incondicionalmente pelas Partes. Não criam 

quaisquer direitos ou obrigações para as pessoas singulares ou coletivas. As decisões apresentam as 

conclusões quanto à matéria de facto, à aplicação das disposições pertinentes referidas no 

artigo 245.º do presente Acordo, bem como a fundamentação subjacente aos resultados e conclusões 

enunciados nas mesmas. O Comité de Associação na sua configuração Comércio, como previsto no 

artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, torna públicas as decisões do painel de arbitragem na sua 

integralidade no prazo de dez dias a contar da respetiva notificação, a menos que decida não o fazer 

para garantir a confidencialidade das informações comerciais consideradas confidenciais pela Parte 

que as fornece, com base na sua legislação. 
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ARTIGO 267.º

Recursos para o Tribunal de Justiça da União Europeia

1. Os procedimentos previstos no presente artigo são aplicáveis aos litígios relativos à 

interpretação e à aplicação de qualquer disposição do presente Acordo, que impõe a uma Parte uma 

obrigação definida por referência a uma disposição do direito da União. 

2. Nos casos em que o litígio suscita uma questão de interpretação de uma disposição do direito 

da União referida no n.º 1, o painel de arbitragem não toma uma decisão sobre a questão e solicita 

ao Tribunal de Justiça da União Europeia que se pronuncie sobre a matéria. Nesses casos, os prazos 

aplicáveis para as decisões do painel de arbitragem devem ser suspensos até que o Tribunal de 

Justiça da União Europeia se tenha pronunciado. A decisão do Tribunal de Justiça da União 

Europeia é vinculativa para o painel de arbitragem.
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SECÇÃO 4

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 268.º

Listas de árbitros

1. O Comité de Associação na sua configuração Comércio, nos termos do artigo 408.º, n.º 4, do 

presente Acordo, elabora uma lista de pelo menos 15 pessoas dispostas e aptas a desempenhar a 

função de árbitros, o mais tardar seis meses a contar da data de entrada em vigor do presente 

Acordo. A lista comporta três sublistas: uma sublista para cada Parte e uma sublista de pessoas que 

não são nacionais de nenhuma das Partes e que possam desempenhar a função de presidente do 

painel de arbitragem. Cada sublista deve ter pelo menos cinco pessoas. O Comité de Associação na 

sua configuração Comércio garante que a lista se mantenha permanentemente a este nível. 

2. Os árbitros devem possuir experiência e conhecimentos especializados em direito e comércio 

internacional. Devem ser independentes, agir a título pessoal, não aceitar instruções de nenhuma 

organização ou governo nem desempenhar funções no Governo de qualquer uma das Partes e 

respeitar o código de conduta constante do anexo XXI do presente Acordo. 
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3. O Comité de Associação na sua configuração Comércio pode elaborar listas suplementares 

de 12 pessoas com experiência e conhecimentos em setores específicos abrangidos pelo presente 

Acordo. Sob reserva do acordo das Partes, essas listas suplementares devem ser utilizadas para a 

composição do painel de arbitragem em conformidade com o procedimento previsto no artigo 249.º 

do presente Acordo.

ARTIGO 269.º

Relação com obrigações no âmbito da OMC

1. O recurso às disposições relativas à resolução de litígios do presente capítulo não prejudica 

qualquer eventual ação no âmbito da OMC, incluindo processos de resolução de litígios.
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2. No entanto, sempre que uma Parte tiver iniciado um processo de resolução de litígios nos 

termos do presente capítulo ou do Acordo OMC em relação a uma questão específica, não iniciará 

um processo de resolução de litígios referente à mesma matéria na outra instância até que o 

primeiro processo esteja concluído. Além disso, nenhuma Parte pode obter reparação relativa a uma 

obrigação que seja idêntica ao abrigo do presente Acordo e do Acordo OMC nas duas instâncias. 

Nesse caso, uma vez iniciado o processo de resolução dos litígios, as Partes devem utilizar 

exclusivamente a instância selecionada, a menos que a instância selecionada não se pronuncie sobre 

o pedido por razões processuais ou jurisdicionais. 

3. Para efeitos da aplicação do n.º 2 do presente artigo:

a) Considera-se que foi iniciado um processo de resolução de litígios ao abrigo do Acordo OMC 

quando uma Parte solicita a constituição de um painel em conformidade com o artigo 6.º do 

Memorando de Entendimento sobre as Regras e Processos que regem a Resolução de Litígios 

constante do anexo 2 do Acordo OMC (MERL) e considera-se que o processo foi concluído 

quando o Órgão de Resolução de Litígios adota o relatório desse painel e o relatório do Órgão 

de Recurso, consoante o caso, em conformidade com o artigo 16.º e do artigo 17.º, ponto 14, 

do MERL; e
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b) Considera-se que foi iniciado um processo de resolução de litígios ao abrigo do presente

capítulo quando uma Parte solicita a constituição de um painel de arbitragem em 

conformidade com o artigo 248.º do presente Acordo e considera-se que o processo foi 

concluído quando o painel de arbitragem, nos termos do artigo 253.º do presente Acordo, 

comunica a sua decisão às Partes e ao Comité de Associação na sua configuração Comércio, 

tal como indicado no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo.

4. O disposto no presente Acordo não impede de forma alguma que uma Parte aplique a 

suspensão de obrigações autorizada pelo ORL. O Acordo OMC não pode ser invocado para impedir 

uma Parte de suspender obrigações nos termos do presente capítulo. 

ARTIGO 270.º

Prazos

1. Todos os prazos estabelecidos no presente capítulo, incluindo os prazos fixados para os 

painéis de arbitragem notificarem as suas decisões, correspondem ao número de dias de calendário 

a contar do dia seguinte ao ato ou facto a que se referem, salvo especificação em contrário.
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2. Qualquer prazo referido no presente capítulo pode ser modificado por acordo mútuo entre as 

Partes no litígio. O painel de arbitragem pode, a qualquer momento, propor às Partes a alteração de 

um prazo referido no presente capítulo, indicando as razões para essa proposta. 

CAPÍTULO 15

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A APROXIMAÇÃO NO ÂMBITO DO TÍTULO IV

ARTIGO 271.º

Progressos na aproximação em domínios relacionados com o comércio

1. Para facilitar a avaliação da aproximação, referida no artigo 419.º do presente Acordo, da 

legislação da Geórgia à legislação da União em domínios relacionados com o comércio abrangidos 

pelo título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, as Partes debatem regularmente, 

e pelo menos uma vez por ano, os progressos realizados em termos da aproximação, de acordo com 

os prazos acordados previstos nos capítulos 3, 4, 5, 6 e 8 do título IV (Comércio e matérias 

conexas) do presente Acordo, no âmbito do Comité de Associação na sua configuração Comércio, 

em conformidade com o disposto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, ou no âmbito de um 

dos seus subcomités instituídos ao abrigo do presente Acordo.
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2. A pedido da União, e para efeitos desse debate, a Geórgia apresenta ao Comité de Associação 

na sua configuração Comércio ou a um dos seus subcomités, se necessário, informações escritas 

sobre os progressos realizados em termos da aproximação, bem como sobre a aplicação e o 

cumprimento efetivos da legislação interna objeto de aproximação, em relação aos capítulos 

pertinentes do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.

3. A Geórgia informa a União sempre que considere que concluiu a aproximação prevista em 

qualquer dos capítulos referidos no n.º 1. 

ARTIGO 272.º

Revogação da legislação interna incompatível 

No âmbito da aproximação, a Geórgia revoga as disposições do seu direito interno ou abole as 

práticas administrativas que sejam incompatíveis com a legislação da União que é objeto de 

disposições de aproximação no âmbito do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo ou com a sua legislação interna objeto de aproximação à da União.
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ARTIGO 273.º

Avaliação da aproximação em domínios relacionados com o comércio

1. A avaliação da aproximação pela União referida no título IV (Comércio e matérias conexas) 

do presente Acordo terá início depois de a Geórgia ter informado a União, em conformidade com o 

artigo 271.º, n.º 3, do presente Acordo, salvo disposição em contrário nos capítulos 4 e 8 do título 

IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.

2. A União avalia se a legislação da Geórgia foi objeto de aproximação da legislação da União e 

se é aplicada e cumprida de forma efetiva. A Geórgia disponibiliza à União todas as informações 

necessárias para realizar essa avaliação, numa língua a acordar mutuamente.

3. A avaliação efetuada pela União em conformidade com o n.º 2 deve ter em conta a existência 

e o funcionamento das infraestruturas, organismos e procedimentos pertinentes na Geórgia, 

necessários à aplicação e ao cumprimento efetivos da legislação da Geórgia.
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4. A avaliação efetuada pela União em conformidade com o n.º 2 deve ter em conta a existência 

de disposições do direito nacional ou de práticas administrativas que são incompatíveis com a 

legislação da União que é objeto de disposições de aproximação no âmbito do título IV (Comércio e 

matérias conexas) do presente Acordo ou com a sua legislação interna objeto de aproximação à da 

União.

5. A União informa a Geórgia num prazo a determinar em conformidade com o artigo 276.º, 

n.º 1, do presente Acordo sobre os resultados da sua avaliação, salvo disposição em contrário. As 

Partes podem discutir a avaliação no âmbito do Comité de Associação na sua configuração 

Comércio, em conformidade com o disposto no artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, os nos seus 

subcomités competentes, em conformidade com o disposto no artigo 419.º, n.º 4, do presente 

Acordo, salvo disposição em contrário.

ARTIGO 274.º

Desenvolvimentos relevantes para a aproximação

1. A Geórgia assegura a aplicação efetiva da legislação interna objeto de aproximação ao abrigo 

do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo e toma todas as medidas necessárias 

para ter em conta a evolução do direito da União na sua legislação interna, em conformidade com o 

artigo 418.º do presente Acordo.
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2. A União informa a Geórgia de quaisquer propostas finais da Comissão para adotar ou alterar a 

legislação da União que seja pertinente em termos de obrigações em matéria de aproximação que 

incumbem à Geórgia em conformidade com o título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo. 

3. A Geórgia informa a União de ações, incluindo propostas legislativas e práticas 

administrativas, suscetíveis de afetar o cumprimento das suas obrigações em matéria de 

aproximação em conformidade com o título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo. 

4. Mediante pedido, as Partes discutem o impacto de quaisquer propostas ou ações referidas nos 

n.ºs 2 e 3 na legislação da Geórgia ou no cumprimento das obrigações assumidas ao abrigo do título 

IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo. 

5. Se, depois de ser realizada uma avaliação nos termos do artigo 273.º do presente Acordo, a 

Geórgia alterar a sua legislação interna para ter em conta as alterações dos capítulos 3, 4, 5, 6 e 8 do 

título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo, deve ser efetuada uma nova avaliação 

pela União em conformidade com o artigo 273.º do presente Acordo. Se a Geórgia tomar qualquer 

outra medida que possa ter consequências para a aplicação e o cumprimento efetivo da legislação 

interna objeto de aproximação, pode ser efetuada uma nova avaliação pela União em conformidade 

com o artigo 273.º do presente Acordo.
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6. Caso as circunstâncias o exijam, determinados benefícios concedidos pela União com base 

numa avaliação que tenha concluído que a legislação da Geórgia foi objeto de aproximação da 

legislação da União e que foi executada e aplicada de forma efetiva se a Geórgia não aproximar a 

sua legislação interna para ter em conta as alterações ao título IV (Comércio e matérias conexas) do 

presente Acordo podem ser suspensos temporariamente se a avaliação referida no n.º 5 do presente 

artigo revelar que a legislação da Geórgia deixou de ser aproximada à legislação da União, ou se o 

Conselho de Associação não tomar uma decisão de atualização do título IV (Comércio e matérias 

conexas) do presente Acordo em conformidade com a evolução do direito da União. 

7. Se a União tiver a intenção de executar uma suspensão desse tipo, deve notificar prontamente 

a Geórgia. No prazo de um mês a contar da data da notificação, a Geórgia pode submeter a questão 

ao Comité de Associação na sua configuração Comércio, como previsto no artigo 408.º, n.º 4, do 

presente Acordo, indicando as razões por escrito. O Comité de Associação na sua configuração 

Comércio deve debater a questão no prazo de três meses a contar da data em que a mesma lhe foi 

submetida. Se a questão não for submetida à apreciação do Comité de Associação na sua 

configuração Comércio, ou se não puder ser resolvida por esse comité no prazo de três meses a 

contar da data da apresentação, a União pode proceder à suspensão dos benefícios. A suspensão 

será levantada sem demora se o Comité de Associação na sua configuração Comércio resolver a 

questão posteriormente.
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ARTIGO 275.º

Intercâmbio de informações

O intercâmbio de informações sobre a aproximação ao abrigo do título IV (Comércio e matérias 

conexas) do presente Acordo deve realizar-se através dos pontos de contacto estabelecidos no 

artigo 222.º, n.º 1, do presente Acordo.

ARTIGO 276.º

Disposições gerais

1. O Comité de Associação na sua configuração Comércio, em conformidade com o disposto no 

artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, adota procedimentos destinados a facilitar a avaliação da 

aproximação e a assegurar o efetivo intercâmbio de informações relativas à aproximação, incluindo 

os prazos para avaliação e a forma, o conteúdo e a língua das informações transmitidas.
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2. Qualquer referência a um ato da União específico no título IV (Comércio e matérias conexas) 

do presente Acordo abrange alterações, aditamentos e medidas de substituição publicados no Jornal 

Oficial da União Europeia antes de 29 de novembro de 2013.

3. As disposições dos capítulos 3, 4, 5, 6 e 8 do título IV (Comércio e matérias conexas) do 

presente Acordo prevalecem sobre as disposições enunciadas no presente capítulo em caso de 

conflito.

4. As queixas alegando violação das disposições do presente capítulo não serão tratadas ao 

abrigo do capítulo 14 (Resolução de litígios) do título IV (Comércio e matérias conexas) do 

presente Acordo.
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TÍTULO V

COOPERAÇÃO ECONÓMICA

CAPÍTULO 1

DIÁLOGO ECONÓMICO

ARTIGO 277.º

1. A UE e a Geórgia facilitam o processo de reforma económica, cooperando a fim de 

melhorarem a compreensão dos mecanismos fundamentais das respetivas economias e a formulação 

e aplicação das políticas económicas.

