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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 UCRÂNIA, 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,

A REPÚBLICA DE CHIPRE

A REPÚBLICA DA LETÓNIA,
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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,

O REINO DA SUÉCIA,

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

por outro,

a seguir designados coletivamente "as Partes",
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TENDO EM CONTA a estreita relação histórica e os laços progressivamente mais estreitos 

entre as Partes, bem como a vontade de aprofundar e alargar as relações de uma forma 

ambiciosa e inovadora;

EMPENHADOS numa relação próxima e duradoura, baseada em valores comuns, 

designadamente o respeito dos princípios democráticos, do Estado de direito, da boa 

governação, o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo os 

direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, a não discriminação das pessoas 

pertencentes a minorias e o respeito pela diversidade, dignidade humana, bem como o 

compromisso a favor dos princípios de uma economia de mercado livre, que facilitaria a 

participação da Ucrânia nas políticas europeias;

RECONHECENDO que a Ucrânia, como país europeu, partilha uma história comum e 

valores comuns com os Estados-Membros da União Europeia (UE) e está empenhada em 

promover esses valores;

VERIFICANDO a importância que a Ucrânia atribui à sua identidade europeia;

TENDO EM CONTA o forte apoio público na Ucrânia pela opção europeia do país;

CONFIRMANDO que a União Europeia reconhece as aspirações europeias da Ucrânia e se 

congratula com a sua opção europeia, incluindo o compromisso de construir uma democracia 

sólida e duradoura e uma economia de mercado;

RECONHECENDO que os valores comuns sobre os quais se alicerça a União Europeia –

designadamente, a democracia, o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais, bem como o Estado de direito – são também elementos essenciais do presente 

Acordo;
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RECONHECENDO que a associação política e a integração económica da Ucrânia na União 

Europeia dependerão dos progressos alcançados na execução do presente Acordo, bem como 

das provas dadas pela Ucrânia no que se refere ao respeito de valores comuns, e dos 

progressos para alcançar convergência com a UE nos domínios políticos, económicos e 

jurídicos;

EMPENHADOS em aplicar 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 Segurança e Cooperação na Europa, dos 

documentos de encerramento das reuniões de Madrid e de Viena de 1991 e 1992, 

respetivamente, da Carta de Paris para uma nova Europa, de 1990, da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem das Nações Unidas de 1948, e da Convenção do Conselho da Europa 

para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950; 

DESEJOSOS de reforçar a paz e a segurança internacionais, bem como de promover um 

multilateralismo eficaz e a resolução pacífica de litígios, em especial através de cooperação 

estreita para o efeito, no âmbito das Nações Unidas (ONU), da OSCE e do Conselho da 

Europa ;

EMPENHADOS em promover a independência, a soberania, a integridade territorial e a 

inviolabilidade das fronteiras;

DESEJOSOS de atingir uma convergência de posições cada vez maior sobre questões 

bilaterais e internacionais de interesse mútuo, tendo em conta a política externa e de 

segurança comum (PESC) da União Europeia, incluindo a política comum de segurança e 

defesa (PCSD);
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EMPENHADOS em reafirmar as obrigações internacionais das Partes, em lutar contra a 

proliferação de armas de destruição maciça e respetivos vetores, e em cooperar no que se 

refere ao desarmamento e controlo dos armamentos;

DESEJOSOS de fazer avançar o processo de reforma e de aproximação na Ucrânia, 

contribuindo assim para atingir uma integração económica gradual e o aprofundamento da 

associação política;

CONVICTOS de que é imperativo que a Ucrânia implemente as políticas socioeconómicas, 

bem como as reformas jurídicas e institucionais necessárias para executar eficazmente o 

presente Acordo, e empenhados em tomar medidas efetivas para apoiar essas reformas na 

Ucrânia; 

DESEJOSOS de alcançar a integração económica, nomeadamente através de uma Zona de 

Comércio Livre Abrangente e Aprofundada (ZCLAA) como parte integrante do presente 

Acordo, em conformidade com os direitos e obrigações decorrentes da adesão das Partes à 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e através de uma extensa aproximação 

regulamentar; 

RECONHECENDO que essa Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundada, ligada ao 

processo mais amplo de aproximação legislativa, contribuirá para uma maior integração no 

mercado interno na União Europeia, conforme previsto no presente Acordo;

EMPENHADOS em desenvolver um novo ambiente, propício às relações económicas entre 

as Partes e, acima de tudo, ao desenvolvimento do comércio e dos investimentos, estimulando 

a concorrência, fatores indispensáveis à reestruturação económica e à modernização;
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EMPENHADOS em reforçar a cooperação no domínio da energia, com base no compromisso 

das partes no sentido de implementar o Tratado da Comunidade da Energia;

EMPENHADOS em reforçar a segurança energética, facilitar o desenvolvimento de 

infraestruturas adequadas e uma integração crescente do mercado, bem como a aproximação 

regulamentar em relação a elementos essenciais do acervo da UE, a promoção da eficiência 

energética e a utilização de fontes de energia renováveis, assim como a concretização de um 

elevado nível de segurança nuclear;

EMPENHADOS em aprofundar o diálogo – assente nos princípios fundamentais da 

solidariedade, confiança mútua, responsabilidade conjunta e parceria – e a cooperação no 

domínio da migração, asilo e gestão das fronteiras, com uma abordagem global que preste 

atenção à migração legal e à cooperação na luta contra a imigração ilegal e o tráfico de seres 

humanos, bem como à boa execução do acordo de readmissão;

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

visto para os cidadãos da Ucrânia em tempo oportuno, desde que estejam criadas as condições 

para uma mobilidade bem gerida e segura,

EMPENHADOS na luta contra a criminalidade organizada e o branqueamento de capitais, na 

redução da oferta e da procura de drogas ilícitas e no reforço da cooperação na luta contra o 

terrorismo;

EMPENHADOS em reforçar a cooperação no domínio da proteção do ambiente e na defesa 

dos princípios do desenvolvimento sustentável e da economia verde;
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DESEJOSOS de reforçar os contactos entre as populações;

EMPENHADOS em promover a cooperação transfronteiras e inter-regional;

EMPENHADOS em aproximar gradualmente a legislação da Ucrânia da legislação da União, 

segundo as orientações estabelecidas no presente Acordo e em assegurar a sua 

implementação;

TENDO EM CONTA que o presente Acordo não prejudicará a futura evolução das relações 

UE-Ucrânia, deixando em aberto possibilidades neste sentido;

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 Contratantes distintas e não como membros 

da União Europeia, a menos que a União Europeia juntamente com o Reino Unido e/ou a

Irlanda notifiquem em conjunto a Ucrânia que um destes Estados passou a estar vinculado em 

relação a estas questões enquanto membro da União Europeia 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 sobre o Funcionamento da União Europeia.

Se o Reino Unido e/ou a Irlanda deixarem de estar vinculados como membros da União 

Europeia nos termos do artigo 4.º-A do Protocolo n.º 21, ou do artigo 10.º do Protocolo n.º 36 

relativo às disposições transitórias anexo aos Tratados, a União Europeia conjuntamente com 

o Reino Unido e/ou a Irlanda informarão de imediato a Ucrânia de qualquer alteração da sua 

posição, permanecendo nesse caso vinculados pelas disposições do Acordo por direito 

próprio. O mesmo se aplica à Dinamarca, nos termos do Protocolo n.º 22 relativo à posição da 

Dinamarca anexo aos Tratados,

ACORDARAM NO SEGUINTE:



EU/UA/pt 10

ARTIGO 1.º

Objetivos

1. É instituída uma associação entre a União e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 

Ucrânia, por outro.

2. Essa associação tem por objetivos:

a) Promover a aproximação progressiva entre as Partes com base em valores comuns e em 

ligações estreitas e privilegiadas, aprofundando a associação da Ucrânia com as 

políticas da UE, e a participação em programas e agências;

b) Proporcionar um enquadramento adequado para o diálogo político reforçado em todos 

os domínios de interesse comum;

c) Promover, preservar e reforçar a paz e a estabilidade nas dimensões regional e 

internacional, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas, da Ata 

Final de Helsínquia de 1975 da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa e 

com os objetivos da Carta de Paris para uma nova Europa de 1990;
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d) Criar condições propícias a relações económicas e comerciais mais estreitas que 

conduzam a uma integração gradual da Ucrânia no mercado interno da UE, incluindo a 

criação de uma Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundada, tal como previsto 

no título IV (Comércio e matérias conexas) do presente Acordo e apoiar os esforços da 

Ucrânia no sentido de concluir a transição para uma economia de mercado viável

através, nomeadamente da aproximação progressiva da sua legislação à legislação da 

União;

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

objetivo de consolidar o Estado de direito e o respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais;

f) Criar condições para uma cooperação cada vez mais estreita em domínios de interesse

comum.
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TÍTULO I

PRINCÍPIOS GERAIS

ARTIGO 2.º

O respeito dos princípios democráticos e dos direitos humanos, tal como definido, em 

particular, 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, e outros instrumentos 

relevantes em matéria de direitos humanos, entre os quais a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem da ONU e a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como o respeito pelo Estado de direito devem 

inspirar as políticas interna e externa das Partes e constituir elementos essenciais do presente 

Acordo. A promoção do respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial, da 

inviolabilidade das fronteiras e da independência, bem como a luta contra a proliferação de 

armas de destruição maciça e materiais conexos e respetivos vetores constituem também 

elementos essenciais do presente Acordo.