2. A Geórgia procura estabelecer uma economia de mercado efetiva e aproximar gradualmente 

as suas regulamentações económicas e financeiras às da UE, garantindo simultaneamente políticas 

macroeconómicas sólidas.
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ARTIGO 278.º

Para o efeito, as Partes acordam em manter um diálogo económico periódico com os seguintes 

objetivos:

a) Intercâmbio de informações sobre políticas e tendências macroeconómicas, bem como sobre 

as reformas estruturais, incluindo estratégias de desenvolvimento económico;

b) Intercâmbio de experiências e de boas práticas em domínios como as finanças públicas, os 

quadros relativos à política monetária e cambial, a política do setor financeiro e as estatísticas 

económicas;

c) Intercâmbio de informações e experiências em matéria de integração económica regional, 

incluindo o Funcionamento da União Económica e Monetária Europeia;

d) Revisão do estatuto da cooperação bilateral nos setores económico, financeiro e estatístico.



EU/GE/pt 407

CAPÍTULO 2

GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E CONTROLO FINANCEIRO

ARTIGO 279.º

As Partes cooperam em matéria de controlo interno das finanças públicas e de auditoria externa, 

com os seguintes objetivos:

a) Desenvolver e aplicar o sistema de controlo interno das finanças públicas, com base no 

princípio da responsabilização da administração, incluindo uma função de auditoria interna 

funcionalmente independente em todo o setor público, através da harmonização com as 

normas e os métodos internacionais geralmente aceites e as boas práticas da UE, com base no 

documento relativo à política de controlo interno das finanças públicas aprovada pelo 

Governo da Geórgia;

b) Refletir no documento relativo à política de controlo interno das finanças públicas se e em que 

condições um sistema de inspeção pode ser aplicado, devendo nesse caso essa função ser 

baseada em queixas, e complementar, mas não duplicar, a função de auditoria interna;
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c) Garantir uma cooperação efetiva entre os intervenientes indicados no documento relativo à 

política de controlo interno das finanças públicas, a fim de promover o desenvolvimento da 

boa governação;

d) Apoiar a Unidade central de harmonização do controlo interno das finanças públicas e 

reforçar as suas competências;

e) Reforçar o Tribunal de Contas Nacional da Geórgia, enquanto uma instituição suprema de 

auditoria da Geórgia em termos de independência, capacidade de auditoria e de organização, 

recursos financeiros e humanos e execução de normas de auditoria internacionalmente aceites 

(INTOSAI) por parte da instituição suprema de auditoria, e

f) Proceder ao intercâmbio de informações, de experiências e de boas práticas, inclusivamente 

mediante o intercâmbio de pessoal e de ações conjuntas de formação nestes domínios.
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CAPÍTULO 3

FISCALIDADE

ARTIGO 280.º

As Partes cooperam no sentido de promover a boa governação em questões fiscais, com o objetivo 

de aperfeiçoarem as relações económicas, o comércio, o investimento e a concorrência leal.

ARTIGO 281.º

No que se refere ao disposto no artigo 280.º do presente Acordo, as Partes reconhecem e 

comprometem-se a aplicar os princípios da boa governação no domínio fiscal, designadamente os 

princípios da transparência, intercâmbio de informações e concorrência leal em matéria fiscal, 

subscritos pelos Estados-Membros a nível da UE. Para o efeito, e sem prejuízo das competências da 

UE e dos Estados-Membros, as Partes devem intensificar a cooperação internacional no domínio 

fiscal, facilitar a cobrança de receitas fiscais legítimas e adotar medidas que permitam o

cumprimento efetivo dos princípios supra mencionados.
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ARTIGO 282.º

As Partes intensificam e reforçam a sua cooperação com vista a desenvolver o sistema e a 

administração fiscal da Geórgia, incluindo o reforço da capacidade de cobrança e de controlo, 

garantir a eficácia da cobrança dos impostos e reforçar a luta contra a fraude e a evasão fiscal. As 

Partes envidam esforços no sentido de intensificar a cooperação e a partilha de experiências na luta 

contra a fraude fiscal, em especial a fraude "carrossel".

ARTIGO 283.º

As Partes desenvolvem a sua cooperação e harmonizam políticas destinadas a combater a fraude e o 

contrabando de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo. Esta cooperação deve incluir, 

entre outros aspetos, a aproximação progressiva das taxas dos impostos especiais de consumo sobre 

produtos de tabaco, tanto quanto possível, tendo em conta as limitações do contexto regional e em 

consonância com a Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a luta antitabaco. 

Para o efeito, as Partes procuram reforçar a sua cooperação no contexto regional.
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ARTIGO 284.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.

ARTIGO 285.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXII da presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.
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CAPÍTULO 4

ESTATÍSTICAS

ARTIGO 286.º

As Partes desenvolvem e reforçam a sua cooperação em matéria de estatísticas, contribuindo assim 

para a realização do objetivo a longo prazo de disponibilizar dados estatísticos atualizados, fiáveis e 

comparáveis a nível internacional. Prevê-se que a existência de sistemas estatísticos nacionais 

sustentáveis, eficientes e profissionalmente independentes providencie informações relevantes para 

os cidadãos, as empresas e os decisores políticos da Geórgia e da UE, permitindo-lhes tomar 

decisões fundamentadas nesta base. O sistema estatístico nacional deve respeitar os Princípios 

Fundamentais das Estatísticas Oficiais das Nações Unidas, tendo em conta o acervo da UE em 

matéria de estatísticas, bem como o Código de Prática das Estatísticas Europeias, a fim de alinhar o 

sistema estatístico nacional pelas regras e normas europeias.
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ARTIGO 287.º

A cooperação deve ter os seguintes objetivos:

a) Reforçar a capacidade do sistema estatístico nacional, com ênfase numa base jurídica sólida, 

na produção de dados e metadados adequados, na política de difusão e no caráter convivial, 

tendo em conta os diferentes grupos de utilizadores, nomeadamente os setores público e 

privado, a comunidade académica e outros utilizadores;

b) Aproximar progressivamente o sistema estatístico da Geórgia do Sistema Estatístico Europeu;

c) Aperfeiçoar o fornecimento de dados à UE, tendo em conta a aplicação das metodologias 

europeia e internacional pertinentes, incluindo classificações;

d) Reforçar a capacidade profissional e de gestão do pessoal do serviço nacional de estatística, a 

fim de facilitar a aplicação das normas estatísticas europeias e contribuir para o 

desenvolvimento do sistema estatístico da Geórgia;
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e) Proceder ao intercâmbio de experiências entre as Partes em matéria de desenvolvimento de 

competências no âmbito das estatísticas; e

f) Promover a gestão da qualidade total de todos os processos de elaboração e difusão de 

estatísticas. 

ARTIGO 288.º

As Partes cooperam no âmbito do Sistema Estatístico Europeu, no qual a autoridade estatística da 

União é o Eurostat. Essa cooperação deve incidir nos seguintes domínios: 

a) Estatísticas macroeconómicas, incluindo contas nacionais, estatísticas do comércio externo, 

estatísticas da balança de pagamentos e estatísticas sobre o investimento direto estrangeiro;

b) Estatísticas demográficas, incluindo recenseamentos e estatísticas sociais;

c) Estatísticas agrícolas, incluindo recenseamentos agrícolas e estatísticas do ambiente;

d) Estatísticas das empresas, incluindo ficheiros de empresas e recurso a fontes administrativas 

para fins estatísticos;
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e) Estatísticas sobre energia, incluindo balanços energéticos;

f) Estatísticas regionais; 

g) Atividades horizontais, incluindo classificações estatísticas, gestão da qualidade, formação, 

difusão e utilização de tecnologias de informação modernas; e

h) Outros domínios pertinentes.
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ARTIGO 289.º

As Partes procedem, entre outros, ao intercâmbio de informações e de conhecimentos 

especializados, e desenvolver a sua cooperação tendo em conta a experiência já adquirida em 

matéria de reforma do sistema estatístico lançada no âmbito de vários programas de assistência. Os 

esforços devem orientar-se para o alinhamento pelo acervo da UE no domínio das estatísticas, com 

base na estratégia nacional de desenvolvimento do sistema estatístico da Geórgia e tendo em conta 

o desenvolvimento do Sistema Estatístico Europeu. No que diz respeito ao processo de elaboração 

de dados estatísticos, deve ser dada ênfase à prossecução de inquéritos por amostragem e à 

utilização de registos administrativos, tendo simultaneamente em conta a necessidade de reduzir os 

encargos relacionados com a resposta. Os dados devem ser pertinentes para a conceção e o 

acompanhamento das políticas em domínios fundamentais da vida social e económica.
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ARTIGO 290.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo. Tanto 

quanto possível, as atividades empreendidas no âmbito do Sistema Estatístico Europeu, incluindo a 

formação, devem estar abertas à participação da Geórgia.

ARTIGO 291.º

Deve proceder-se à aproximação gradual da legislação georgiana sempre que pertinente e aplicável 

em conformidade com o acervo da UE em matéria de estatísticas, em conformidade com o 

compêndio de requisitos estatísticos (Statistical Requirements Compendium), atualizado 

anualmente, que as Partes consideram como apenso ao presente Acordo (Anexo XXIII).
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TÍTULO VI

OUTRAS POLÍTICAS DE COOPERAÇÃO

CAPÍTULO 1

TRANSPORTES

ARTIGO 292.º

As Partes:

a) Expandem e reforçam a sua cooperação no domínio dos transportes, a fim de contribuírem 

para o desenvolvimento de sistemas de transporte sustentáveis;

b) Promovem operações de transporte eficientes e seguras, bem como a intermodalidade e a 

interoperabilidade dos sistemas de transporte;

c) Envidam esforços no sentido de reforçar as principais ligações de transporte entre os seus 

territórios. 
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ARTIGO 293.º

Esta cooperação deve abranger, nomeadamente, os seguintes aspetos:

a) Desenvolvimento de uma política nacional de transportes sustentável que abranja todos os 

modos de transporte, com vista a assegurar sistemas de transporte ecológicos, eficientes e 

seguros e promover a integração das questões relativas aos transportes noutras políticas;

b) Desenvolvimento de estratégias setoriais à luz da política nacional de transportes, incluindo 

obrigações legais para a modernização do equipamento técnico e das frotas de transporte, a 

fim de respeitar as normas internacionais, tal como definido nos anexos XXIV e XV-D do 

presente Acordo, para os transportes rodoviários, ferroviários, de navegação interior, aéreos e 

intermodais, incluindo calendários e etapas para a aplicação, responsabilidades 

administrativas e planos de financiamento;

c) Reforço da política de infraestruturas a fim de melhor identificar e avaliar os projetos de 

infraestruturas para os vários modos de transporte; 

d) Desenvolvimento de estratégias de financiamento centradas na manutenção, nas limitações da 

capacidade e na falta de infraestruturas de ligação, bem como ativação e promoção da 

participação do setor privado nos projetos de transporte;
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e) Adesão às organizações e aos acordos internacionais pertinentes sem matéria de transporte, 

incluindo procedimentos destinados a garantir a aplicação rigorosa e o cumprimento efetivo 

dos acordos e convenções relativos a transportes internacionais;

f) Cooperação científica e técnica e intercâmbio de informações para efeitos do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das tecnologias de transporte, tais como os sistemas de 

transporte inteligentes; e

g) Promoção do uso de sistemas de transporte inteligentes e tecnologia da informação na gestão 

e operação de todos os modos de transporte, bem como apoio à intermodalidade e à 

cooperação na utilização de sistemas espaciais e aplicações comerciais que facilitem o 

transporte.

ARTIGO 294.º

1. A cooperação deve ter igualmente como objetivo melhorar a circulação de passageiros e 

mercadorias, aumentar a fluidez dos fluxos de transporte entre a Geórgia, a UE e países terceiros da 

região mediante a eliminação de obstáculos administrativos, técnicos, transfronteiras ou de outra 

natureza, melhorar as redes de transporte e modernizar a infraestrutura, sobretudo nos principais 

eixos de ligação das Partes. Essa cooperação deve incluir ações destinadas a facilitar a passagem 

nas fronteiras. 



EU/GE/pt 421

2. A cooperação deve incluir intercâmbio de informações e atividades conjuntas: 

a) A nível regional, sobretudo tendo em conta e integrando os progressos alcançados ao abrigo 

de diversos convénios de cooperação no setor dos transportes a nível regional, tais como o 

Painel de Transportes da Parceria Oriental, o Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Ásia 

(TRACECA), o processo de Bacu e outras iniciativas em matéria de transportes; 

b) A nível internacional, incluindo no que diz respeito a organizações internacionais do setor dos 

transportes e a acordos e convenções internacionais ratificados pelas Partes;

c) No quadro das várias agências de transportes da UE.

ARTIGO 295.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.
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ARTIGO 296.º

A Geórgia deve proceder à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos nos anexos XXIV e XV-D do presente Acordo, em conformidade com as 

disposições desses anexos.