ARTIGO 3.º

As Partes reconhecem que a sua relação se alicerça nos princípios de uma economia de 

mercado livre. 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 e de um multilateralismo eficaz são fundamentais para 

aprofundar a relação entre as Partes.
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TÍTULO II

DIÁLOGO POLÍTICO E REFORMA, ASSOCIAÇÃO POLÍTICA, COOPERAÇÃO E 

CONVERGÊNCIA EM MATÉRIA DE POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA

ARTIGO 4.º

Objetivos do diálogo político

1. O diálogo político entre as Partes sobre todos os domínios de interesse comum deve ser 

desenvolvido e reforçado, o que promoverá a convergência progressiva em matéria de política 

externa e de segurança, para aprofundar o envolvimento da Ucrânia no espaço de segurança 

europeu.

2. Os objetivos do diálogo político são:

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

matéria de políticas de segurança;

b) Promover a estabilidade e a segurança internacionais com base num multilateralismo 

efetivo; 

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

e gestão de crises, em especial no intuito de dar resposta aos desafios globais e regionais 

e às principais ameaças;

d) Promover uma cooperação entre as Partes mais prática e orientada para os resultados, a 

fim de garantir a paz, a segurança e a estabilidade no continente europeu; 
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e) Reforçar o respeito pelos princípios democráticos, o Estado de direito e a boa 

governação, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, incluindo os direitos das 

pessoas pertencentes a minorias nacionais, a não discriminação das pessoas pertencentes 

a minorias e o respeito pela diversidade, e contribuir para consolidar as reformas de 

política interna; 

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

segurança e da defesa;

g) Promover os princípios da independência, da soberania, da integridade territorial e da 

inviolabilidade das fronteiras.

ARTIGO 5.º

Instâncias para a condução do diálogo político

1. As Partes devem realizar reuniões periódicas de diálogo político a nível de cimeira.

2. A nível ministerial, o diálogo político deve realizar-se, de comum acordo, no âmbito do 

Conselho de Associação como se refere no artigo 460.º do presente Acordo e no âmbito de 

reuniões periódicas entre os representantes das Partes a nível de ministros dos Negócios 

Estrangeiros. 
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3. O diálogo político deve igualmente assumir as seguintes formas:

a) Reuniões periódicas a nível de diretores políticos, do Comité Político e de Segurança e a 

nível de peritos, incluindo sobre regiões e questões específicas, entre representantes da 

União Europeia, por um lado, e representantes da Ucrânia, por outro;

b) Utilização plena e oportuna de todas as vias diplomáticas e militares entre as Partes, 

incluindo contactos adequados em países terceiros e no âmbito das Nações Unidas, da 

OSCE e das outras instâncias internacionais;

c) Reuniões periódicas tanto a nível de altos funcionários como de peritos das instituições 

militares das Partes;

d) Quaisquer outros meios, nomeadamente reuniões de peritos, que possam contribuir para 

melhorar e consolidar este diálogo.

4. As Partes devem instituir, de comum acordo, outros procedimentos e mecanismos de 

diálogo político, incluindo consultas extraordinárias.

5. A nível parlamentar, o diálogo político deve decorrer no âmbito do Comité Parlamentar 

de Associação a que se refere o artigo 467.º do presente Acordo.
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ARTIGO 6.º

Diálogo e cooperação sobre a reforma interna

As Partes devem cooperar com vista a garantir que as respetivas políticas internas assentam 

em princípios que lhes sejam comuns, em especial a estabilidade e eficácia das instituições 

democráticas e o Estado de direito, bem como o respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, nomeadamente nos casos referidos no artigo 14.º do presente 

Acordo.

ARTIGO 7.º

Política externa e de segurança

1. As Partes devem intensificar 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 (PCSD), e devem, em especial, abordar questões específicas em matéria de 

prevenção de conflitos e gestão de crises, estabilidade regional, desarmamento, não 

proliferação, controlo do armamento e controlo da exportação de armas, bem como 

intensificar o diálogo de interesse mútuo no domínio espacial. A cooperação deve basear-se 

em valores comuns e interesses mútuos, e ter por objetivo aumentar a convergência e a 

eficácia das políticas, bem como promover o planeamento político conjunto. Para o efeito, as 

Partes devem utilizar instâncias bilaterais, internacionais e regionais.
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2. A Ucrânia, a UE e os Estados-Membros reafirmam o seu compromisso em relação aos 

princípios de respeito pela independência, soberania, integridade territorial e inviolabilidade 

das fronteiras, tal como estabelecido na Carta das Nações Unidas e na Ata Final de Helsínquia

de 1975 da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, e à promoção dos 

princípios acima enunciados em relações bilaterais e multilaterais.

3. As Partes devem enfrentar, de uma forma oportuna e coerente, os desafios que se 

colocam a estes princípios a todos os níveis adequados do diálogo político previsto no 

presente Acordo, incluindo a nível ministerial.

ARTIGO 8.º

Tribunal Penal Internacional

As Partes devem cooperar na promoção da paz e da justiça internacional mediante a 

ratificação e a implementação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI)

de 1998 e respetivos instrumentos conexos.



EU/UA/pt 18

ARTIGO 9.º

Estabilidade regional

1. As Partes devem intensificar os esforços conjuntos no sentido de promover a 

estabilidade, a segurança e a evolução democrática na sua vizinhança comum e, em especial, 

trabalhar em conjunto para a resolução pacífica de conflitos regionais.

2. Estes esforços devem respeitar princípios comuns para manter a paz e a 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.

ARTIGO 10.º

Prevenção de conflitos, gestão de crises e cooperação no domínio da tecnologia militar

1. As Partes devem reforçar a cooperação prática em matéria de prevenção de conflitos e 

gestão de crises, em especial com vista a uma maior participação da Ucrânia em operações 

civis e militares de gestão de crises, lideradas pela UE, bem como em exercícios e atividades 

de formação relevantes, designadamente as efetuadas no âmbito da política comum de 

segurança e defesa (PCSD).

2. A cooperação neste domínio deve basear-se em modalidades e acordos entre a UE e a 

Ucrânia no que se refere à consulta e à cooperação em matéria de gestão de crises.
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3. As Partes devem explorar as potencialidades da cooperação no domínio da tecnologia 

militar. A Ucrânia e a Agência Europeia de Defesa (EDA) devem estabelecer contactos 

estreitos para discutir o reforço da capacidade militar, incluindo questões tecnológicas. 

ARTIGO 11.º

Não proliferação de armas de destruição maciça

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

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

graves ameaças à estabilidade e à segurança internacionais. Por conseguinte, as Partes 

acordam em cooperar e em contribuir para a luta contra a proliferação de armas de destruição 

maciça, materiais conexos e respetivos vetores, assegurando o respeito integral e a aplicação, 

a nível nacional, das obrigações assumidas no âmbito dos tratados e acordos internacionais de 

desarmamento e de não proliferação, bem como das outras obrigações internacionais 

relevantes. As Partes acordam em que esta disposição constitui um elemento essencial do 

presente Acordo.

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

armas de destruição maciça e os respetivos vetores mediante:

a) A adoção de medidas para, consoante o caso, assinar, ratificar ou aderir a todos os 

outros instrumentos internacionais pertinentes e para os aplicar na íntegra;
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b) A melhoria do sistema de controlos nacionais das exportações, a fim de exercer um 

controlo efetivo sobre as exportações e o trânsito das mercadorias relacionadas com 

armas de destruição maciça, incluindo o controlo da utilização final de bens e 

tecnologias de dupla utilização, bem como sanções eficazes em caso de infração aos 

controlos das exportações.

3. As Partes acordam em entabular um diálogo político regular que acompanhará e 

consolidará esses elementos.