CAPÍTULO 2

COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE ENERGIA 

ARTIGO 297.º

A cooperação deve basear-se nos princípios de parceria, interesse mútuo, transparência e 

previsibilidade e ter como objetivo a integração dos mercados e a convergência regulamentar no 

setor da energia, tendo em conta a necessidade de assegurar a competitividade e o acesso a energia 

segura, sustentável do ponto de vista ambiental e a um preço razoável.
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ARTIGO 298.º

Esta cooperação deve abranger, nomeadamente, os seguintes aspetos:

a) Estratégias e políticas em matéria de energia;

b) Desenvolvimento de mercados de energia competitivos, transparentes e eficientes que 

permitam um acesso não discriminatório de terceiros às redes e aos consumidores de acordo 

com as normas da UE, incluindo o desenvolvimento do quadro regulamentar adequado, como 

previsto;

c) Cooperação sobre questões energéticas regionais e possível adesão da Geórgia ao Tratado que 

institui a Comunidade da Energia, em relação ao qual a Geórgia tem atualmente o estatuto de 

observador;

d) Evolução no sentido de um clima de investimento estável e atrativo mediante a análise das

condições institucionais, jurídicas, fiscais e outras;

e) Infraestruturas energéticas de interesse comum, a fim de diversificar as fontes, os 

fornecedores e as rotas de transporte de energia de forma eficaz do ponto de vista económico 

e ambiental,
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f) Reforço da segurança do aprovisionamento energético, integração crescente do mercado e 

aproximação regulamentar progressiva em relação a elementos essenciais do acervo da UE;

g) Aumento e reforço da estabilidade e da segurança a longo prazo do comércio, trânsito e 

transporte da energia, das políticas de preços, incluindo um sistema geral para a transmissão 

dos recursos energéticos baseado nos custos, numa base mutuamente vantajosa e não 

discriminatória, em conformidade com as regras internacionais, incluindo o Tratado da Carta 

da Energia;

h) Promoção da eficiência energética e da poupança de energia de forma correta do ponto de 

vista económico e ambiental;

i) Desenvolvimento e apoio das energias renováveis com uma incidência especial nos recursos 

hídricos e promoção da integração bilateral e regional neste domínio;

j) Cooperação científica e técnica e intercâmbio de informações com vista ao desenvolvimento e 

melhoria das tecnologias na produção, transporte, abastecimento e utilização final de energia, 

dando atenção especial à eficiência energética e às tecnologias respeitadoras do ambiente; e
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k) Cooperação no domínio da segurança nuclear, da segurança e proteção contra as radiações, 

em conformidade com os princípios e normas da Agência Internacional da Energia Atómica 

(AIEA) e dos tratados e convenções internacionais pertinentes celebrados no âmbito da AIEA, 

assim como em conformidade com o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 

Atómica, se for o caso. 

ARTIGO 299.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.

ARTIGO 300.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXV do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.
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CAPÍTULO 3

AMBIENTE

ARTIGO 301.º

As Partes desenvolvem e reforçam a sua cooperação sobre questões ambientais, contribuindo desta 

forma para o objetivo a longo prazo do desenvolvimento sustentável e para a criação de uma 

economia mais ecológica. Espera-se que o reforço da proteção do ambiente seja benéfica para os 

cidadãos e as empresas da Geórgia e da UE, nomeadamente através de uma melhor saúde pública, 

da preservação dos recursos naturais, de uma maior eficiência económica e ambiental, bem como da 

utilização de tecnologias modernas e mais limpas que contribuam para a adoção de modelos de 

produção mais sustentáveis. A cooperação deve ser conduzida tendo em mente os interesses das 

Partes com base na igualdade e no benefício mútuo, bem como tendo em conta a interdependência 

existente entre as Partes no âmbito da proteção do ambiente e no contexto de acordos multilaterais 

nesse domínio.
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ARTIGO 302.º

1. A cooperação deve ter por objetivo preservar, proteger, melhorar e recuperar a qualidade do 

ambiente, proteger a saúde humana, utilizar os recursos naturais de forma sustentável e promover 

medidas a nível internacional para dar resposta aos problemas ambientais regionais ou mundiais, 

designadamente nos seguintes domínios:

a) Governação em matéria de ambiente e questões horizontais, incluindo o planeamento 

estratégico, a avaliação do impacto ambiental e a avaliação ambiental estratégica, a educação 

e a formação, o acompanhamento e os sistemas de informação ambiental, inspeção e 

aplicação, a responsabilidade ambiental, o combate aos crimes contra o ambiente, a 

cooperação transfronteiras, o acesso público a informações de caráter ambiental, processos de 

tomada de decisões e vias de recurso administrativo e judicial efetivas;

b) Qualidade do ar;

c) Qualidade da água e gestão dos recursos, incluindo a gestão do risco de inundações, escassez 

de água e secas, bem como o ambiente marinho;
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d) Gestão de resíduos;

e) Proteção da natureza, incluindo a silvicultura e a conservação da diversidade biológica;

f) Poluição industrial e riscos industriais; e

g) Gestão de substâncias químicas.

2. A cooperação deve ter igualmente por objetivo a integração das questões ambientais noutras 

políticas para além da política ambiental. 

ARTIGO 303.º

As Partes procedem, nomeadamente, a intercâmbios de informações e de conhecimentos, cooperam

a nível bilateral e regional, inclusive através das estruturas de cooperação existentes do sul do 

Cáucaso, bem como a nível internacional, sobretudo no que diz respeito aos acordos multilaterais 

no domínio do ambiente ratificados pelas Partes, e cooperam no âmbito das instâncias competentes, 

conforme o caso. 
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ARTIGO 304.º

1. A cooperação deve abranger, nomeadamente, os seguintes objetivos:

a) Desenvolvimento de um Plano de Ação Nacional para o Ambiente (PANA) que abranja as 

orientações estratégicas nacionais e setoriais em matéria de ambiente na Geórgia, bem como 

questões institucionais e administrativas;

b) Promoção da integração do ambiente noutros domínios de intervenção, e

c) Identificação dos recursos humanos e financeiros necessários. 

2. O PANA deve ser periodicamente atualizado e adotado em conformidade com a legislação 

georgiana.

ARTIGO 305.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.
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ARTIGO 306.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXVI do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.

CAPÍTULO 4

AÇÃO CLIMÁTICA

ARTIGO 307.º

As Partes desenvolvem e reforçam a sua cooperação em matéria de luta contra as alterações 

climáticas. A cooperação deve ser realizada considerando os interesses das Partes com base na 

igualdade e no benefício mútuo e tendo em conta a interdependência existente entre os 

compromissos bilaterais e multilaterais neste domínio.
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ARTIGO 308.º

A cooperação tem por objetivo a atenuação e a adaptação às alterações climáticas, bem como a 

promoção de medidas a nível internacional, incluindo nos seguintes domínios:

a) Atenuação das alterações climáticas;

b) Adaptação às alterações climáticas; 

c) Comércio de licenças de emissão de carbono;

d) Investigação, desenvolvimento, demonstração, implantação e difusão de tecnologias 

hipocarbónicas e de tecnologias de adaptação seguras e sustentáveis; e

e) Integração de considerações climáticas nas políticas setoriais.
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ARTIGO 309.º

As Partes procedem, nomeadamente, a intercâmbios de informações e de conhecimentos, à 

realização de atividades de investigação conjuntas e ao intercâmbio de informações sobre 

tecnologias limpas, à execução de atividades conjuntas a nível regional e internacional, inclusive no 

que respeita aos acordos multilaterais em matéria de ambiente ratificados pelas Partes, bem como a 

atividades conjuntas no quadro das instâncias competentes, conforme adequado. As Partes prestam

especial atenção às questões transfronteiras e à cooperação regional.

ARTIGO 310.º

Com base em interesses mútuos, a cooperação deve abranger, nomeadamente, a definição e a 

aplicação de:

a) Um Plano Nacional de Ação de Adaptação (NAPA);

b) Uma Estratégia de Desenvolvimento Hipocarbónico (LEDS), incluindo medidas de atenuação 

adequadas a nível nacional;
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c) Medidas de promoção da transferência de tecnologias com base numa avaliação das 

necessidades tecnológicas;

d) Medidas relativas a substâncias que empobrecem a camada de ozono e gases fluorados com 

efeito de estufa.

ARTIGO 311.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.

ARTIGO 312.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXVII do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.
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CAPÍTULO 5

Política industrial e empresarial e de extração mineira

ARTIGO 313.º

As Partes desenvolvem e reforçam a sua cooperação no domínio da política industrial e empresarial, 

melhorando desta forma o enquadramento empresarial para todos os operadores económicos, e em 

especial para as pequenas e médias empresas (PME) tal como definidas na legislação da UE e da 

Geórgia, respetivamente. A cooperação reforçada deverá melhorar o quadro administrativo e 

normativo das empresas georgianas e da UE que operam na Geórgia e na UE e deve basear-se nas 

políticas industrial e das PME da UE, tendo em conta os princípios e as práticas internacionalmente 

reconhecidos neste domínio.
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ARTIGO 314.º

Para o efeito, as Partes cooperam com o objetivo de:

a) Aplicar estratégias de desenvolvimento para as PME, com base nos princípios da Carta 

Europeia das Pequenas Empresas, e acompanhar o processo de aplicação através de um

diálogo regular. A cooperação deve incluir igualmente uma vertente especificamente 

orientada para microempresas e empresas de artesanato, que são extremamente importantes

para as economias da UE e da Geórgia;

b) Criar melhores condições-quadro através do intercâmbio de informações e de boas práticas, 

contribuindo assim para aumentar a competitividade. A cooperação deve incluir a gestão de 

questões estruturais (reestruturação) como o ambiente e a energia; 

c) Simplificar e racionalizar a regulamentação e as práticas regulamentares, com especial ênfase 

no intercâmbio de boas práticas em matéria de técnicas regulamentares, incluindo os 

princípios da UE;
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d) Incentivar o desenvolvimento da política de inovação através do intercâmbio de informações 

e boas práticas no domínio da comercialização da investigação e desenvolvimento (incluindo 

instrumentos de apoio a empresas de base tecnológica em fase de arranque), desenvolvimento

de agrupamentos (clusters) e acesso ao financiamento;

e) Incentivar mais contactos entre as empresas da União Europeia e as da Geórgia e entre estas 

empresas e as autoridades da UE e a Geórgia;

f) Incentivar atividades de promoção das exportações entre a UE e a Geórgia;

g) Facilitar a modernização e a reestruturação da indústria da UE e da Geórgia em determinados 

setores, se necessário;

h) Desenvolver e reforçar a cooperação no domínio das indústrias de exploração mineira e 

produção de matérias-primas, com o objetivo de promover o entendimento mútuo, melhorar o 

enquadramento empresarial, o intercâmbio de informações e a cooperação no setor da 

indústria mineira não energética, sobretudo de minérios metálicos e minerais industriais. O 

intercâmbio de informações deve abranger os desenvolvimentos no setor da exploração 

mineira e das matérias-primas, o comércio de matérias-primas, as melhores práticas em 

matéria de desenvolvimento sustentável das indústrias mineiras, bem como a formação, as 

competências e a saúde e segurança. 
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ARTIGO 315.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo, o que 

deverá também incluir representantes das empresas da UE e da Geórgia.

CAPÍTULO 6

DIREITO DAS SOCIEDADES, CONTABILIDADE

E AUDITORIA E GOVERNO DAS EMPRESAS

ARTIGO 316.º

Reconhecendo a importância de um conjunto eficaz de regras e práticas nos domínios do direito das 

sociedades e do governo das empresas, bem como da contabilidade e auditoria para estabelecer uma 

economia de mercado viável e incentivar o comércio, as Partes acordam em cooperar no que diz 

respeito ao seguinte:

a) Proteção dos acionistas, credores e outras partes interessadas, em consonância com a 

legislação da UE neste domínio; 
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b) Implementação de normas internacionais adequadas a nível nacional e aproximação 

progressiva às regras da UE no domínio da contabilidade e auditoria; e

c) Prossecução do desenvolvimento da política relativa ao governo das empresas em 

consonância com as normas internacionais, bem como aproximação progressiva das regras da 

Geórgia em relação às regras e recomendações da UE neste domínio.

ARTIGO 317.º

As Partes devem visar o intercâmbio de informações e conhecimentos especializados sobre os 

sistemas em vigor e as novas evoluções relevantes nestes domínios. Além disso, as Partes devem 

procurar garantir o intercâmbio efetivo de informações entre os registos de empresas dos Estados-

-Membros da UE e o registo nacional de empresas da Geórgia.

ARTIGO 318.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.
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ARTIGO 319.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXVIII do presente Acordo em conformidade com as 

disposições do referido anexo.

CAPÍTULO 7

SERVIÇOS FINANCEIROS

ARTIGO 320.º

Reconhecendo a pertinência de um conjunto eficaz de regras e práticas em matéria de serviços 

financeiros para estabelecer uma economia de mercado viável, e a fim de incentivar as trocas 

comerciais entre as Partes, estas acordam em cooperar no domínio dos serviços financeiros, com os 

seguintes objetivos:

a) Apoiar o processo de adaptação da regulamentação relativa aos serviços financeiros às 

necessidades de uma economia de mercado aberta;
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b) Assegurar a proteção eficaz e adequada dos investidores e de outros consumidores de serviços 

financeiros;

c) Garantir a estabilidade e a integridade do sistema financeiro da Geórgia na sua totalidade;

d) Promover a cooperação entre os diferentes intervenientes no sistema financeiro, incluindo as 

entidades reguladoras e supervisoras; e

e) Garantir uma supervisão independente e efetiva.

ARTIGO 321.º

1. As Partes incentivam a cooperação entre as entidades reguladoras e supervisoras competentes, 

nomeadamente o intercâmbio de informações, a partilha de conhecimentos especializados sobre os 

mercados financeiros e outras medidas.

2. É dada atenção especial ao desenvolvimento da capacidade administrativa dessas entidades, 

designadamente através de intercâmbio de pessoal e de ações formação conjuntas. 
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ARTIGO 322.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.

ARTIGO 323.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XV-A do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.
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CAPÍTULO 8

Cooperação no domínio da sociedade da informação

ARTIGO 324.º

As Partes promovem a cooperação em matéria de desenvolvimento da sociedade da informação em 

benefício dos cidadãos e das empresas, através do acesso generalizado das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) e de serviços de melhor qualidade a preços acessíveis. Esta 

cooperação deve ter como objetivo facilitar o acesso aos mercados das comunicações eletrónicas, 

bem como incentivare a concorrência e o investimento no setor. 
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ARTIGO 325.º

A cooperação abrangerá, nomeadamente, os seguintes aspetos: 

a) Intercâmbio de informações e de boas práticas sobre a execução das estratégias nacionais em 

matéria de sociedade da informação, incluindo, nomeadamente, as iniciativas que se destinam 

a promover o acesso a banda larga, melhorar a segurança da rede e desenvolver de serviços 

públicos em linha, e

b) Intercâmbio de informações, de boas práticas e de experiências para promover o 

desenvolvimento de um vasto quadro regulamentar para as comunicações eletrónicas, e

sobretudo para reforçar a capacidade administrativa da entidade reguladora nacional 

independente, incentivar uma melhor utilização dos recursos espetrais e promover a 

interoperabilidade de redes na Geórgia, bem como entre a Geórgia e a UE.

ARTIGO 326.º

As Partes promovem a cooperação entre as entidades reguladoras da UE e as entidades reguladoras

nacionais da Geórgia no domínio das comunicações eletrónicas. 
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ARTIGO 327.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XV-B do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.