ARTIGO 12.º

Desarmamento e controlo dos armamentos, controlo da exportação de armas

e luta contra o tráfico ilícito de armas

As Partes devem desenvolver uma maior cooperação em matéria de desarmamento, incluindo 

a redução dos respetivos arsenais de armas de pequeno calibre e armas ligeiras redundantes, 

bem como abordar o impacto sobre a população e o ambiente causado por munições 

abandonadas e por explodir, como se refere no capítulo 6 (Ambiente) do Título V do presente 

Acordo. A cooperação em matéria de desarmamento deve incluir também o controlo dos 

armamentos, o controlo da exportação de armas e a luta contra o tráfico ilícito de armas, 

incluindo as armas ligeiras e de pequeno calibre. As Partes devem promover a adesão 

universal e a conformidade com os instrumentos internacionais pertinentes e cabe-lhes 

garantir a respetiva eficácia, nomeadamente através da execução das resoluções pertinentes do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas.
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ARTIGO 13.º

Luta contra o terrorismo

As Partes comprometem-se a trabalhar em conjunto nos planos bilateral, regional e 

internacional para prevenir e combater o terrorismo, em conformidade com o direito 

internacional, as normas internacionais em matéria de direitos humanos e o direito dos 

refugiados e humanitário.
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TÍTULO III

JUSTIÇA, LIBERDADE E SEGURANÇA

ARTIGO 14.º

Estado de direito e respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais

No âmbito da cooperação em matéria de justiça, liberdade e segurança, as Partes devem 

atribuir especial importância à consolidação do Estado de direito e ao reforço das instituições 

a todos os níveis da administração em geral e nos domínios da aplicação da lei e da 

administração da justiça em particular. A cooperação terá por objetivo, em especial, o reforço 

do poder judicial e a melhoria da sua eficácia, salvaguardando a sua independência e 

imparcialidade e combatendo a corrupção. O respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais orientará a cooperação em matéria de justiça, liberdade e segurança.

ARTIGO 15.º

Proteção de dados pessoais

As Partes acordam em cooperar para assegurar um nível de proteção adequado dos dados 

pessoais, em conformidade com as normas europeias e internacionais mais exigentes, 

incluindo os instrumentos aplicáveis do Conselho da Europa. A cooperação em matéria de 

proteção de dados pessoais pode incluir, designadamente, o intercâmbio de informações e de 

peritos.
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ARTIGO 16.º

Cooperação em matéria de migração, asilo e gestão das fronteiras

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

seus territórios e devem continuar a desenvolver o mecanismo de diálogo abrangente sobre 

todas as questões relacionadas com as migrações, incluindo migração ilegal, migração legal, 

contrabando e tráfico de seres humanos, bem como a inclusão das questões em matéria de 

migração nas estratégias nacionais de desenvolvimento económico e social das regiões de 

origem dos migrantes. Este diálogo assenta nos princípios fundamentais da solidariedade, 

confiança mútua, responsabilidade conjunta e parceria.

2. Em conformidade com a legislação nacional e da União Europeia pertinente em vigor, a 

cooperação incidirá, em particular, sobre os seguintes aspetos:

a) Abordagem das causas profundas da migração, analisando ativamente as possibilidades 

de cooperação neste domínio com os países terceiros e nas instâncias internacionais;

b) Aplicação de uma política eficaz e de prevenção contra a migração ilegal, a introdução 

clandestina de migrantes e o tráfico de seres humanos, nomeadamente formas de 

combater as redes e organizações criminosas de passadores e traficantes, bem como de 

proteção das vítimas desse tráfico;

c) Estabelecimento de um diálogo global sobre as questões de asilo e, em especial, sobre 

questões relacionadas com a aplicação prática da Convenção das Nações Unidas 

de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e do Protocolo relativo ao estatuto dos 

refugiados de 1967 e de outros instrumentos internacionais relevantes, assim como o 

respeito do princípio da "não repulsão";
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d) Regras em matéria de admissão, direitos e estatuto das pessoas admitidas, bem como 

tratamento equitativo e integração dos estrangeiros com residência legal;

e) Desenvolvimento de mais medidas operacionais no domínio da gestão das fronteiras;

i) A cooperação em matéria de gestão de fronteiras pode incluir, nomeadamente, 

formação, intercâmbio das melhores práticas, incluindo aspetos tecnológicos, 

troca de informações, em conformidade com as regras aplicáveis e, se for caso 

disso, intercâmbio de agentes de ligação. 

ii) Os esforços das Partes neste domínio devem ter por objetivo a aplicação eficaz do 

princípio da gestão integrada das fronteiras.

f) Melhoria da segurança dos documentos;

g) Desenvolvimento de uma política de regresso eficaz, incluindo na sua dimensão 

regional; e

h) Troca de pontos de vista sobre o emprego informal dos migrantes.
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ARTIGO 17.º

Tratamento dos trabalhadores

1. Sem prejuízo da legislação, das condições e dos procedimentos aplicáveis nos Estados-

-Membros e na UE, o tratamento concedido aos trabalhadores nacionais da Ucrânia, 

legalmente empregados no território de um Estado-Membro, não pode ser objeto de qualquer 

discriminação com base na nacionalidade, em relação aos cidadãos desse Estado-Membro, no 

que respeita às condições de trabalho, à remuneração ou ao despedimento.

2. Sem prejuízo da legislação, das condições e dos procedimentos aplicáveis na Ucrânia, 

este país deve conceder o tratamento referido no n.º 1 do presente artigo artigo aos 

trabalhadores nacionais de qualquer dos Estados-Membros que estejam legalmente 

empregados no seu território.

ARTIGO 18.º

Mobilidade dos trabalhadores

1. Tendo em conta a situação do mercado laboral nos Estados-Membros, sem prejuízo da 

legislação e do respeito das normas em vigor nesse Estado-Membro e na UE em matéria de 

mobilidade dos trabalhadores:

a) Devem ser preservadas e, na medida do possível, melhoradas as atuais facilidades de 

acesso ao emprego concedidas pelos Estados-Membros aos trabalhadores da Ucrânia no 

âmbito de acordos bilaterais;

b) Os outros Estados-Membros devem analisar a possibilidade de celebrarem acordos 

semelhantes.
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2. O Conselho de Associação deve examinar a possibilidade de concessão de outras 

disposições mais favoráveis em novos domínios, incluindo facilidades de acesso à formação 

profissional, em conformidade com legislação, condições e procedimentos em vigor nos 

Estados-Membros e na UE, e tendo em conta a situação do mercado laboral nos Estados-

-Membros e na UE.

ARTIGO 19.º

Circulação de pessoas

1. As Partes devem assegurar a aplicação integral do:

a) Acordo de readmissão entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia, de 18 de junho

de 2007, (através do Comité Misto de readmissão instituído pelo seu artigo 15.º);

b) Acordo entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia sobre a facilitação da emissão de 

vistos, de 18 de junho de 2007, (através do Comité Misto de gestão do acordo, instituído 

pelo seu artigo 12.º).

2. As Partes devem igualmente aumentar a mobilidade dos cidadãos e continuar a 

progredir no que se refere ao diálogo em matéria de vistos.

3. As Partes devem atuar progressivamente no sentido de um regime de isenção de vistos 

em devido tempo, desde que se tenham criado as condições para uma mobilidade bem gerida 

e segura, como previsto no plano de ação em duas fases para a liberalização de vistos, 

apresentado durante a cimeira UE-Ucrânia de 22 de novembro de 2010.
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ARTIGO 20.º

Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

As Partes devem colaborar para prevenir e combater atividades de branqueamento de capitais 

e o financiamento do terrorismo. Para o efeito, as Partes devem reforçar a cooperação bilateral 

e internacional neste domínio, incluindo ao nível operacional. As Partes devem assegurar a 

aplicação das normas internacionais pertinentes, em especial as do Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI), e normas equivalentes às adotadas pela União.

ARTIGO 21.º

Cooperação em matéria de luta contra as drogas ilícitas,

precursores e substâncias psicotrópicas

1. As Partes devem cooperar no que se refere a questões relacionadas com drogas ilícitas, 

com base em princípios comuns, em consonância com as convenções internacionais 

relevantes e tendo em conta a declaração sobre os princípios fundamentais da redução da 

procura de drogas adotada na vigésima sessão especial da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, de junho de 1998.
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2. Esta cooperação deve ter por objetivo a luta contra a droga, a redução da oferta, do 

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

sociais e sanitárias da toxicodependência, assim como uma prevenção mais eficaz do desvio 

dos precursores químicos para o fabrico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.

3. As Partes devem utilizar os métodos de cooperação necessários para atingir estes 

objetivos, assegurando uma abordagem integrada e equilibrada das questões em causa.

ARTIGO 22.º

Luta contra a criminalidade e a corrupção

1. As Partes devem cooperar para prevenir e combater atividades criminosas e ilícitas, 

organizadas ou não.

2. Esta cooperação deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos:

a) Contrabando e tráfico de seres humanos, bem como de armas de fogo e drogas ilícitas;

b) Tráfico ilícito de mercadorias;

c) Criminalidade económica, incluindo no domínio da fiscalidade;

d) Corrupção, tanto no setor privado como no setor público;
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e) Falsificação de documentos; 

f) Cibercrime.

3. As Partes devem reforçar a cooperação bilateral, regional e internacional neste domínio, 

incluindo o trabalho com a Europol. As Partes devem aprofundar a cooperação no que diz 

respeito, entre outros, aos seguintes aspetos,

a) Intercâmbio de melhores práticas, incluindo em matéria de técnicas investigativas e 

investigação do crime;

b) Intercâmbio de informações, em conformidade com as regras aplicáveis;

c) Reforço das capacidades, incluindo formação e, quando adequado, intercâmbio de 

pessoal;

d) Questões relacionadas com a proteção de testemunhas e vítimas.

4. As Partes estão empenhadas em aplicar efetivamente a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional de 2000 e os seus três protocolos, a Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e outros instrumentos internacionais relevantes.



EU/UA/pt 30

ARTIGO 23.º

Cooperação em matéria de luta contra o terrorismo

1. As Partes acordam em cooperar na prevenção e supressão de atos terroristas, em 

conformidade com o direito internacional, o direito internacional em matéria de direitos 

humanos, o direito aplicável aos refugiados e o direito humanitário, e a legislação e 

regulamentação respetivas das Partes. Nomeadamente, as Partes acordam em colaborar com 

base na aplicação integral da Resolução n.º 1373 do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas de 2001, da Estratégia Mundial contra o Terrorismo das Nações Unidas de 2006 e 

outros instrumentos relevantes das Nações Unidas, bem como das convenções e instrumentos 

internacionais aplicáveis. 

2. Essa cooperação deve ser levada a efeito através do intercâmbio:

a) De informações sobre grupos terroristas e respetivas redes de apoio;

b) De experiências e de informações sobre as tendências do terrorismo e no que se refere 

aos meios e métodos de luta contra o terrorismo, incluindo domínios técnicos e 

formação e

c) De experiências em matéria de prevenção do terrorismo.

O intercâmbio de informações deve ser efetuado em conformidade com o direito internacional 

e nacional.
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ARTIGO 24.º

Cooperação jurídica

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

utilizando plenamente os instrumentos bilaterais e internacionais pertinentes e com base nos 

princípios da segurança jurídica e do direito a um julgamento justo.

2. As Partes acordam em facilitar ainda mais a cooperação judiciária em matéria civil entre 

a UE e a Ucrânia, com base nos instrumentos jurídicos multilaterais aplicáveis, especialmente 

as Convenções da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado sobre cooperação 

jurídica internacional e resolução de litígios, bem como sobre proteção das crianças.

3. No que respeita à cooperação judiciária em matéria penal, as Partes devem intensificar 

as disposições relativas a assistência jurídica mútua e extradição, o que incluirá, sempre que 

adequado, a adesão, e a aplicação dos instrumentos internacionais relevantes das Nações 

Unidas e do Conselho da Europa, bem como o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional de 1998, como referido no artigo 8.º do presente Acordo, e uma cooperação 

mais estreita com a Eurojust.
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TÍTULO IV

COMÉRCIO E MATÉRIAS CONEXAS

CAPÍTULO 1

TRATAMENTO NACIONAL E ACESSO AO MERCADO DAS MERCADORIAS

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES COMUNS

ARTIGO 25.º

Objetivo

As Partes devem adotar progressivamente uma zona de comércio livre, durante um período 

máximo de transição de dez anos, a contar da data de entrada em vigor do presente Acordo1, 

em conformidade com as disposições do mesmo Acordo e com o artigo XXIV do Acordo 

Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994 (a seguir designado "GATT de 1994").

                                                
1 Salvo disposição em contrário prevista nos anexos I e II do presente Acordo.
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ARTIGO 26.º

Âmbito de aplicação e cobertura

1. As disposições do presente capítulo aplicam-se ao comércio de mercadorias1 originárias 

das 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 (relativo à 

definição de "produtos originários" e aos métodos de cooperação administrativa).

                                                
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.
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SECÇÃO 2

ELIMINAÇÃO DOS DIREITOS ADUANEIROS, TAXAS E OUTROS ENCARGOS

ARTIGO 27.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 sob a 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 32.º do presente Acordo;

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

do título IV do presente Acordo; 

c) Taxas ou outros encargos instituídos em conformidade com o artigo 33.º do presente 

Acordo.
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ARTIGO 28.º

Classificação das mercadorias

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

nomenclatura pautal de cada uma das Partes, em conformidade com o Sistema Harmonizado 

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

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

ARTIGO 29.º

Eliminação dos direitos aduaneiros sobre as importações

1. Cada Parte deve reduzir ou eliminar os direitos aduaneiros sobre as mercadorias 

originárias da outra Parte, em conformidade com as listas constantes dos anexos I-A do 

presente Acordo (a seguir designadas "listas"). 

Sem prejuízo do disposto no primeiro parágrafo, a Ucrânia irá eliminar os direitos aduaneiros 

sobre a importação no que se refere aos artefactos de matérias têxteis, calçado, chapéus e 

artefactos de uso semelhante, usados abrangidos pelo código aduaneiro ucraniano 6309 00 00, 

em conformidade com as condições definidas no anexo I-B do presente Acordo.

2. Para cada mercadoria, a taxa de base dos direitos aduaneiros, à qual devem ser aplicadas 

as sucessivas reduções nos termos do n.º 1 do presente artigo, é a especificada no anexo I do 

presente Acordo.
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3. Se, em qualquer momento, uma Parte reduzir a sua taxa aplicada de direito aduaneiro 

Nação Mais Favorecida (a seguir designada "NMF") após a entrada em vigor do presente 

Acordo, essa taxa de direito é aplicável como taxa de base, caso e desde que seja inferior à 

taxa de direito aduaneiro calculada de acordo com a lista dessa Parte.

4. Após um período de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do presente 

Acordo, a pedido de qualquer das Partes, estas devem proceder a consultas entre si, a fim de 

considerarem a possibilidade de acelerar ou de alargar o âmbito da eliminação dos direitos 

aduaneiros sobre o comércio entre elas. Uma decisão da reunião do Comité de Associação na 

configuração Comércio, tal como se prevê no artigo 465.º do presente Acordo (a seguir 

designado também "Comité de Comércio") sobre a aceleração ou eliminação de um direito 

aduaneiro sobre uma mercadoria substitui qualquer taxa de direito ou categoria de 

escalonamento determinadas em conformidade com as respetivas listas para essa mercadoria.

ARTIGO 30.º

Standstill

Nenhuma das Partes pode aumentar qualquer direito aduaneiro existente ou adotar qualquer 

novo direito aduaneiro sobre uma mercadoria originária do território da outra Parte. Tal não 

impede que qualquer das Partes possa:

a) Aumentar um direito aduaneiro até ao nível estabelecido na respetiva lista, no 

seguimento de uma redução unilateral; ou

b) Manter ou aumentar um direito aduaneiro como autorizado pelo Órgão de Resolução de 

Litígios (a seguir designado "ORL") da Organização Mundial do Comércio (a seguir 

designada "OMC").
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ARTIGO 31.º

Direitos aduaneiros sobre as exportações

1. As Partes não devem instituir ou manter quaisquer direitos aduaneiros, taxas ou 

quaisquer outras medidas que produzam um efeito equivalente impostos sobre ou 

relacionados com a exportação de mercadorias para o território de cada uma das Partes.

2. Os direitos aduaneiros existentes ou as medidas de efeito equivalente aplicadas pela 

Ucrânia, tal como enumeradas no anexo I-C do presente Acordo, devem ser progressivamente 

eliminadas ao longo de um período de transição, segundo a lista incluída no anexo I-C do 

presente Acordo. Em caso de atualização do código aduaneiro ucraniano, os compromissos 

assumidos na lista constante do anexo I-C do presente Acordo devem permanecer em vigor 

com base na correspondência da designação das mercadorias. A Ucrânia pode introduzir 

medidas de salvaguarda para direitos de exportação tal como estabelecido no anexo I-D do 

presente Acordo. Estas medidas de salvaguarda caducam no final do período especificado 

para essa mercadoria no anexo I-D do presente Acordo.