CAPÍTULO 9

TURISMO

ARTIGO 328.º

As Partes cooperam no domínio do turismo com o objetivo de reforçar o desenvolvimento de uma 

indústria de turismo competitiva e sustentável, que gere crescimento económico, empoderamento, 

emprego e intercâmbio internacional.
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ARTIGO 329.º

A cooperação aos níveis bilateral e europeu deve basear-se nos seguintes princípios: 

a) Respeito da integridade e dos interesses das comunidades locais, sobretudo nas zonas rurais, 

tendo em conta as necessidades e as prioridades de desenvolvimento locais;

b) Importância do património cultural; e

c) Interação positiva entre o turismo e a preservação do ambiente.

ARTIGO 330.º

A cooperação deve incidir nos seguintes aspetos:

a) Intercâmbio de informações, melhores práticas, experiências e conhecimentos; 

b) Manutenção de parcerias que associem os interesses públicos, privados e comunitários, a fim 

de garantir o desenvolvimento sustentável do turismo;



EU/GE/pt 446

c) Promoção e desenvolvimento de fluxos, produtos e mercados turísticos, infraestruturas, 

recursos humanos e estruturas institucionais;

d) Desenvolvimento e execução de políticas eficientes; 

e) Formação e reforço de capacidades no domínio do turismo, a fim de melhorar a qualidade dos 

serviços; e

f) Desenvolvimento e promoção, nomeadamente, de um turismo assente nas comunidades.

ARTIGO 331.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo. 
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CAPÍTULO 10

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ARTIGO 332.º

As Partes cooperam no sentido de promover o desenvolvimento agrícola e rural, em especial através 

da convergência progressiva das políticas e da legislação.

ARTIGO 333.º

A cooperação entre as Partes no domínio da agricultura e do desenvolvimento rural abrange, 

designadamente, os seguintes aspetos:

a) Facilitar a compreensão mútua das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural;

b) Reforçar as capacidades administrativas a nível central e local para o planeamento, avaliação, 

execução e aplicação de políticas em conformidade com as boas práticas e os regulamentos da 

UE; 
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c) Promover a modernização e a sustentabilidade da produção agrícola;

d) Partilhar conhecimentos e boas práticas de políticas de desenvolvimento rural com vista a 

promover o bem-estar económico das comunidades rurais;

e) Melhorar a competitividade do setor agrícola e a eficiência e transparência para todos os 

intervenientes nos mercados;

f) Promover políticas de qualidade e respetivos mecanismos de controlo, incluindo indicações 

geográficas e agricultura biológica; 

g) Promover a produção vitivinícola e o turismo rural;

h) Divulgar os conhecimentos e promover serviços de extensão junto dos produtores agrícolas; e

i) Fomentar a harmonização de questões abordadas no quadro das organizações internacionais 

das quais ambas as Partes são membros.

ARTIGO 334.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.
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CAPÍTULO 11

PESCA E GOVERNAÇÃO MARÍTIMA

SECÇÃO 1

POLÍTICA DAS PESCAS

ARTIGO 335.º

1. As Partes cooperam nos seguintes domínios mutuamente vantajosos de interesse comum no 

setor das pescas, incluindo a conservação e a gestão dos recursos aquáticos vivos, a inspeção e o 

controlo, a recolha de dados e o combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (pesca 

INN), tal como definido no Plano de Ação Internacional da FAO de 2001 para evitar, impedir e 

eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IPOA-IUU).

2. Essa cooperação deve respeitar as obrigações internacionais das Partes relativas à gestão e à 

conservação dos recursos aquáticos vivos.
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ARTIGO 336.º

As Partes adotam ações conjuntas, procedem ao intercâmbio de informações e prestam apoio 

mútuo, a fim de promover: 

a) A boa governação e as boas práticas em matéria de gestão de pescas, a fim de garantir a 

conservação e a gestão das populações de peixes de uma forma sustentável e assente numa 

abordagem ecossistémica;

b) A pesca responsável e uma gestão das pescas conforme aos princípios do desenvolvimento 

sustentável, por forma a manter em bom estado as populações de peixes e os ecossistemas; e

c) A cooperação regional, inclusive através de organizações regionais de gestão das pescas, se 

for o caso.
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ARTIGO 337.º

No que se refere ao disposto no artigo 336.º do presente Acordo, e tendo em conta os melhores 

pareceres científicos, as Partes intensificam a cooperação e a coordenação das suas atividades no 

domínio da gestão e conservação dos recursos aquáticos vivos no Mar Negro. Ambas as Partes 

promoverão a cooperação regional no mar Negro e as relações com organizações regionais de 

gestão das pescas pertinentes, se for o caso. 

ARTIGO 338.º

As Partes apoiam iniciativas, tais como o intercâmbio mútuo de experiências e a prestação de apoio, 

a fim de garantir a execução de uma política das pescas sustentável, com base no acervo da UE e 

em domínios de interesse prioritários para as Partes nesta matéria, incluindo:

a) A gestão dos recursos aquáticos vivos, do esforço de pesca e de medidas técnicas; 
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b) A inspeção e o controlo das atividades de pesca, utilizando o equipamento de vigilância 

necessário, incluindo dispositivos de localização eletrónicos e instrumentos de rastreabilidade, bem 

como garantindo a existência de legislação com força executiva e de mecanismos de controlo;

c) A recolha harmonizada de dados compatíveis relativos às capturas, aos desembarques e às 

frotas, bem como dados biológicos e económicos;

d) A gestão da capacidade de pesca, incluindo um ficheiro efetivo da frota de pesca;

e) A eficiência do mercado, em especial através da promoção de organizações de produtores, da 

prestação de informações aos consumidores e mediante normas de comercialização e 

rastreabilidade; e

f) O desenvolvimento de uma política estrutural para o setor das pescas que garanta a 

sustentabilidade em termos económicos, ambientais e sociais.



EU/GE/pt 453

SECÇÃO 2

POLÍTICA MARÍTIMA

ARTIGO 339.º

As Partes, tendo em conta a sua cooperação nos domínios das pescas, dos transportes marítimos, do 

ambiente e de outras políticas e em conformidade com os acordos internacionais pertinentes sobre o 

direito do mar baseados na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, desenvolvem 

igualmente a cooperação no âmbito de uma política marítima integrada, em especial mediante: 

a) A promoção de uma abordagem integrada dos assuntos marítimos, a boa governação e o 

intercâmbio de boas práticas na utilização do espaço marinho;

b) A promoção do ordenamento do espaço marítimo como um instrumento que contribui para a 

melhoria da tomada de decisões de arbitragem entre atividades humanas concorrentes, em 

conformidade com a abordagem ecossistémica;

c) A promoção da gestão integrada das zonas costeiras, em consonância com a abordagem 

ecossistémica, a fim de assegurar o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e reforçar 

a capacidade de resistência das regiões costeiras aos riscos costeiros, incluindo o impacto das 

alterações climáticas;
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d) A promoção da inovação e da eficiência na utilização dos recursos nas indústrias marítimas 

enquanto fator gerador de crescimento económico e de emprego, incluindo através do 

intercâmbio de boas práticas; 

e) A promoção de alianças estratégicas entre as indústrias marítimas, os serviços e as instituições 

científicas especializadas em investigação marinha e marítima;

f) Os esforços para reforçar a vigilância marítima transfronteiras e intersetorial, a fim de fazer 

face aos riscos crescentes relacionados com o tráfego marítimo intenso, as descargas 

operacionais dos navios, os acidentes marítimos e as atividades ilegais no mar; e 

g) A criação de um diálogo regular e a promoção de diferentes redes entre as partes interessadas 

no domínio marítimo.
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ARTIGO 340.º

Esta cooperação inclui:

a) Intercâmbio de informações, boas práticas, experiência e conhecimentos no domínio 

marítimo, incluindo no que respeita a tecnologias inovadoras nos setores marítimos e a 

questões relativas ao ambiente marinho; 

b) Intercâmbio de informações e boas práticas sobre opções de financiamento de projetos, 

incluindo parcerias público-privadas; e

c) Reforço da cooperação entre as Partes nas instâncias marítimas internacionais pertinentes. 

ARTIGO 341.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.
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CAPÍTULO 12

COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E DEMONSTRAÇÃO

ARTIGO 342.º

As Partes promovem a cooperação em todas as áreas de investigação científica e de 

desenvolvimento tecnológico (IDT) e de demonstração para fins civis com base no princípio do 

benefício mútuo, sob reserva de uma proteção efetiva e adequada dos direitos de propriedade 

intelectual.

ARTIGO 343.º

A cooperação em matéria de IDT deve abranger os seguintes domínios:

a) Diálogo político e intercâmbio de informação científica e tecnológica;

b) Facilitação de um acesso adequado aos respetivos programas das Partes;
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c) Aumento da capacidade de investigação e da participação das entidades de investigação da 

Geórgia no programa-quadro de investigação da UE;

d) Promoção de projetos conjuntos de investigação em todos os domínios de IDT;

e) Atividades de formação e programas de mobilidade para cientistas, investigadores e outro 

pessoal de investigação afetado a atividades de IDT das Partes;

f) Facilitação, no âmbito da legislação aplicável, da livre circulação dos investigadores que 

participam nas atividades abrangidas pelo presente Acordo, bem como da circulação 

transfronteiras de mercadorias destinadas a ser utilizadas nessas atividades; e

g) Outras formas de cooperação no domínio de IDT com base em acordo mútuo.

ARTIGO 344.º

Na realização dessas atividades de cooperação, devem procurar-se sinergias com outras atividades 

levadas a cabo no quadro da cooperação financeira entre a UE e a Geórgia, tal como definido no 

título VII (Assistência financeira e disposições de controlo e de luta contra a fraude) do presente 

Acordo.
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CAPÍTULO 13

POLÍTICA DOS CONSUMIDORES

ARTIGO 345.º

As Partes cooperam a fim de garantir um elevado nível de defesa dos consumidores e assegurar a 

compatibilidade entre os seus sistemas de defesa dos consumidores.

ARTIGO 346.º

Para alcançar esses objetivos, a cooperação pode incluir, se for caso disso:

a) Esforços com vista à aproximação da legislação em matéria de defesa dos consumidores, 

evitando simultaneamente os obstáculos ao comércio;

b) Promoção do intercâmbio de informações em matéria de sistemas de proteção dos 

consumidores, incluindo a legislação de defesa dos consumidores e a respetiva aplicação, a 

segurança dos produtos de consumo, os sistemas de intercâmbio de informações, a educação, 

a sensibilização e o empoderamento dos consumidores, bem como o acesso dos consumidores 

à justiça;
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c) Atividades de formação para funcionários da administração pública e outros representantes 

dos interesses dos consumidores; e

d) Incentivo à criação de associações de consumidores independentes e estabelecimento de 

contactos entre representantes dos interesses dos consumidores.

ARTIGO 347.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXIX do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.
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CAPÍTULO 14

EMPREGO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ARTIGO 348.º

As Partes intensificam o diálogo e a cooperação no que diz respeito à promoção da "Agenda para o 

trabalho digno", da política de emprego, da saúde e segurança no local de trabalho, do diálogo 

social, da proteção social, da inclusão social, da igualdade de género e da luta contra a 

discriminação e dos direitos sociais, contribuindo assim para a promoção de mais e melhores 

empregos, para a redução da pobreza, o reforço da coesão social, o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria da qualidade de vida. 

ARTIGO 349.º

A cooperação, baseada no intercâmbio de informações e de boas práticas, pode cobrir um 

determinado número de questões que devem ser identificadas nos seguintes domínios: 

a) Redução da pobreza e reforço da coesão social;



EU/GE/pt 461

b) Política de emprego, com vista a criar mais e melhores empregos com condições de trabalho 

dignas, nomeadamente para reduzir a economia informal e o emprego informal; 

c) Promoção de medidas ativas relativas ao mercado de trabalho e serviços de emprego 

eficientes, se for o caso, com vista à modernização dos mercados de trabalho e adaptação às 

necessidades do mercado de trabalho;

d) Promoção de mercados de trabalho mais inclusivos e de sistemas de segurança social que 

integrem as pessoas mais desfavorecidas, incluindo as pessoas com deficiência e pessoas de

grupos minoritários;

e) Promoção da igualdade de oportunidades e da luta contra a discriminação, com o objetivo de 

reforçar a igualdade de género e garantir a igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres, bem como combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, 

religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual;

f) Política social, com vista a melhorar o nível de proteção social e os sistemas de proteção 

social em termos de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade financeira;

g) Reforço da participação dos parceiros sociais e promoção do diálogo social, nomeadamente 

através do reforço das capacidades de todas as partes interessadas relevantes, 
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h) Melhoria da saúde e da segurança no trabalho, e

i) Sensibilização e diálogo no domínio da responsabilidade social das empresas. 

ARTIGO 350.º

As Partes incentivam a participação de todas as partes interessadas, incluindo organizações da 

sociedade civil e, em especial, os parceiros sociais, no desenvolvimento de políticas e reformas e na 

cooperação entre as Partes, tal como previsto na parte relevante do título VIII (Disposições 

institucionais, gerais e finais) do presente Acordo.

ARTIGO 351.º

As Partes envidam esforços para reforçar a cooperação em matéria de emprego e política social em 

todas as instâncias e organizações regionais, multilaterais e internacionais pertinentes.
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ARTIGO 352.º

As Partes promovem a responsabilidade social e a responsabilização das empresas e incentivam a 

aplicação de práticas empresariais responsáveis, como as previstas em diversas orientações 

internacionais em matéria de responsabilidade social das empresas e, em especial, nas Orientações 

da OCDE para as Empresas Multinacionais.

ARTIGO 353.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.

ARTIGO 354.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXX do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.
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CAPÍTULO 15

SAÚDE PÚBLICA

ARTIGO 355.º

As Partes acordam em desenvolver a sua cooperação no domínio da saúde pública, a fim de 

aumentar o nível de segurança da saúde pública e a proteção da saúde humana como um 

componente essencial para o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico.