ARTIGO 32.º

Subvenções à exportação e medidas de efeito equivalente

1. A partir da entrada em vigor do presente Acordo, nenhuma das Partes deve manter, 

introduzir ou reintroduzir subvenções à exportação ou outras medidas de efeito equivalente 

sobre as mercadorias agrícolas destinados ao território da outra Parte.
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2. Para efeitos do presente artigo, "subvenções à exportação" tem o significado atribuído a 

este termo no artigo 1.º, alínea e), do Acordo sobre a Agricultura que consta do anexo 1A do 

Acordo OMC (a seguir designado "Acordo sobre a Agricultura") e nas eventuais alterações à 

mesma disposição.

ARTIGO 33.º

Taxas e outros encargos

Cada Parte deve garantir, em conformidade com o artigo VIII do GATT de 1994 e das suas 

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

aduaneiros ou outras medidas a que se refere o artigo 27.º do presente Acordo, impostos sobre 

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 forma de tributação das importações ou exportações para efeitos 

fiscais. 
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SECÇÃO 3

MEDIDAS NÃO PAUTAIS

ARTIGO 34.º

Tratamento nacional

Cada Parte concede o tratamento nacional às mercadorias da outra Parte, em conformidade 

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

artigo III do GATT de 1994 e as suas notas interpretativas são incorporados e fazem parte 

integrante do presente Acordo. 

ARTIGO 35.º

Restrições às importações e às exportações

Nenhuma das Partes pode adotar ou manter qualquer proibição ou restrição ou medida de 

efeito equivalente sobre a importação de quaisquer mercadorias da outra Parte ou sobre a 

exportação ou venda para exportação de mercadorias destinadas ao território da outra Parte, 

salvo disposição em contrário prevista no presente Acordo ou em conformidade com o 

artigo XI do GATT de 1994 e as suas notas interpretativas. Para o efeito, o artigo XI do 

GATT de 1994 e as suas notas interpretativas são incorporados e fazem parte integrante do 

presente Acordo.
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SECÇÃO 4

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS ÀS MERCADORIAS

ARTIGO 36.º

Exceções gerais

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

ou a aplicação efetiva pelas Partes de medidas em conformidade com os artigos XX e XXI do 

GATT de 1994 e as suas notas interpretativas, que são incorporados e fazem parte integrante 

do presente Acordo. 
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SECÇÃO 5

COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO COM OUTROS PAÍSES

ARTIGO 37.º

Disposições especiais sobre cooperação administrativa

1. As Partes acordam na importância da cooperação administrativa para a execução e o 

controlo do tratamento preferencial concedido ao abrigo do presente capítulo e reiteram o seu 

empenho em combater as irregularidades e as fraudes em matéria aduaneira relacionadas com 

a importação, a exportação, o trânsito de mercadorias e a sua sujeição a qualquer regime ou 

procedimento aduaneiros, incluindo medidas de proibição, restrição e controlo.

2. Sempre que uma Parte verificar, com base em informações objetivas e documentadas, 

uma situação de não prestação de cooperação administrativa da outra Parte e/ou de não 

verificação da existência de irregularidades ou de fraude, na aceção do presente capítulo, a 

Parte em causa pode suspender temporariamente o tratamento preferencial relevante 

concedido ao(s) produto(s) em causa nos termos do presente artigo. 

3. Para efeitos do presente artigo, por não prestação de cooperação administrativa na 

investigação de irregularidades aduaneiras ou por fraude entende-se, inter alia:

a) O incumprimento repetido da obrigação de verificar o caráter originário do(s) 

produto(s) em causa;
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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 reiterada ou o atraso injustificado na concessão da autorização para realizar 

missões de cooperação administrativa, a fim de verificar a autenticidade dos 

documentos ou a exatidão das informações pertinentes para a concessão do tratamento 

preferencial em questão.

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

irregularidades ou de fraude sempre que, inter alia, se verifique um aumento rápido, sem 

explicação satisfatória, das importações de mercadorias, que exceda o nível habitual de 

produção e a capacidade de exportação da outra Parte, ligado a informações objetivas 

relativas a irregularidades e a fraude.

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

a) A Parte que efetua a verificação, com base em informações objetivas, de uma falha de 

cooperação administrativa e/ou da ocorrência de irregularidades ou fraude provenientes 

da outra Parte deve notificar o Comité de Comércio o mais rapidamente possível da sua 

verificação juntamente com as informações objetivas e iniciar consultas no âmbito deste 

Comité, com base em todas as informações pertinentes e conclusões objetivas, tendo em 

vista chegar a uma solução aceitável para ambas as Partes; durante o período de 

consultas acima referidas o(s) produto(s) em causa deve(m) beneficiar do tratamento 

preferencial.
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b) Sempre que as Partes tenham iniciado consultas no âmbito do Comité de Comércio, 

como referido na alínea a), e não tenham chegado a acordo quanto a uma solução 

aceitável no prazo de três meses a contar da primeira reunião do dito Comité, a Parte em 

questão pode suspender temporariamente o tratamento preferencial pertinente do(s) 

produto(s) em causa. Esta suspensão temporária deve ser imediatamente notificada ao 

Comité de Comércio.

c) As suspensões temporárias ao abrigo do presente artigo artigo devem limitar-se ao 

necessário para proteger os interesses financeiros da Parte em causa. Cada suspensão 

temporária não pode exceder seis meses. Contudo, a suspensão temporária pode ser 

prorrogada. As suspensões temporárias devem ser imediatamente notificadas ao Comité 

de Comércio após a sua adoção, sendo objeto de consultas periódicas no âmbito desse 

órgão, nomeadamente tendo em vista a sua revogação, assim que deixem de se verificar 

as condições para a sua aplicação.

5. Paralelamente à notificação do Comité de Comércio prevista no n.º 4, alínea a), do 

presente artigo, a Parte em causa deve publicar um aviso aos importadores no respetivo Jornal 

Oficial. O aviso aos importadores deve indicar que, relativamente ao produto em causa, se 

verificou, com base em informações objetivas, uma situação de falta de cooperação 

administrativa e/ou a ocorrência de irregularidades ou de fraude.
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ARTIGO 38.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 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 Comércio que examine as possibilidades de adotar 

as medidas adequadas com vista a sanar a situação.

ARTIGO 39.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 tráfego fronteiriço, exceto se forem 

contra o disposto nos regimes comerciais previstos no presente Acordo.
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2. As Partes devem consultar-se no âmbito do Comité de Comércio relativamente a 

acordos que estabeleçam as referidas uniões aduaneiras, zonas de comércio livre ou acordos 

em matéria de tráfego fronteiriço e, se for caso disso, a outras questões importantes 

relacionadas com as respetivas políticas comerciais com países terceiros. Em especial no caso 

de adesão de um país terceiro à União Europeia, estas consultas devem realizar-se de modo a 

assegurar que sejam tidos em conta os interesses mútuos da Parte UE e da Ucrânia, como se 

refere no presente Acordo.
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CAPÍTULO 2

RECURSOS EM MATÉRIA COMERCIAL

SECÇÃO 1

MEDIDAS GLOBAIS DE SALVAGUARDA

ARTIGO 40.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 1A do Acordo 

OMC (a seguir designado "Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda"). A Parte UE mantém 

os direitos e as obrigações que lhe incumbem ao abrigo do artigo 5.º do Acordo sobre a 

Agricultura, incluído no anexo 1A do Acordo OMC (a seguir designado "Acordo sobre a 

Agricultura"), exceto no que diz respeito ao comércio agrícola com tratamento preferencial ao 

abrigo do presente Acordo.

2. As regras de origem preferenciais estabelecidas ao abrigo do capítulo 1 (Tratamento 

nacional e acesso das mercadorias ao mercado) do título IV do presente Acordo não se 

aplicam à presente secção.
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ARTIGO 41.º

Transparência

1. A Parte que deu início a um inquérito de salvaguarda deve notificar a outra Parte desse 

início, através do envio de uma notificação oficial à outra Parte, se esta última tiver um 

interesse económico substancial.

2. 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.

3. Não obstante o artigo 40.º do presente Acordo e sem prejuízo do disposto no artigo 3.2 

do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda, a pedido da outra Parte, a Parte que deu início a 

um inquérito de salvaguarda e que pretenda aplicar medidas de salvaguarda deve transmitir de 

imediato por escrito todas as informações pertinentes que levaram ao início de um inquérito 

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

informações sobre as conclusões provisórias e as conclusões finais desse inquérito, bem como 

possibilitar consultas com a outra Parte..
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ARTIGO 42.º

Aplicação de medidas

1. Ao instituir as medidas de salvaguarda, as Partes devem envidar esforços para que estas 

afetem o menos possível o comércio bilateral.

2. Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, se uma Parte considerar que estão preenchidos 

os requisitos jurídicos para a instituição de medidas de salvaguarda definitivas, a Parte que 

pretende aplicar essas medidas deve notificar a outra Parte e possibilitar a realização de 

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

da data da notificação, a Parte de importação pode adotar as medidas adequadas para resolver 

o problema.

ARTIGO 43.º

País em desenvolvimento

Na medida em que a Ucrânia é considerada um país em desenvolvimento1 para efeitos do 

disposto no artigo 9.º do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda, não está sujeita a 

quaisquer medidas de salvaguarda aplicadas pela Parte UE, desde que se respeitem as 

condições estabelecidas no artigo 9.º desse Acordo .

                                                
1 Para efeitos do presente artigo, a determinação de país em desenvolvimento deve ter em 

consideração as listas de organizações internacionais como o Banco Mundial, a 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos (a seguir designada 
"OCDE") ou o Fundo Monetário Internacional (a seguir designado "FMI"), etc.
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SECÇÃO 2

MEDIDAS DE SALVAGUARDA SOBRE AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS

ARTIGO 44.º

Medidas de salvaguarda sobre automóveis de passageiros

1. A Ucrânia pode aplicar uma medida de salvaguarda sob a forma de um direito mais 

elevado sobre os automóveis de passageiros originários1 da Parte UE incluídos na posição 

pautal 8703 (a seguir designado "produto"), tal como definido no artigo 45.º do presente 

Acordo, em conformidade com o disposto na presente secção, se estiverem preenchidas as 

seguintes condições:

a) Se em consequência da redução ou eliminação de um direito aduaneiro no âmbito do 

presente Acordo, o produto for importado no território da Ucrânia em quantidades de tal 

modo elevadas, em termos absolutos ou em relação à produção nacional, e em 

condições tais que causem prejuízos graves a uma indústria nacional que produz 

produtos similares;

                                                
1 De acordo com a definição de origem prevista no ProtocoloI do presente Acordo 

relativo à definição de "produtos originários" e aos métodos de cooperação 
administrativa.
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b) Se o volume agregado (em unidades)1 das importações do produto em qualquer ano 

exceder o nível de desencadeamento estabelecido na lista incluída no anexo II do 

presente Acordo; e

c) Se o volume agregado das importações do produto na Ucrânia (em unidades)2 para o 

último período de 12 meses que termina não antes do penúltimo mês antes de a Ucrânia 

convidar a Parte UE para consultas, em conformidade com o n.º 5 do presente artigo, 

exceder a percentagem de desencadeamento, estabelecida na lista da Ucrânia no 

anexo II, de todas as novas matrículas3 de automóveis de passageiros na Ucrânia, 

durante o mesmo período.

2. O direito referido no n.º 1 do presente artigo artigo não deve exceder a taxa aplicada 

NMF mais baixa em vigor ou a taxa aplicada do direito NMF que vigorava no dia 

imediatamente anterior à data de entrada em vigor do presente Acordo, ou a taxa do direito 

aduaneiro estabelecida na lista da Ucrânia constante do anexo II do presente Acordo. O direito 

só pode ser aplicado para o remanescente desse ano, tal como definido no anexo II do 

presente Acordo.

                                                
1 Tal como comprovado pelas estatísticas ucranianas relativas às importações de 

automóveis de passageiros originários da Parte UE (em unidades) ao abrigo da posição 
pautal 8703. A Ucrânia deve fundamentar estas estatísticas, disponibilizando os 
certificados de circulação EUR.1, ou as declarações na fatura emitidas nos termos do 
procedimento previsto no título V do Protocolo I relativo à definição de "produtos 
originários" e aos métodos de cooperação administrativa.

2 Tal como comprovado pelas estatísticas ucranianas relativas às importações de 
automóveis de passageiros originários da Parte UE (em unidades) ao abrigo da posição 
pautal 8703. A Ucrânia deve fundamentar estas estatísticas, disponibilizando os 
certificados EUR.1, ou as declarações na fatura emitidas nos termos do procedimento 
previsto no título V do Protocolo I relativo à definição de "produtos originários" e aos 
métodos de cooperação administrativa.

3 Estatísticas oficiais sobre "Primeira matrícula" na Ucrânia de todos os automóveis de 
passageiros facultadas pela Inspeção Automóvel Nacional da Ucrânia.
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3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, os direitos que a Ucrânia aplica ao 

abrigo do n.º 1 do presente artigo artigo são fixados segundo a lista da Ucrânia que consta do 

anexo II do presente Acordo.

4. Qualquer expedição do produto em causa cujo transporte esteja em curso com base num 

contrato celebrado antes de o direito adicional ser imposto a título dos n.ºs 1 a 3 do presente 

artigo, fica isenta desse direito adicional. Contudo, tal expedição é incluída no volume das 

importações desse produto no ano seguinte para cumprir as condições estabelecidas no n.º 1

do presente artigo artigo para esse ano.

5. A Ucrânia deve aplicar qualquer medida de salvaguarda de forma transparente. Para 

este efeito, a Ucrânia deve, assim que possível, notificar por escrito a Parte UE da sua 

intenção de aplicar tal medida e facultar todas as informações pertinentes, incluindo o volume 

(em unidades) das importações do produto, o volume total (em unidades) das importações de 

automóveis de passageiros provenientes de qualquer fonte e as novas matrículas de 

automóveis de passageiros na Ucrânia, para o período referido no n.º 1 do presente artigo. A 

Ucrânia deve convidar a Parte UE para consultas tão cedo quanto possível antes de tomar essa 

medida, a fim de debater esta informação. Nenhuma medida deve ser adotada nos 30 dias 

seguintes ao convite para a realização de consultas.

6. A Ucrânia só pode aplicar uma medida de salvaguarda na sequência de um inquérito 

realizado pelas suas autoridades competentes, em conformidade com os artigos 3.º e 4.º, n.º 2, 

alínea c), do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda e, para o efeito, esses artigos 3.º e 4.º, 

n.º 2, alínea c), do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda são incorporados e fazem parte 

integrante do presente Acordo, mutatis mutandis. Esse inquérito deve provar que, em 

resultado da redução ou eliminação de um direito aduaneiro no âmbito do presente Acordo, o 

produto foi importado no território da Ucrânia em quantidades de tal modo elevadas, em 

termos absolutos ou em relação à produção nacional, e em condições tais que causam 

prejuízos graves a uma indústria nacional que produz um produto similar.
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7. A Ucrânia deve notificar imediatamente a Parte UE, por escrito, do início do inquérito a 

que se refere o n.º 6 do presente artigo.

8. Durante o inquérito, a Ucrânia deve cumprir os requisitos do artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) 

e b) do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda e, para o efeito, esse artigo 4.º, n.º 2, 

alíneas a) e b) do Acordo sobre Medidas de Salvaguarda é incorporado e faz parte integrante 

do presente Acordo, mutatis mutandis.

9. Os fatores relevantes para a determinação de prejuízo no artigo 4.º, n.º 2, alínea a) do 

Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda devem ser avaliados para pelo menos três períodos 

consecutivos de 12 meses, ou seja, um mínimo de três anos no total.

10. O inquérito deve ainda avaliar todos os fatores conhecidos, para além do aumento das 

importações preferenciais no âmbito do presente Acordo, que podem estar a causar, 

simultaneamente, prejuízo à indústria nacional. O aumento das importações de um produto

originário da Parte UE não será considerado como decorrente da eliminação ou redução de 

um direito aduaneiro, se as importações do mesmo produto provenientes de outras fontes 

aumentaram de forma comparável.

11. A Ucrânia deve informar a Parte UE e todas as outras partes interessadas, por escrito, 

dos resultados e conclusões fundamentadas do inquérito muito antes das consultas referidas 

no n.º 5 do presente artigo, a fim de examinar as informações obtidas no inquérito e trocar 

pontos de vista sobre as medidas propostas no decurso das consultas.
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12. A Ucrânia deve garantir que as estatísticas sobre os automóveis de passageiros 

utilizadas como elemento de prova de tais medidas são fiáveis, adequadas e acessíveis ao 

público em tempo oportuno. A Ucrânia deve facultar sem demora as estatísticas mensais 

sobre o volume (em unidades) das importações do produto, o volume total (em unidades) das 

importações de automóveis de passageiros provenientes de qualquer fonte e as novas 

matrículas de automóveis de passageiros na Ucrânia.

13. Não obstante o disposto no n.º 1 do presente artigo, no período de transição não se 

aplicam as disposições do n.º 1, alínea a), e n.ºs 6 a 11 do presente artigo.

14. A Ucrânia não deve aplicar uma medida de salvaguarda ao abrigo da presente secção 

durante um ano. A Ucrânia não deve aplicar ou manter uma medida de salvaguarda ao abrigo 

da presente secção ou continuar um inquérito para o efeito, depois do ano 15.