ARTIGO 356.º

A avaliação deverá incidir sobretudo nos seguintes domínios:

a) Reforço do sistema de saúde pública da Geórgia, em especial através da prossecução da 

reforma do setor da saúde, assegurando cuidados de saúde de elevada qualidade, 

desenvolvendo os recursos humanos no domínio da saúde e melhorando a governação e o 

financiamento dos cuidados de saúde;
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b) Vigilância epidemiológica e controlo das doenças transmissíveis, como o VIH/SIDA, a 

hepatite viral, a tuberculose e a resistência antimicrobiana, bem como maior preparação para 

as ameaças à saúde pública e para as emergências;

c) Prevenção e controlo de doenças não transmissíveis, sobretudo através do intercâmbio de 

informações e de boas práticas, promovendo estilos de vida saudáveis e atividade física tendo 

em conta os principais fatores com incidência na saúde, como a alimentação, o alcoolismo, a 

toxicodependência e o tabagismo;

d) Qualidade e segurança das substâncias de origem humana;

e) Informações e conhecimentos em matéria de saúde, e

f) Cumprimento efetivo dos acordos internacionais em matéria de saúde de que ambas as Partes 

são parte, em particular o Regulamento Sanitário Internacional e a Convenção-Quadro sobre o 

Controlo do Tabaco.
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ARTIGO 357.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXXI do presente Acordo em conformidade com as disposições 

do referido anexo.

CAPÍTULO 16

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E JUVENTUDE

ARTIGO 358.º

As Partes cooperam no domínio da educação e da formação a fim de intensificar a cooperação e o 

diálogo, incluindo o diálogo sobre questões de políticas, com o objetivo de aproximação das 

políticas e das práticas da UE. As Partes cooperam a fim de promover a aprendizagem ao longo da 

vida e estimular a cooperação e a transparência a todos os níveis da educação e da formação, com 

especial ênfase no ensino superior.
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ARTIGO 359.º

Esta cooperação no domínio da educação e da formação deve incidir, designadamente, nos 

seguintes domínios:

a) Promoção da aprendizagem ao longo da vida, que constitui um fator determinante para o 

crescimento e o emprego e permite aos cidadãos participar plenamente na sociedade;

b) Modernização dos sistemas de ensino e de formação, melhoria da qualidade, da pertinência e 

do acesso em todas as fases do ensino, desde a educação e os cuidados na primeira infância 

até ao ensino superior;

c) Promoção da qualidade do ensino superior de uma forma que seja coerente com a agenda da 

UE de modernização do ensino superior e o processo de Bolonha;

d) Reforço da cooperação académica internacional e participação em programas de cooperação 

da UE, aumentando a mobilidade dos estudantes e professores;

e) Incentivo da aprendizagem de línguas estrangeiras;
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f) Incentivo aos progressos com vista ao reconhecimento das qualificações e competências e à 

garantia da transparência neste domínio;

g) Promoção da cooperação no domínio do ensino e da formação profissional tendo em conta as 

boas práticas da UE, e

h) Reforço da compreensão e do conhecimento do processo de integração europeia, do diálogo 

académico sobre as relações UE-Parceria Oriental e participação em programas pertinentes da 

UE.

ARTIGO 360.º

As Partes acordam em cooperar no domínio da juventude a fim de:

a) Reforçar a cooperação e os intercâmbios no domínio da política de juventude e da educação 

não formal destinada aos jovens e aos animadores juvenis;
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b) Apoiar e mobilidade dos jovens e dos animadores juvenis como meio de promover o diálogo 

intercultural e a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências fora dos sistemas 

educativos formais, incluindo através do voluntariado;

c) Promover a cooperação entre as organizações de juventude.

ARTIGO 361.º

A Geórgia conduz e desenvolve uma política coerente com o quadro das políticas e práticas da UE 

com referência aos documentos do anexo XXXII do presente Acordo em conformidade com as 

disposições do referido anexo.
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CAPÍTULO 17

COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DA CULTURA

ARTIGO 362.º

As Partes promovem a cooperação cultural, em conformidade com os princípios consagrados na 

Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005. As Partes 

procuram manter um diálogo político regular em domínios de interesse comum, incluindo o 

desenvolvimento das indústrias culturais na UE e na Geórgia. A cooperação entre as Partes visa 

promover o diálogo intercultural, incluindo através da participação do setor da cultura e da 

sociedade civil da UE e da Geórgia.

ARTIGO 363.º

As Partes concentram a sua cooperação numa série de domínios:

a) Cooperação cultural e intercâmbios culturais;
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b) Mobilidade da arte e dos artistas e reforço da capacidade do setor cultural;

c) Diálogo intercultural;

d) Diálogo sobre a política cultural; e 

e) Cooperação nas instâncias internacionais como a UNESCO e o Conselho de Europa, entre 

outras, com o objetivo de promover a diversidade cultural, bem como preservar e valorizar o 

património cultural e histórico. 
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CAPÍTULO 18

COOPERAÇÃO NOS SETORES DO AUDIOVISUAL E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

ARTIGO 364.º

As Partes promovem a cooperação no setor audiovisual. A cooperação visa reforçar as indústrias 

audiovisuais da UE e da Geórgia, nomeadamente através da formação de profissionais, do 

intercâmbio de informações e do incentivo à coprodução nas áreas do cinema e da televisão.

ARTIGO 365.º

1. As Partes desenvolvem um diálogo regular no setor do audiovisual e dos meios de 

comunicação social e cooperam a fim de reforçar a independência e o profissionalismo dos meios 

de comunicação social, assim como as ligações com meios de comunicação da UE em 

conformidade com as normas europeias aplicáveis, incluindo as normas do Conselho da Europa e 

da Convenção da UNESCO sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, de 2005. 
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2. A cooperação pode incluir, nomeadamente, a questão da formação de jornalistas e de outros 

profissionais da comunicação social. 

ARTIGO 366.º

As Partes concentram a sua cooperação em diversos domínios:

a) Diálogo sobre as políticas do setor audiovisual e dos meios de comunicação; 

b) Diálogo em instâncias internacionais (como a UNESCO e a OMC), e

c) Cooperação do setor do audiovisual e dos meios de comunicação social, incluindo a 

cooperação no domínio do cinema.

ARTIGO 367.º

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXXIII do presente Acordo em conformidade com as 

disposições do referido anexo. 
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CAPÍTULO 19

COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DO DESPORTO

E DA ATIVIDADE FÍSICA

ARTIGO 368.º

As Partes promovem a cooperação no domínio do desporto e da atividade física através do 

intercâmbio de informações e de boas práticas, a fim de promover um estilo de vida saudável e os 

valores sociais e educativos do desporto, bem como a mobilidade no desporto, a fim de lutar contra 

ameaças globais ao desporto como a dopagem, o racismo e a violência.
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CAPÍTULO 20

COOPERAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ARTIGO 369.º

As Partes promovem um diálogo sobre a cooperação com a sociedade civil com os seguintes 

objetivos: 

a) Reforçar os contactos e o intercâmbio de informações e de experiências entre todos os setores 

da sociedade civil da UE e da Geórgia; 

b) Garantir um melhor conhecimento e uma melhor compreensão da Geórgia na UE, incluindo 

da sua história e cultura, e, em especial, entre as organizações da sociedade civil baseadas nos 

Estados-Membros, contribuindo assim para uma maior sensibilização para as oportunidades e 

desafios das futuras relações; 

c) Assegurar, reciprocamente, um melhor conhecimento e compreensão da UE na Geórgia e, em 

especial, entre as organizações da sociedade civil da Geórgia, com um ênfase não exclusivo 

nos valores em que se alicerça a União, nas suas políticas e no seu funcionamento.
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ARTIGO 370.º

As Partes promovem o diálogo e a cooperação entre os respetivos intervenientes da sociedade civil 

como parte integrante das relações entre a UE e a Geórgia. Os objetivos desse diálogo e dessa 

cooperação são os seguintes:

a) Assegurar a participação da sociedade civil nas relações UE-Geórgia, em especial no que 

respeita à aplicação das disposições do presente Acordo;

b) Reforçar a participação da sociedade civil no processo de decisão público, especialmente 

através do estabelecimento de um diálogo aberto, transparente e regular entre as instituições 

públicas e as associações representativas e a sociedade civil; 

c) Facilitar um ambiente propício ao reforço das instituições e ao desenvolvimento de 

organizações da sociedade civil de diversas formas, incluindo, nomeadamente, apoio a ações 

de sensibilização, criação de redes formais e informais, visitas mútuas e seminários que 

permitam a criação de um quadro jurídico para a sociedade civil, e 
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d) Possibilitar aos representantes da sociedade civil de ambas as Partes familiarizem-se com os 

processos de consulta e de diálogo entre a sociedade civil, incluindo os parceiros sociais, e as 

autoridades públicas, tendo sobretudo em vista o reforço da sociedade civil no processo de 

elaboração das políticas públicas.

ARTIGO 371.º

Deve manter-se um diálogo regular entre as Partes sobre as questões abrangidas pelo presente 

capítulo.
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CAPÍTULO 21

DESENVOLVIMENTO REGIONAL,

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRAS E A NÍVEL REGIONAL

ARTIGO 372.º

1. As Partes promovem o entendimento mútuo e a cooperação bilateral em matéria de política de 

desenvolvimento regional, incluindo métodos de formulação e de aplicação das políticas regionais, 

governação e parcerias a vários níveis, com especial ênfase no desenvolvimento de regiões

desfavorecidas e na cooperação territorial, a fim de estabelecer canais de comunicação e intensificar 

o intercâmbio de informações e de experiência entre as autoridades nacionais e locais, os 

intervenientes socioeconómicos e a sociedade civil.
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2. As Partes cooperam em especial com vista ao alinhamento das práticas da Geórgia pelos 

seguintes princípios:

a) Reforço da governação a vários níveis, na medida em que afeta tanto o nível central como as

comunidades municipais, com especial ênfase nas formas de reforçar a participação dos 

intervenientes locais;

b) Consolidação da parceria entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento regional, e

c) Cofinanciamento através da contribuição financeira das pessoas envolvidas na execução de 

programas e projetos de desenvolvimento regional.

ARTIGO 373.º

1. As Partes apoiam e reforçam a participação das autoridades locais na cooperação regional, 

incluindo a cooperação transfronteiras e as estruturas de gestão conexas, reforçam a cooperação 

através da instituição de um quadro legislativo facilitador, apoiam e elaboram medidas de reforço 

das capacidades e promovem a intensificação das redes económicas e empresariais transfronteiriças 

e regionais. 
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2. As Partes cooperam a fim de consolidar as capacidades institucionais e operacionais das 

instituições georgianas nos domínios do desenvolvimento regional e do ordenamento do território, 

através de, nomeadamente:

a) Melhoria da coordenação interinstitucional, em especial o mecanismo de interação vertical e 

horizontal da administração pública central e local no processo de desenvolvimento e de 

execução das políticas regionais;

b) Desenvolvimento da capacidade das autoridades públicas locais de promover a cooperação 

transfronteiras em conformidade com os regulamentos e práticas da UE;

c) Partilha de conhecimentos, informações e melhores práticas sobre as políticas de 

desenvolvimento regional, com vista a promover a prosperidade económica das comunidades 

locais e o desenvolvimento uniforme das regiões.
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ARTIGO 374.º

1. As Partes reforçam e incentivam o desenvolvimento da cooperação transfronteiras noutros 

domínios abrangidos pelo presente Acordo, nomeadamente os transportes, a energia, as redes de 

comunicações, a cultura, a educação, o turismo e a saúde.

2. As Partes intensificam a cooperação entre as suas regiões sob a forma de programas 

transnacionais e interregionais, incentivando a participação das regiões da Geórgia em estruturas e 

organizações regionais europeias e promovendo o seu desenvolvimento económico e institucional 

através da execução de projetos de interesse comum.

3. Essas atividades terão lugar no seguinte contexto: 

a) Prossecução da cooperação territorial entre regiões europeias, nomeadamente através de 

programas de cooperação transnacional e transfronteiras;

b) Cooperação, no âmbito da Parceria Oriental, com órgãos da UE, incluindo o Comité das 

Regiões, e participação em vários projetos e iniciativas regionais europeus;
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c) Cooperação, nomeadamente com o Comité Económico e Social Europeu e o Observatório em 

Rede do Ordenamento do Território Europeu.

ARTIGO 375.º

Deve manter-se um diálogo regular sobre as questões abrangidas pelo presente capítulo.

CAPÍTULO 22

PROTEÇÃO CIVIL

ARTIGO 376.º

As Partes desenvolvem e reforçam a sua cooperação em matéria de catástrofes naturais e de origem 

humana. A cooperação deve ser realizada no melhor interesse das Partes com base na igualdade e 

no benefício mútuo, tendo ao mesmo tempo em conta a interdependência existente entre as Partes e 

as atividades multilaterais no domínio da proteção civil.
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ARTIGO 377.º

A cooperação tem por objetivo melhorar a prevenção, a preparação e a resposta a catástrofes 

naturais e de origem humana.