15. A aplicação e execução do presente artigo artigo podem ser objeto de discussão e 

análise no Comité de Comércio.
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ARTIGO 45.º

Definições

Para efeitos da presente secção e do anexo II do presente Acordo entende-se por: 

1. "Produto", apenas os automóveis de passageiros originários da Parte UE e classificados 

na posição pautal 8703 em conformidade com as regras de origem estabelecidas no Protocolo 

I do presente Acordo relativo à definição de "produtos originários" e aos métodos de 

cooperação administrativa;

2. "Prejuízo grave", o prejuízo grave na aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea a) do Acordo 

sobre as Medidas de Salvaguarda. Para o efeito, o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é incorporado e 

faz parte integrante do presente Acordo, mutatis mutandis;

3. "Produto similar", um produto idêntico, ou seja, análogo em todos os aspetos ao produto 

considerado, ou, quando não exista tal produto, um outro produto que, embora não sendo 

análogo em todos os aspetos, apresente características muito semelhantes às do produto 

considerado;

4. "Período de transição", um período de 10 anos com início na data de entrada em vigor 

do presente Acordo. O período de transição será prolongado por três anos suplementares se 

antes do final do ano 10 a Ucrânia apresentar um pedido fundamentado ao Comité de 

Comércio referido no artigo 465.º do presente Acordo e esse Comité tiver debatido esta 

questão;



EU/UA/pt 55

5. "Ano um", o período de 12 meses com início na data de entrada em vigor do presente 

Acordo;

6. "Ano dois", o período de 12 meses com início no primeiro aniversário da entrada em 

vigor do presente Acordo;

7. "Ano três", o período de 12 meses com início no segundo aniversário da entrada em 

vigor do presente Acordo;

8. "Ano quatro", o período de 12 meses com início no terceiro aniversário da entrada em 

vigor do presente Acordo;

9. "Ano cinco", o período de 12 meses com início no quarto aniversário da entrada em 

vigor do presente Acordo;

10. "Ano seis", o período de 12 meses com início no quinto aniversário da entrada em vigor 

do presente Acordo;

11. "Ano sete", o período de 12 meses com início no sexto aniversário da entrada em vigor 

do presente Acordo;

12. "Ano oito", o período de 12 meses com início no sétimo aniversário da entrada em vigor 

do presente Acordo;

13. "Ano nove", o período de 12 meses com início no oitavo aniversário da entrada em 

vigor do presente Acordo;
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14. "Ano dez", o período de 12 meses com início no nono aniversário da entrada em vigor 

do presente Acordo;

15. "Ano onze", o período de 12 meses com início no décimo aniversário da entrada em 

vigor do presente Acordo;

16. "Ano doze", o período de 12 meses com início no décimo primeiro aniversário da 

entrada em vigor do presente Acordo;

17. "Ano treze", o período de 12 meses com início no décimo segundo aniversário da 

entrada em vigor do presente Acordo;

18. "Ano catorze", o período de 12 meses com início no décimo terceiro aniversário da 

entrada em vigor do presente Acordo;

19. "Ano quinze", o período de 12 meses com início no décimo quarto aniversário da 

entrada em vigor do presente Acordo.
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SECÇÃO 3

NÃO-CUMULAÇÃO

ARTIGO 45.º – A

Não-cumulação

Nenhuma das Partes pode aplicar relativamente ao mesmo produto, em simultâneo:

a) Uma medida de salvaguarda em conformidade com a secção 2 (Medidas de salvaguarda 

sobre automóveis de passageiros) do presente capítulo; e

b) Uma medida ao abrigo do artigo XIX do GATT de 1994 e do Acordo sobre as Medidas 

de Salvaguarda.
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SECÇÃO 4

MEDIDAS ANTI-DUMPING E DE COMPENSAÇÃO

ARTIGO 46.º

Disposições gerais

1. Salvo disposição em contrário do presente capítulo, as Partes mantêm 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 1A do Acordo OMC (a seguir designado 

"Acordo Anti-Dumping") e do Acordo sobre Subvenções e Medidas de Compensação incluído 

no anexo 1A do Acordo OMC (a seguir designado "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 do presente Acordo não se 

aplicam à presente secção.
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ARTIGO 47.º

Transparência

1. As Partes comprometem-se a utilizar as medidas anti-dumping e de compensação 

cumprindo na íntegra os requisitos previstos no Acordo Anti-Dumping e no Acordo SMC, 

respetivamente, com base num sistema equitativo e transparente.

2. Após receção pelas autoridades competentes de uma Parte de um pedido anti-dumping

devidamente documentado relativamente às importações da outra Parte e, o mais tardar, 15 

dias antes do início de um inquérito, a Parte deve notificar por escrito a outra Parte de que 

recebeu o pedido.

3. Sem prejuízo do artigo 6.5 do Acordo Anti-Dumping e do artigo 12.4 do Acordo SMC, 

as Partes devem garantir, imediatamente após a instituição das medidas provisórias, se as 

houver, 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. A 

divulgação deve ser feita por escrito e dar às partes interessadas o tempo necessário para que 

apresentem as suas observações. Após a divulgação final, as Partes interessadas devem dispor 

de um período de, pelo menos, 10 dias para apresentar as suas observações.

4. Desde que tal não atrase desnecessariamente a realização do inquérito e em 

conformidade com a legislação interna de uma Parte relativa a procedimentos de inquérito, 

cada Parte interessada deve ter a possibilidade de ser ouvida, a fim de exprimir as suas 

opiniões durante os inquéritos anti-dumping e antissubvenções.
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ARTIGO 48.º

Consideração do interesse público

As medidas anti-dumping ou de compensação podem não ser aplicadas por uma Parte 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 para as 

autoridades responsáveis pelo inquérito.

ARTIGO 49.º

Regra do direito inferior

Se uma Parte decidir instituir um direito anti-dumping ou 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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ARTIGO 50.º

Aplicação de medidas e reexames

1. As Partes só podem aplicar medidas anti-dumping ou de compensação provisórias se 

uma determinação preliminar tiver revelado a existência de práticas de dumping ou de 

subvenção, causando prejuízo a uma indústria nacional.

2. Antes de instituir direitos anti-dumping ou de compensação definitivos, as Partes devem 

analisar a possibilidade de aplicar soluções construtivas, tendo devidamente em consideração 

as circunstâncias específicas de cada caso. Sem prejuízo das disposições pertinentes da 

legislação interna de cada Parte, as Partes devem dar preferência aos compromissos de preços, 

na medida em que tenham recebido propostas adequadas apresentadas pelos exportadores e 

que a aceitação dessas propostas não seja considerada impraticável. 

3. Após receber um pedido devidamente fundamentado, apresentado por um exportador, 

de reexame de medidas anti-dumping ou de compensação em vigor, a Parte que instituiu a 

medida deve analisar o pedido de forma objetiva e expedita e informar o exportador dos 

resultados do exame com a maior brevidade possível.
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SECÇÃO 5

CONSULTAS

ARTIGO 50.º-A

Consultas

1. Uma Parte deve propiciar à outra, a pedido desta, a realização de consultas em relação a 

determinadas questões que possam surgir quanto à aplicação dos recursos em matéria 

comercial. Essas questões podem referir-se, entre outros aspetos, à metodologia seguida para 

o cálculo das margens de dumping, incluindo diversos ajustamentos, ao uso de estatísticas, à 

evolução das importações, à determinação do prejuízo e à aplicação da regra do direito 

inferior.

2. As consultas devem realizar-se quanto antes e normalmente no prazo de 21 dias a contar 

da data do pedido.

3. As consultas ao abrigo da presente secção realizam-se sem prejuízo das disposições do 

artigo 41.º e do artigo 47.º do presente Acordo e em plena conformidade com as mesmas.
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SECÇÃO 6

DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS

ARTIGO 51.º

Diálogo sobre recursos em matéria comercial

1. As Partes acordaram em estabelecer um diálogo a nível de peritos sobre recursos em 

matéria comercial enquanto fórum para a cooperação em matéria de recursos no contexto 

comercial.

2. O diálogo sobre recursos em matéria comercial deve ser conduzido com o objetivo de:

a) Expandir os conhecimentos e a compreensão de cada Parte relativamente à legislação, 

às políticas e às práticas da outra Parte em matéria de recursos no contexto comercial;

b) Examinar a aplicação do disposto no presente capítulo;

c) Melhorar a cooperação entre as autoridades das Partes responsáveis pelas questões 

relativas aos recursos em matéria comercial; 

d) Debater os desenvolvimentos internacionais no domínio da defesa comercial;

e) Cooperar em quaisquer outras questões referentes aos recursos em matéria comercial.
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3. As reuniões deste fórum de diálogo sobre recursos em matéria comercial são 

organizadas numa base ad hoc a pedido de qualquer das Partes. A ordem de trabalhos de cada 

reunião deve ser definida previamente, de comum acordo.