ARTIGO 378.º

As Partes procedem nomeadamente a intercâmbios de informações e conhecimentos especializados 

e realizam atividades conjuntas numa base bilateral e/ou no quadro de programas multilaterais. A 

cooperação pode concretizar-se, entre outros, através da aplicação de acordos específicos e/ou 

disposições administrativas neste domínio celebrados entre as Partes. 
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ARTIGO 379.º

A cooperação pode incidir nos seguintes objetivos: 

a) Intercâmbio e atualização periódica dos elementos de contacto, a fim de garantir a 

continuidade do diálogo e para que seja possível estabelecer contactos 24 horas por dia;

b) Prestação de assistência mútua em casos de grandes emergências, se for o caso e sob reserva 

da disponibilidade de recursos suficientes;

c) Intercâmbios, 24 horas por dia, de alertas precoces e de informações atualizadas sobre 

emergências de grande escala que afetem a UE ou a Geórgia, incluindo pedidos e ofertas de 

assistência;

d) Intercâmbio de informações sobre a prestação de assistência pelas Partes a países terceiros 

para situações de emergência em que o mecanismo de proteção civil da UE é ativado;

e) Cooperação em matéria de "apoio do país anfitrião" quando for solicitada ou prestada 

assistência;
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f) Intercâmbio de boas práticas e de orientações no domínio da prevenção, preparação e resposta 

a catástrofes;

g) Cooperação em matéria de redução dos riscos de catástrofe através, nomeadamente, de 

vínculos e defesa institucionais; informação, educação e comunicação; boas práticas 

destinadas a prevenir ou atenuar o impacto dos riscos naturais;

h) Cooperação sobre a melhoria da base de conhecimentos sobre catástrofes e sobre a avaliação 

dos perigos e dos riscos para a gestão de catástrofes;

i) Cooperação sobre a avaliação do impacto das catástrofes no ambiente e na saúde pública;

j) Convites a peritos para participar em seminários técnicos específicos e em simpósios sobre 

questões relacionadas com a proteção civil;

k) Convites, numa base individual, dirigidos a observadores para exercícios específicos e ações 

de formaçãos organizados pela UE e/ou pela Geórgia; e

l) Reforço da cooperação com vista a uma utilização eficaz das capacidades de proteção civil.
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CAPÍTULO 23

PARTICIPAÇÃO NAS AGÊNCIAS E NOS PROGRAMAS DA UNIÃO EUROPEIA

ARTIGO 380.º

A Geórgia fica autorizada a participar em todas as agências da União abertas à participação da 

Geórgia em conformidade com as disposições pertinentes relativas à criação dessas agências. A 

Geórgia celebra acordos distintos com a UE que lhe permitam participar em cada uma dessas 

agências incluindo a indicação do montante da sua contribuição financeira.
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ARTIGO 381.º

A Geórgia fica autorizada a participar em todos os programas atuais e futuros da União abertos à 

participação da Geórgia em conformidade com as disposições pertinentes relativas à adoção desses 

programas. A participação da Geórgia nos programas da União deve efetuar-se em conformidade 

com as disposições estabelecidas no Protocolo III do presente Acordo sobre um Acordo-Quadro 

entre a União Europeia e a Geórgia relativo aos princípios gerais que regem a participação da 

Geórgia em programas da União.

ARTIGO 382.º

As Partes mantêm um diálogo regular sobre a participação da Geórgia em programas e agências da 

UE. Em especial, a UE deve informar a Geórgia no caso de criação de novas agências da UE e de 

novos programas da União, bem como em caso de alterações às condições de participação nos 

programas da União e nas agências, a que se faz referência nos artigos 380.º e 381.º do presente 

Acordo.



EU/GE/pt 488

TÍTULO VII

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E

DISPOSIÇÕES DE CONTROLO E DE LUTA CONTRA A FRAUDE

CAPÍTULO 1

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

ARTIGO 383.º

A Geórgia beneficia de assistência financeira através dos mecanismos e instrumentos de 

financiamento da UE relevantes. A Geórgia pode também beneficiar de cooperação como Banco 

Europeu de Investimento (BEI), o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

(BERD) e outras instituições financeiras internacionais. A assistência financeira contribuirá para 

concretizar os objetivos do presente Acordo e será concedida em conformidade com o disposto no 

presente capítulo.
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ARTIGO 384.º

Os princípios essenciais de assistência financeira são os previstos nos regulamentos pertinentes 

relativos aos instrumentos financeiros da UE.

ARTIGO 385.º

Os domínios prioritários da assistência financeira da UE acordados pelas Partes devem ser 

estabelecidos em programas de ação anuais baseados em quadros plurianuais que refletem as 

prioridades políticas acordadas. Os montantes da assistência estabelecidos nesses programas devem 

ter em conta as necessidades da Geórgia, bem como as capacidades setoriais e os progressos 

realizados a nível das reformas, especialmente nos domínios abrangidos pelo presente Acordo.
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ARTIGO 386.º

A fim de garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, as Partes envidam esforços 

para que a assistência da UE seja executada em estreita cooperação e coordenação com outros 

países doadores, organizações doadoras e instituições financeiras internacionais, e em consonância 

com os princípios internacionais relativos à eficácia da ajuda. 

ARTIGO 387.º

A base jurídica, administrativa e técnica fundamental da assistência financeira é estabelecida no 

quadro dos acordos pertinentes entre as Partes.

ARTIGO 388.º

O Conselho de Associação é informado dos progressos e da execução da assistência financeira, bem 

como do seu impacto na consecução dos objetivos do presente Acordo. Para o efeito, os órgãos 

pertinentes das Partes facultam as informações pertinentes em matéria de monitorização e avaliação 

numa base mútua e permanente.
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ARTIGO 389.º

As Partes executam a assistência em conformidade com os princípios da boa gestão financeira e 

cooperam para efeitos da proteção dos interesses financeiros da UE e da Geórgia, em conformidade 

com o estabelecido no capítulo 2 (Disposições em matéria de controlo e de luta contra a fraude) do 

presente título. 

CAPÍTULO 2

DISPOSIÇÕES DE CONTROLO E DE LUTA CONTRA A FRAUDE

ARTIGO 390.º

Definições

Para efeitos do disposto no presente capítulo, aplicam-se as definições constantes do protocolo IV

do presente Acordo.
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ARTIGO 391.º

Âmbito de aplicação

O presente capítulo é aplicável a quaisquer novos acordos ou instrumentos financeiros que venham 

a ser celebrados entre as Partes e a qualquer outro instrumento financeiro da UE a que a Geórgia 

possa ser associada, sem prejuízo de quaisquer outras cláusulas suplementares relativas a auditorias, 

verificações no local, inspeções, controlos e medidas antifraude, nomeadamente, as conduzidas pelo 

Tribunal de Contas Europeu e pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).

ARTIGO 392.º

Medidas de prevenção e de luta contra a fraude, a corrupção e outras atividades ilegais

As Partes tomam medidas efetivas para prevenir e combater a fraude, a corrupção e quaisquer 

outras atividades ilegais em relação com a execução dos fundos da UE, nomeadamente através da 

assistência administrativa mútua e da assistência jurídica mútua nos domínios abrangidos pelo 

presente Acordo.
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ARTIGO 393.º

Intercâmbio de informações e reforço da cooperação a nível operacional

1. Para fins da boa execução do presente capítulo, as autoridades competentes da Geórgia e da 

UE procedem regularmente ao intercâmbio de informações e, a pedido de uma das Partes, à 

realização de consultas. 

2. O OLAF pode acordar com os homólogos georgianos competentes, em conformidade com a 

legislação da Geórgia, o reforço da cooperação no domínio da luta contra a fraude, incluindo 

disposições operacionais com as autoridades da Geórgia. 

3. No que diz respeito à transferência e ao tratamento de dados pessoais, é aplicável o disposto 

no artigo 14.º do título III (Liberdade, Segurança e Justiça) do presente Acordo.
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ARTIGO 394.º

Prevenção em matéria de fraude, corrupção e irregularidades

1. As autoridades da Geórgia e da UE verificam regularmente se as ações financiadas pelos 

fundos da UE foram corretamente executadas. Tomam todas as medidas adequadas para prevenir e 

remediar as irregularidades e as fraudes. 

2. As autoridades da UE e da Geórgia tomam as medidas adequadas para evitar e remediar 

eventuais práticas de corrupção ativa ou passiva e excluir conflitos de interesses em qualquer fase 

dos procedimentos relativos à aplicação dos fundos da UE. 

3. As autoridades da Geórgia informam a Comissão Europeia de quaisquer medidas preventivas 

que adotem. 

4. A Comissão Europeia tem o direito de obter provas em conformidade com o artigo 56.º do 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho de 2002, que institui o 

Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias. 
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5. Em especial, tem o direito a poder obter provas de que os procedimentos de adjudicação de 

contratos e de concessão de subvenções respeitam os princípios de transparência e não 

discriminação, previnem quaisquer conflitos de interesses, oferecem garantias equivalentes às 

normas internacionalmente aceites e asseguram a conformidade com o princípio da boa gestão 

financeira.

6. De acordo com os respetivos procedimentos, as Partes prestam uma à outra quaisquer 

informações relacionadas com a execução dos fundos da UE e informam-se reciprocamente e sem 

demora de qualquer alteração substancial dos seus procedimentos ou sistemas.

ARTIGO 395.º

Processos judiciais, investigação e ação penal

As autoridades da Geórgia instauram processos judiciais, incluindo, se for o caso, investigações e 

ações penais, em casos presumidos ou verificados de fraude, corrupção ou quaisquer outras 

irregularidades, incluindo conflitos de interesses, na sequência de controlos nacionais ou da UE. Se 

necessário, o OLAF pode dar assistência às autoridades georgianas competentes na realização desta 

tarefa.
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ARTIGO 396.º

Comunicação dos casos de fraude, corrupção e irregularidades

1. As autoridades da Geórgia transmitem sem demora à Comissão Europeia as informações de 

que tenham conhecimento de casos de fraude ou de corrupção, e informam sem demora a Comissão 

Europeia de quaisquer outras irregularidades, incluindo conflitos de interesses, em relação com a 

execução dos fundos da UE. Em caso de suspeita de fraude e corrupção, o OLAF e a Comissão 

Europeia são igualmente informados.

2. As autoridades georgianas competentes dão também conhecimento de todas as medidas 

tomadas em relação com os factos comunicados ao abrigo do presente artigo. No caso de não haver 

fraude, corrupção ou outras irregularidades a assinalar, as autoridades georgianas devem informar a 

Comissão Europeia após o final de cada ano civil. 
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ARTIGO 397.º

Auditoria

1. A Comissão Europeia e o Tribunal de Contas Europeu têm o direito de examinar se todas as 

despesas relacionadas com a execução dos fundos da UE foram efetuadas de forma legal e regular e 

se houve boa gestão financeira.

2. As auditorias devem ser realizadas com base nas autorizações e nos pagamentos. Devem 

basear-se em registos e, se necessário, ser realizadas no local, nas instalações de qualquer entidade 

que gira ou participe na execução dos fundos da UE. Ests auditorias podem ser realizadas antes do 

encerramento das contas do exercício em questão e por um período de cinco anos a contar da data 

de pagamento do saldo.

3. Os inspetores da Comissão Europeia ou outras pessoas mandatadas pela Comissão Europeia 

ou pelo Tribunal de Contas Europeu podem realizar controlos documentais ou verificações no local, 

bem como auditorias nas instalações de qualquer entidade que gira ou participe na execução dos 

fundos da UE e dos seus subcontratantes na Geórgia.
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4. Os inspetores da Comissão Europeia ou outras pessoas mandatadas pela Comissão Europeia 

ou pelo Tribunal de Contas Europeu têm um acesso adequado às instalações, aos trabalhos e aos 

documentos, tendo em vista a realização dessas auditorias, incluindo sob forma eletrónica. Esse 

direito de acesso deve ser comunicado a todas as instituições públicas da Geórgia e expressamente 

mencionado nos contratos celebrados para aplicação dos instrumentos a que o presente Acordo se 

refere.

5. As verificações e auditorias acima mencionadas aplicam-se a todos os contratantes e 

subcontratantes que beneficiaram direta ou indiretamente de fundos da UE. No desempenho das 

suas funções, o Tribunal de Contas Europeu e os organismos de auditoria da Geórgia cooperam

num espírito de confiança, mantendo simultaneamente a respetiva independência.
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ARTIGO 398.º

Verificações no local

1. No âmbito do presente Acordo, o OLAF é autorizado a efetuar verificações e inspeções no 

local a fim de proteger os interesses financeiros da UE, em conformidade com as disposições do 

Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de novembro de 1996, relativo às 

inspeções e verificações no local efetuadas pela Comissão para proteger os interesses financeiros 

das Comunidades Europeias contra a fraude e outras irregularidades.

2. As inspeções e verificações no local são preparadas e realizadas pelo OLAF em estreita 

cooperação com as autoridades georgianas competentes tendo em conta a legislação georgiana 

pertinente.

3. As autoridades georgianas são notificadas em devido tempo do objeto, do objetivo e da base 

jurídica das inspeções e verificações, a fim de que possam prestar toda a assistência solicitada. Para 

o efeito, os agentes das autoridades georgianas competentes podem participar nas inspeções e nas 

verificações no local.
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4. Se as autoridades georgianas envolvidas manifestarem o seu interesse, poderão realizar as 

inspeções e verificações no local conjuntamente com o OLAF.

5. Caso um operador económico se oponha a uma inspeção ou verificação no local, as 

autoridades da Geórgia, de acordo com a legislação nacional, devem dar ao OLAF a assistência 

necessária para execução da sua missão de inspeção ou de verificação no local.

ARTIGO 399.º

Medidas e sanções administrativas

Sem prejuízo da legislação georgiana, a Comissão Europeia pode impor medidas e sanções 

administrativas em conformidade com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 da Comissão e 

o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2342/2002 da Comissão, de 23 de dezembro de 2002, que 

estabelece as normas de execução do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, que 

institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias e com 

o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, relativo à 

proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias.
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ARTIGO 400.º

Recuperação

1. As autoridades georgianas adotam todas as medidas adequadas à execução das disposições 

mencionadas em seguida relativas à recuperação dos fundos da UE indevidamente pagos à agência 

governamental de financiamento.

2. Caso a execução dos fundos da UE tenha sido confiada às autoridades georgianas, a Comissão 

Europeia tem o direito de recuperar os fundos da UE indevidamente pagos, em especial através de 

correções financeiras. A Comissão Europeia tem em conta as medidas adotadas pelas autoridades 

georgianas para evitar a perda dos fundos da UE em causa.

3. A Comissão Europeia consulta a Geórgia nesta matéria antes de tomar qualquer decisão de 

recuperação. Os litígios em matéria de recuperação devem ser discutidos no Conselho de 

Associação.



EU/GE/pt 502

4. Caso a Comissão Europeia execute direta ou indiretamente os fundos da UE confiando tarefas 

de execução orçamental a terceiros, as decisões tomadas pela Comissão Europeia no âmbito deste 

título, que imponham uma obrigação pecuniária a pessoas que não sejam Estados, constituem título 

executivo na Geórgia em conformidade com os seguintes princípios:

a) A execução é regulada pelas normas de processo civil em vigor na Geórgia. A ordem de 

execução é aposta à decisão, sem outro controlo além da verificação da autenticidade da 

decisão, pela autoridade nacional que o Governo da Geórgia designará para o efeito e de que 

dará conhecimento à Comissão Europeia e ao Tribunal de Justiça da União Europeia;

b) Após o cumprimento destas formalidades a pedido da Parte em causa, esta pode promover a 

execução, recorrendo diretamente ao órgão competente, em conformidade com a legislação da 

Geórgia;

c) A execução só pode ser suspensa por força de uma decisão do Tribunal de Justiça da União 

Europeia. No entanto, a fiscalização da regularidade das medidas de execução é da 

competência dos órgãos jurisdicionais da Geórgia.
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5. A ordem de execução deve ser emitida, sem outro controlo além da verificação da 

autenticidade do ato, pelas autoridades designadas para o efeito pelo Governo da Geórgia. A 

execução deve ter lugar de acordo com o regulamento interno georgiano. A legalidade da decisão de 

execução das autoridades competentes da UE está sujeita ao controlo do Tribunal de Justiça da 

União Europeia.

6. Os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia proferidos por força de uma cláusula 

compromissória de um contrato celebrado no âmbito do presente capítulo têm força executiva nas 

mesmas condições.

ARTIGO 401.º

Confidencialidade

As informações comunicadas ou obtidas, em qualquer forma que seja, ao abrigo do presente anexo 

estão abrangidas pelo segredo profissional e beneficiam da proteção concedida a informações 

análogas pelo direito georgiano e pelas disposições correspondentes aplicáveis às instituições da 

UE. Estas informações não podem ser comunicadas a outras pessoas além das que, nas instituições 

da UE, nos Estados-Membros ou na Geórgia, são, pelas suas funções, chamadas a delas tomar 

conhecimento, nem utilizadas para fins distintos dos de assegurar uma proteção eficaz dos 

interesses financeiros das Partes.



EU/GE/pt 504

ARTIGO 402.º

Aproximação das legislações

A Geórgia procede à aproximação da sua legislação à legislação da UE e aos instrumentos 

internacionais referidos no Anexo XXXIV do presente Acordo em conformidade com as 

disposições do referido anexo.
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TÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS, GERAIS E FINAIS

CAPÍTULO 1

QUADRO INSTITUCIONAL

ARTIGO 403.º

O diálogo político e estratégico entre as Partes, nomeadamente sobre questões relacionadas com a 

cooperação setorial, pode ter lugar a qualquer nível. O diálogo estratégico periódico de alto nível 

ocorre no âmbito do Conselho de Associação instituído pelo artigo 404.º e no âmbito de reuniões 

periódicas entre representantes de ambas as Partes a nível ministerial, de comum acordo. 
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Conselho de Associação

ARTIGO 404.º

1. É instituído um Conselho de Associação. Cabe-lhe assegurar a supervisão e a monitorização 

da aplicação e da execução do presente Acordo, bem como rever periodicamente o respetivo 

funcionamento tendo em conta os seus objetivos.

2. O Conselho de Associação reúne-se a nível ministerial, a intervalos regulares, pelo menos 

uma vez por ano e sempre que as circunstâncias o exijam. O Conselho de Associação pode reunir-se 

em todas as configurações, de comum acordo. 

3. Além da supervisão e monitorização da aplicação e da execução do presente Acordo, cabe 

ainda ao Conselho de Associação analisar quaisquer questões importantes que possam surgir no 

âmbito do presente Acordo, bem como quaisquer outras questões bilaterais ou internacionais de 

interesse mútuo. 
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ARTIGO 405.º

1. O Conselho de Associação é constituído por membros do Conselho da União Europeia e por 

membros da Comissão Europeia, por um lado, e por membros do Governo da Geórgia, por outro.

2. O Conselho de Associação adota o seu regulamento interno. 

3. A presidência do Conselho de Associação é exercida alternadamente por um representante da 

União e por um representante da Geórgia. 

4. Se for o caso, e de comum acordo, representantes de outros organismos das Partes podem 

participar, na qualidade de observadores, nos trabalhos do Conselho de Associação.
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ARTIGO 406.º

1. Para a realização dos objetivos enunciados no presente Acordo, o Conselho de Associação 

tem o poder de decisão no âmbito do presente Acordo. As decisões são vinculativas para as Partes, 

que devem tomar as medidas adequadas, incluindo, se necessário, ação por parte dos organismos 

instituídos ao abrigo do presente Acordo, em conformidade com as disposições do presente Acordo, 

com vista a executar as decisões tomadas. O Conselho de Associação pode igualmente formular 

recomendações. Adota as suas decisões e formula as suas recomendações mediante acordo entre as 

Partes depois de concluídos os respetivos procedimentos internos, se for o caso.

2. Em consonância com o objetivo de aproximação progressiva da legislação da Geórgia à da 

UE estabelecido no presente Acordo, o Conselho de Associação constituirá um fórum para o 

intercâmbio de informações sobre determinados atos legislativos da União Europeia e da Geórgia, 

tanto em preparação como em vigor, e sobre medidas de execução, cumprimento efetivo e 

conformidade.

3. Em conformidade com o disposto no n.º 1 do presente artigo, o Conselho de Associação tem 

poderes para atualizar ou alterar os anexos do presente Acordo, sem prejuízo das disposições 

específicas no Título IV (Comércio e matérias conexas), do presente Acordo.
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Comité de Associação

ARTIGO 407.º

1. É instituído um Comité de Associação que assiste o Conselho de Associação no exercício das 

suas funções.

2. O Comité de Associação é constituído por representantes das Partes, em princípio a nível de 

altos funcionários. 

3. A presidência do Comité de Associação é exercida alternadamente por um representante da 

UE e por um representante da Geórgia.
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ARTIGO 408.º

1. O Conselho de Associação define, no seu regulamento interno, as funções e o modo de 

funcionamento do Comité de Associação, cujas responsabilidades incluem a preparação das 

reuniões do Conselho de Associação. O Comité de Associação reúne-se pelo menos uma vez por 

ano e sempre que as Partes decidirem que as circunstâncias o exigem.

2. O Conselho de Associação pode delegar no Comité de Associação qualquer das suas 

competências, incluindo o poder de tomar decisões vinculativas. 

3. O Comité de Associação tem o poder de adotar decisões nos casos previstos no presente 

Acordo e em domínios em que o Conselho de Associação lhe tenha delegado competências para tal 

e em conformidade com o disposto no artigo 406.º, n.º 1, do presente Acordo. Estas decisões são 

vinculativas para as Partes, que adotam as medidas necessárias para a sua execução. O Comité de 

Associação adota as suas decisões de comum acordo entre as Partes, tendo em conta os respetivos 

procedimentos internos.
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4. O Comité de Associação reúne-se com uma configuração específica para abordar todas as 

questões relacionadas com o título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo. O 

Comité de Associação reúne-se com essa configuração pelo menos uma vez por ano.

ARTIGO 409.º

Comités, subcomités e órgãos especiais

1. O Comité de Associação é assistido pelos subcomités instituídos ao abrigo do presente 

Acordo.

2. O Conselho de Associação pode decidir criar comités ou órgãos especiais em domínios

específicas, necessários para a execução do presente Acordo, e determina a composição, as funções 

e o funcionamento desses comités ou órgãos. Além disso, esses comités e órgãos especiais podem 

debater qualquer questão que considerem relevante sem prejuízo de quaisquer disposições 

específicas do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.
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3. O Comité de Associação pode também criar subcomités, designadamente para fazer o balanço 

dos progressos alcançados nos diálogos regulares referidos no título V (Cooperação económica) e 

no título VI (Outras políticas de cooperação) do presente Acordo.

4. Os subcomités têm poder para tomar decisões nos casos previstos no presente Acordo. 

Apresentam relatórios regulares sobre as suas atividades ao Comité de Associação, sempre que tal 

for exigido.

5. Os subcomités instituídos ao abrigo do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente

Acordo informam o Comité de Associação na sua configuração Comércio, nos termos do 

artigo 408.º, n.º 4, do presente Acordo, da data e da ordem de trabalhos das suas reuniões com 

suficiente antecedência. Apresentam relatórios sobre as suas atividades em cada reunião regular do 

Comité de Associação na sua configuração Comércio.

6. A existência de quaisquer subcomités não impede as Partes de apresentarem qualquer questão 

diretamente ao Comité de Associação, incluindo na sua configuração Comércio.
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Comité Parlamentar de Associação

ARTIGO 410.º

1. É instituído um Comité Parlamentar de Associação. Constituir um fórum para os deputados 

do Parlamento Europeu e do Parlamento da Geórgia se encontrarem e trocarem pontos de vista. A 

periodicidade das reuniões deve ser determinada pelo próprio Comité. 

2. O Comité Parlamentar de Associação é composto por membros do Parlamento Europeu por 

um lado e por membros do Parlamento da Geórgia, por outro.

3. O Comité Parlamentar de Associação adota o seu regulamento interno.

4. A presidência do Comité Parlamentar de Associação é exercida alternadamente por um 

representante do Parlamento Europeu e por um representante do Parlamento da Geórgia, de acordo 

com condições a definir no seu regulamento interno.
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ARTIGO 411.º

1. O Comité Parlamentar de Associação pode solicitar informações pertinentes relativas à 

execução do presente Acordo ao Conselho de Associação, devendo este facultar-lhe as informações 

pertinentes que tenham sido solicitadas.

2. O Comité Parlamentar de Associação é informado das decisões e recomendações do Conselho 

de Associação. 
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3. O Comité Parlamentar de Associação pode formular recomendações ao Conselho de 

Associação. 

4. O Comité Parlamentar de Associação pode instituir subcomités parlamentares de associação.

Plataforma da sociedade civil

ARTIGO 412.º

1. As Partes devem também promover a realização de reuniões periódicas de representantes das 

respetivas sociedades civis, a fim de os manter informados sobre a execução do presente Acordo e 

de reunir as suas sugestões sobre esta matéria.

2. É instituída uma Plataforma da Sociedade Civil UE-Geórgia. Esta plataforma constitui uma 

instância de encontro e de intercâmbio de pontos de vista, e é composta por representantes da 

sociedade civil, do lado da UE, incluindo membros do Comité Económico e Social Europeu, e

representantes da sociedade civil, do lado da Geórgia, incluindo representantes da plataforma

nacional do Fórum da Sociedade Civil da Parceria Oriental. A periodicidade das reuniões deve ser 

determinada pela própria Plataforma da Sociedade Civil.
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3. A Plataforma da Sociedade Civil adota o seu próprio regulamento interno.

4. A presidência da Plataforma da Sociedade Civil é exercida alternadamente por um 

representante do Comité Económico e Social Europeu e por representantes da sociedade civil da 

Geórgia, respetivamente, de acordo com as disposições a prever no seu regulamento interno.

ARTIGO 413.º

1. A Plataforma da Sociedade Civil é informada das decisões e recomendações do Conselho de 

Associação. 

2. A Plataforma da Sociedade Civil pode formular recomendações ao Conselho de Associação. 

3. O Comité de Associação e o Comité Parlamentar de Associação organizam contactos 

periódicos com representantes da Plataforma da Sociedade Civil, de modo a conhecer os seus

pontos de vista sobre a forma de alcançar os objetivos do presente Acordo.
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CAPÍTULO 2

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 414.º

Acesso aos tribunais e órgãos administrativos

No âmbito do presente Acordo, cada uma das Partes compromete-se a garantir que as pessoas 

singulares e coletivas da outra Parte têm acesso, sem discriminação em relação aos seus próprios 

nacionais, aos tribunais e às instâncias administrativas competentes das Partes para defenderem os 

seus direitos individuais, incluindo os seus direitos de propriedade.
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ARTIGO 415.º

Exceções por razões de segurança

Nenhuma disposição do presente Acordo obsta a que uma das Partes adote medidas:

a) Que considere necessárias para impedir a divulgação de informações contrárias aos seus 

interesses essenciais em matéria de segurança;

b) Relacionadas com a produção ou o comércio de armas, de munições ou de material de guerra, 

ou com a investigação, o desenvolvimento ou a produção indispensáveis para efeitos de 

defesa, desde que essas medidas não prejudiquem as condições de concorrência em relação 

aos produtos que não se destinem a fins especificamente militares;

c) Que considere essenciais para a sua própria segurança, no caso de graves perturbações 

internas que afetem a manutenção da lei e da ordem, em tempo de guerra ou de grave tensão 

internacional que constitua uma ameaça de guerra, ou para fazer face a obrigações que tenha 

aceite a fim de garantir a manutenção da paz e da segurança internacionais.
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ARTIGO 416.º

Não discriminação

1. Nos domínios abrangidos pelo presente Acordo e sem prejuízo de quaisquer disposições 

especiais nele contidas:

a) As medidas aplicadas pela Geórgia à UE ou aos seus Estados-Membros não devem dar 

origem a qualquer discriminação entre os Estados-Membros, os seus nacionais ou as suas 

sociedades ou empresas;

b) As medidas aplicadas pela UE ou seus Estados-Membros à Geórgia não devem dar origem a 

qualquer discriminação entre nacionais, sociedades ou empresas da Geórgia.

2. O disposto no n.º 1 não prejudica o direito das Partes de aplicarem as disposições pertinentes 

da sua legislação fiscal aos contribuintes que não se encontrem em situação idêntica no que respeita 

ao seu local de residência.
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ARTIGO 417.º

Aproximação progressiva

A Geórgia efetua uma aproximação progressiva da sua legislação à legislação da UE, como referido 

nos anexos do presente Acordo, e aos instrumentos internacionais referidos nos anexos do presente 

Acordo, com base nos compromissos identificados no presente Acordo e em conformidade com as 

disposições desses anexos. Esta disposição não prejudica quaisquer princípios e obrigações 

específicos em matéria de aproximação ao abrigo do Título IV (Comércio e matérias conexas) do 

presente Acordo.
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ARTIGO 418.º

Aproximação dinâmica

Em conformidade com o objetivo de aproximação progressiva, por parte da Geórgia, à legislação da 

UE, o Conselho de Associação revê e atualiza periodicamente os anexos do presente Acordo, de 

modo a refletir a evolução da legislação da UE e as normas aplicáveis estabelecidas em 

instrumentos internacionais consideradas pertinentes pelas Partes, e após a conclusão dos respetivos 

procedimentos internos das Partes, se adequado. Esta disposição não prejudica quaisquer 

disposições específicas ao abrigo do título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.

ARTIGO 419.º

Monitorização da aproximação

1. Entende-se por monitorização a avaliação contínua dos progressos na execução e no 

cumprimento das medidas abrangidas pelo presente Acordo. 
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2. A monitorização inclui avaliações por parte da UE, da aproximação da legislação georgiana à 

legislação da UE tal como se define no presente Acordo, incluindo aspetos de aplicação e 

cumprimento efetivo. Essas avaliações podem ser realizadas pela UE individualmente por sua 

própria iniciativa como especificado no título IV (Comércio e matérias conexas) do presente 

Acordo, pela UE, em concertação com a Geórgia, ou conjuntamente pelas Partes. A fim de facilitar 

o processo de avaliação, a Geórgia informa a UE sobre os progressos realizados no que diz respeito 

à aproximação, se necessário antes do final dos períodos de transição previstos no presente Acordo 

relativamente a atos jurídicos da UE. O processo de apresentação de relatórios e de avaliação, 

incluindo as modalidades e a frequência das avaliações, deve ter em conta as modalidades 

específicas definidas no presente Acordo ou decisões dos órgãos institucionais instituídos no âmbito 

do presente Acordo. 

3. A monitorização pode incluir missões no local, com a participação de instituições, órgãos e

agências da UE, organismos não-governamentais, autoridades de supervisão, peritos independentes 

e outros, se necessário. 

4. Os resultados das atividades de monitorização, incluindo as avaliações relativas à

aproximação estabelecidas no n.º 2 do presente artigo, serão discutidos em todas as instâncias 

pertinentes instituídas ao abrigo do presente Acordo. Essas instâncias podem adotar recomendações 

comuns, que serão submetidas à apreciação do Conselho de Associação.
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5. Se as Partes acordarem que as medidas necessárias abrangidas pelo título IV (Comércio e 

matérias conexas) do presente Acordo estão a ser executadas e aplicadas de forma efetiva, o 

Conselho de Associação, no âmbito das competências que lhe foram conferidas por força dos 

artigos 406.º e 408.º do presente Acordo, deve decidir em relação a uma maior abertura do mercado, 

tal como definido no título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.

6. Uma recomendação comum, como referido no n.º 4 do presente artigo, submetida à 

apreciação do Conselho de Associação, ou a ausência de tal recomendação, não ficam sujeitas ao 

mecanismo de resolução de litígios como definido no título IV (Comércio e matérias conexas) do 

presente Acordo. Uma decisão tomada pelo órgão institucional pertinente, ou a ausência de tal 

decisão, não fica sujeita ao mecanismo de resolução de litígios como definido no título IV 

(Comércio e matérias conexas) do presente Acordo.

ARTIGO 420.º

Cumprimento das obrigações

1. Cabe às Partes adotar as medidas gerais ou específicas necessárias ao cumprimento das 

obrigações que lhes incumbem por força do presente Acordo, bem como assegurar a consecução 

dos objetivos do presente Acordo.
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2. As Partes acordam em proceder rapidamente a consultas, através dos canais adequados, a 

pedido de uma das Partes, a fim de discutirem questões relacionadas com a interpretação, execução 

ou aplicação de boa fé do presente Acordo, bem como outros aspetos pertinentes das relações entre 

as Partes.

3. As Partes devem submeter à apreciação do Conselho de Associação qualquer litígio relativo à 

interpretação, execução ou aplicação de boa-fé do presente Acordo, em conformidade com o 

artigo 421.º. O Conselho de Associação pode resolver o litígio por meio de uma decisão vinculativa.

ARTIGO 421.º

Resolução de litígios

1. Caso surja um litígio entre as Partes relativamente à interpretação, execução ou aplicação de 

boa fé do presente Acordo, qualquer uma das Partes deve apresentar à outra Parte e ao Conselho de 

Associação um pedido formal de resolução do objeto do litígio. A título de derrogação, os litígios 

referentes à interpretação, execução ou aplicação de boa fé do título IV (Comércio e matérias 

conexas) do presente Acordo devem ser regidos exclusivamente pelo capítulo 14 (Resolução de 

litígios), desse título. 
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2. As Partes procuram resolver o litígio por intermédio de consultas de boa fé no âmbito do 

Conselho de Associação e de outras instâncias competentes tal como referido nos artigos 407.º e 

409.º do presente Acordo, com o objetivo de chegar a uma solução mutuamente aceitável no prazo 

mais curto possível.

3. As Partes apresentam ao Conselho de Associação e a outras instâncias competentes todas as 

informações necessárias para uma análise aprofundada da situação.

4. Enquanto o litígio não for resolvido, o mesmo deve ser debatido em todas as reuniões do 

Conselho de Associação. Um litígio considera-se resolvido se o Conselho de Associação tiver 

tomado uma decisão vinculativa sobre a matéria, tal como previsto no artigo 420.º, n.º 3, do 

presente Acordo ou se tiver declarado que o litígio deixou de existir. As consultas em matéria de 

litígios podem igualmente decorrer em qualquer reunião do Comité de Associação ou de qualquer 

outra instância pertinente referida nos artigos 407.º e 409.º do presente Acordo, tal como decidido 

entre as Partes ou a pedido de qualquer delas. As consultas podem igualmente ser efetuadas por 

escrito.

5. As informações divulgadas no decurso das consultas devem permanecer confidenciais.
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ARTIGO 422.º

Medidas adequadas em caso de incumprimento das obrigações

1. Uma Parte pode tomar as medidas adequadas se a questão em causa não for resolvida no 

prazo de três meses a contar da data de notificação de um pedido formal para a resolução de litígios, 

em conformidade com o artigo 421.º do presente Acordo, e se a Parte requerente continuar a 

considerar que a outra Parte não cumpriu uma obrigação decorrente do presente Acordo. A 

exigência de um período de três meses de consulta pode ser derrogada de comum acordo entre as 

Partes e não é aplicável aos casos excecionais previstos no n.º 3 do presente artigo.

2. Na seleção das medidas adequadas, devem ser prioritariamente consideradas as medidas que 

menos perturbem a aplicação do presente Acordo. Exceto nos casos descritos no n.º 3 do presente 

artigo, essas medidas não podem incluir a suspensão de quaisquer direitos ou obrigações previstos 

nas disposições do presente Acordo, como referido no título IV (Comércio e matérias conexas). As 

medidas adotadas ao abrigo do n.º 1 do presente artigo devem ser imediatamente notificadas ao 

Conselho de Associação e ser objeto de consultas em conformidade com o artigo 420.º, n.º 2, do 

presente Acordo e do mecanismo de resolução de litígios em conformidade com o artigo 420.º, 

n.º 3, e o artigo 421.º do presente Acordo. 
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3. As exceções referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo dizem respeito:

a) à denúncia do Acordo não sancionada pelas regras gerais do direito internacional; ou

b) à violação pela outra Parte de quaisquer elementos essenciais do presente Acordo, referidos 

no artigo 2.º  do título I (Princípios Gerais) do presente Acordo.

ARTIGO 423.º

Relação com outros acordos

1. É revogado o Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, assinado no Luxemburgo em 22 de abril

de 1996 e que entrou em vigor em 1 de julho de 1999.

2. O presente acordo substitui o Acordo a que se refere o n.º 1. As referências ao Acordo acima 

mencionado que constem de qualquer outro acordo entre as Partes devem ser interpretadas como 

referindo-se ao presente Acordo.
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3. O presente Acordo substitui o Acordo entre a União Europeia e a Geórgia sobre a proteção 

das indicações geográficas dos produtos agrícolas e géneros alimentícios, assinado em Bruxelas em 

14 de julho de 2011, em Bruxelas, e que entrou em vigor em 1 de abril de 2012.

ARTIGO 424.º

1. Até que sejam concedidos direitos equivalentes às pessoas singulares e coletivas por força do 

presente Acordo, este não deve prejudicar os direitos de que essas pessoas beneficiem ao abrigo de 

acordos em vigor que vinculem um ou mais Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, por outro.

2. Os acordos em vigor relacionados com domínios específicos de cooperação abrangidos pelo 

presente Acordo são igualmente considerados parte das relações bilaterais globais, tal como regidas 

pelo presente Acordo, e parte do quadro institucional comum.
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ARTIGO 425.º

1. As Partes podem completar o presente Acordo celebrando acordos específicos em qualquer 

outro domínio abrangido pelo seu âmbito de aplicação. Esses acordos específicos fazem parte 

integrante das relações bilaterais globais, tal como regidas pelo presente Acordo, e integram-se num 

quadro institucional comum.

2. Sem prejuízo das disposições pertinentes do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nem o presente Acordo nem quaisquer medidas tomadas no seu 

âmbito afetam as competências dos Estados-Membros no que respeita a ações de cooperação 

bilateral com a Geórgia ou à celebração, se for caso disso, de novos acordos de cooperação com a 

Geórgia.

ARTIGO 426.º

Anexos e protocolos

Os anexos e os protocolos do presente Acordo fazem dele parte integrante.
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ARTIGO 427.º

Duração

1. O presente Acordo é celebrado por tempo indeterminado. 

2. Qualquer das Partes pode denunciar o presente Acordo mediante notificação da outra Parte. O 

presente Acordo deixa de vigorar seis meses a contar da data de receção dessa notificação.

ARTIGO 428.º

Definição de Partes

Para efeitos do presente Acordo, o termo "Partes" designa a UE ou os seus Estados-Membros, ou a 

UE e os seus Estados-Membros, no âmbito das suas respetivas áreas de competência como previsto 

pelo Tratado da União Europeia e pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, se 

pertinente, designa igualmente a Euratom, no âmbito das suas respetivas áreas de competência 

como previsto pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, 

e a Geórgia, por outro.
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ARTIGO 429.º

Âmbito de aplicação territorial

1. O presente acordo é aplicável, por um lado, aos territórios em que o Tratado da União 

Europeia, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e o Tratado que institui a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica são aplicáveis e nas condições estabelecidas nesses 

Tratados, e, por outro lado, ao território da Geórgia.

2. A aplicação do presente acordo, ou do título IV (Comércio e matérias conexas), em relação às 

regiões georgianas da Abecásia e de Tskhinvali/Ossétia do Sul sobre as quais o Governo da Geórgia 

não exerce um controlo efetivo, deve ocorrer logo que a Geórgia garanta a aplicação e o 

cumprimento efetivos do presente Acordo, ou do seu título IV (Comércio e matérias conexas), 

respetivamente, na totalidade do seu território.

3. O Conselho de Associação adota uma decisão sobre a data a partir da qual está assegurada a 

plena aplicação e execução do presente Acordo ou do seu título IV (Comércio e matérias conexas), 

em todo o território da Geórgia.
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4. Se uma Parte considerar que a aplicação e o cumprimento efetivos do presente Acordo, ou do 

seu título IV (Comércio e matérias conexas) deixou de estar assegurada nas regiões da Geórgia a 

que se refere o n.º 2 do presente artigo, essa Parte pode pedir ao Conselho de Associação que 

reconsidere a prossecução da aplicação do presente Acordo, ou do seu título IV (Comércio e 

matérias conexas), respetivamente, em relação às regiões em causa. O Conselho de Associação 

examina a situação e adota uma decisão sobre a prossecução da aplicação do presente Acordo ou do 

seu título IV (Comércio e matérias conexas), no prazo de três meses a contar da data do pedido. Se 

o Conselho de Associação não adotar uma decisão no prazo de três meses a contar do pedido, a 

aplicação do presente Acordo ou do seu título IV (Comércio e matérias conexas) será suspensa em 

relação às regiões em causa até que o Conselho de Associação adote uma decisão. 

5. As decisões do Conselho de Associação ao abrigo do presente artigo relativas à aplicação do 

título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo abrangem a totalidade desse título e 

não podem abranger apenas algumas partes do mesmo. 
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ARTIGO 430.º

Depositário do presente Acordo

O Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia é o depositário do presente Acordo.

ARTIGO 431.º

Entrada em vigor e aplicação provisória

1. O presente Acordo é ratificado ou aprovado pelas Partes de acordo com as formalidades que 

lhes são próprias. Os instrumentos de ratificação ou de aprovação são depositados junto do 

Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. 

2. O presente Acordo entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte àquele em que for 

efetuado o depósito do último instrumento de ratificação ou de aprovação.
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3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, a União e a Geórgia acordam em aplicar, 

a título provisório, as partes do presente Acordo, especificadas pela União, como se refere no n.º 4 

do presente artigo, e em conformidade com as respetivas legislações e procedimentos internos 

aplicáveis.

4. A aplicação provisória é efetiva a partir do primeiro dia do segundo mês seguinte à data de 

receção, pelo depositário do presente Acordo, dos seguintes elementos:

a) A notificação, pela União, da conclusão dos procedimentos necessários para o efeito, 

indicando as partes do Acordo que serão aplicadas a título provisório; e

b) O depósito, pela Geórgia, do instrumento de ratificação em conformidade com os respetivos 

procedimentos e a legislação aplicável.

5. Para efeitos da aplicação das disposições pertinentes do presente Acordo, incluindo os 

respetivos anexos e protocolos, qualquer referência nessas disposições à "data de entrada em vigor 

do presente Acordo" deve ser entendida como a "data a partir da qual o presente Acordo é aplicado 

a título provisório", em conformidade com o n.º 3 do presente artigo.
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6. Durante o período de aplicação provisória, as disposições do Acordo de Parceria e 

Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, 

por outro, assinado no Luxemburgo em 22 de abril de 1996, que entrou em vigor em 1 de julho

de 1999, continuam a aplicar-se na medida em que não sejam abrangidas pela aplicação provisória 

do presente Acordo.

7. Cada Parte pode notificar por escrito o depositário do presente Acordo da sua intenção de 

fazer cessar a aplicação provisória do presente Acordo. A cessação da aplicação provisória produz 

efeitos no prazo de seis meses após a receção da notificação pelo depositário do presente Acordo.

ARTIGO 432.º

Textos que fazem fé

O presente Protocolo é redigido em duplo exemplar, nas línguas alemã, búlgara, checa, croata, 

dinamarquesa, eslovaca, eslovena, espanhola, estónia, finlandesa, francesa, grega, húngara, inglesa, 

italiana, letã, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, romena, sueca e georgiana, fazendo 

igualmente fé todos os textos.

EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito, 

apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.