SECÇÃO 7

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

ARTIGO 52.º

Resolução de litígios

O capítulo 14 (Resolução de litígios) do título IV do presente Acordo não se aplica às 1, 4, 5, 

6 e 7 do presente capítulo.
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CAPÍTULO 3

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AO COMÉRCIO

ARTIGO 53.º

Âmbito de aplicação e definições

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

regulamentos técnicos, normas e procedimentos de avaliação da conformidade tal como 

definidos no Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio incluído no anexo 1A do 

Acordo OMC (a seguir designado "Acordo OTC") que afetem o comércio de mercadorias 

entre as Partes.

2. Não obstante o disposto no n.º 1 do presente artigo, 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 1A do 

Acordo OMC (a seguir designado "Acordo MSF"), nem às especificações em matéria de 

aquisição elaboradas pelas autoridades públicas para os seus próprios requisitos de produção 

ou de consumo.

3. Para efeitos do presente capítulo, aplicam-se as definições do anexo I do Acordo OTC.
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ARTIGO 54.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 e faz parte integrante do presente Acordo.

ARTIGO 55.º

Cooperação técnica

1. As Partes devem reforçar a sua cooperação em matéria de normas, regulamentos 

técnicos, metrologia, fiscalização do mercado, acreditação e procedimentos 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.

2. No contexto da sua cooperação, as Partes devem procurar identificar, desenvolver e 

promover o comércio por meio de iniciativas, entre as quais se incluem, embora de modo não 

exaustivo, as seguintes:

a) Reforçar a cooperação em matéria de regulamentação, nomeadamente o intercâmbio de 

informações, experiências e dados, bem como a cooperação científica e técnica, para 

melhorar a qualidade e o nível da sua regulamentação técnica, normas, ensaios, 

fiscalização do mercado, certificação e utilizar eficazmente os recursos disponíveis em 

matéria de regulamentação;
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b) Promover e incentivar a cooperação entre as respetivas organizações públicas e/ou 

privadas competentes em matéria de metrologia, normalização, ensaio, fiscalização do 

mercado, certificação 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 Ucrânia;

d) Promover a participação ucraniana nos trabalhos das organizações europeias 

relacionadas;

e) Procurar soluções para ultrapassar as barreiras comerciais que possam surgir;

f) Coordenar as suas posições em organizações comerciais e regulamentares internacionais 

como a OMC e a Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (a seguir 

designada "CEE-ONU"). 
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ARTIGO 56.º

Aproximação da regulamentação técnica, normas e avaliação da conformidade

1. A Ucrânia deve adotar as medidas necessárias para assegurar progressivamente a 

conformidade com a regulamentação técnica da UE e normalização, metrologia, acreditação, 

procedimentos de avaliação da conformidade e sistema de fiscalização do mercado da UE, e 

compromete-se a seguir os princípios e práticas estabelecidos nas decisões e regulamentos 

pertinentes1 da UE.

2. Para alcançar os objetivos previstos no n.º 1, a Ucrânia deve, segundo o calendário 

constante do anexo III do presente Acordo: 

i) incorporar o acervo da UE pertinente para a sua legislação; 

ii) proceder às reformas administrativas e institucionais necessárias para aplicar o presente 

Acordo e o Acordo sobre a Avaliação da Conformidade e a Aceitação de Produtos 

Industriais (a seguir designado "ACAA") referido no artigo 57.º do presente Acordo; e

iii) propiciar o sistema administrativo eficaz e transparente necessário para a aplicação do 

presente capítulo. 

                                                
1 Em especial a Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 

julho de 2008, relativa a um quadro comum para a comercialização de produtos, e que 
revoga a Decisão 93/465/CEE e o Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008, que estabelece os requisitos de acreditação 
e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos, e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 339/93.
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3. O calendário constante do anexo III do presente Acordo deve ser acordado e mantido 

pelas Partes.

4. Após a entrada em vigor do presente Acordo, a Ucrânia faculta à Parte UE, uma vez por 

ano, relatórios sobre as medidas tomadas em conformidade com o presente artigo. Quando as 

ações constantes do calendário do anexo III do presente Acordo não forem executadas dentro 

do prazo previsto, a Ucrânia deve indicar um novo calendário para a realização deste tipo de 

ações.

5. A Ucrânia deve abster-se de alterar a sua legislação horizontal e setorial enunciada no 

anexo III do presente Acordo, exceto se tal for necessário para alinhar progressivamente essa 

legislação pelo acervo da UE correspondente, e manter o alinhamento.

6. A Ucrânia deve notificar a Parte UE de eventuais alterações desse tipo introduzidas na 

sua legislação nacional.

7. A Ucrânia deve garantir que os seus organismos nacionais competentes participem 

plenamente nas organizações europeias e internacionais de normalização, metrologia jurídica 

e fundamental e avaliação da conformidade, incluindo acreditação, segundo a sua área de 

atividade e o estatuto de membro de que disponha.

8. A Ucrânia deve progressivamente transpor 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 identificada no anexo III do presente 

Acordo. Em simultâneo com esta transposição, a Ucrânia deve retirar normas nacionais 

contraditórias, incluindo a sua aplicação de normas interestatais (GOST/ГОСТ), 

desenvolvidas antes de 1992. Além disso, a Ucrânia deve progressivamente cumprir as 

restantes condições para a adesão, em conformidade com os requisitos aplicáveis aos 

membros de pleno direito das organizações europeias de normalização. 
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ARTIGO 57.º

Acordo sobre a Avaliação da Conformidade e a Aceitação de Produtos Industriais

1. As Partes acordam em acrescentar um ACAA como protocolo do presente Acordo, 

abrangendo um ou mais setores constantes do anexo III do presente Acordo após terem 

decidido que a legislação setorial e horizontal, as instituições e as normas ucranianas 

pertinentes foram plenamente alinhadas pelas da UE. 

2. O ACAA irá prever que o comércio de mercadorias entre as Partes nos setores 

abrangidos se efetua nas mesmas condições que as aplicáveis ao comércio dessas mercadorias 

entre os Estados-Membros da União Europeia. 

3. Após o controlo pela Parte UE e acordo sobre o estado de alinhamento da legislação 

técnica, normas e infraestruturas ucranianas pertinentes, o ACAA é aditado como um 

protocolo ao presente Acordo mediante acordo entre as Partes, em conformidade com o 

procedimento de alteração do mesmo Acordo, abrangendo os setores da lista do anexo III do 

presente Acordo que são considerados como estando alinhados. Pretende-se que o ACAA 

acabe, em última análise, por ser alargado, de modo a abranger todos os setores enumerados 

no anexo III do presente Acordo, em conformidade com o procedimento acima referido.

4. Assim que os setores da lista tenham sido abrangidos pelo ACAA, as Partes, mediante 

mútuo acordo e segundo o procedimento de alteração do presente Acordo, comprometem-se 

a ponderar a possibilidade de alargar o seu âmbito de aplicação de modo a abranger outros 

setores industriais.. 

5. Até que um produto esteja abrangido pelo ACAA, a legislação pertinente em vigor das 

Partes deve ser-lhe aplicada, tendo em conta as disposições do Acordo OTC.
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ARTIGO 58.º

Marcação e rotulagem

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 56.º e 57.º do presente Acordo, no que respeita à 

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

Partes reafirmam os princípios do artigo 2.2 do Acordo OTC de que tais requisitos não são 

elaborados, adotados ou aplicados com vista a, ou tendo por efeito, criar obstáculos 

desnecessários ao comércio internacional. Para esse efeito, 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. Nomeadamente, no que diz respeito à marcação ou à rotulagem obrigatória, 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 UE neste 

domínio e para a marcação e rotulagem 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

c) Que as Partes conservem o direito de exigir que a informação que consta da marcação 

ou rotulagem seja redigida numa determinada língua. 
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS

ARTIGO 59.º

Objetivo

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

pelas medidas sanitárias e fitossanitárias entre as Partes, e, ao mesmo tempo, proteger a vida 

ou a saúde humana, animal e vegetal, do seguinte modo:

a) Assegurar a total transparência das medidas sanitárias e fitossanitárias aplicáveis ao 

comércio;

b) Aproximar a legislação da Ucrânia à da UE;

c) Reconhecer o estatuto de sanidade animal e fitossanidade das Partes e aplicar o 

princípio da regionalização;

d) Estabelecer um mecanismo para o reconhecimento da equivalência das medidas 

sanitárias ou fitossanitárias aplicadas por uma das Partes;

e) Continuar a executar os princípios do Acordo MSF;
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f) Estabelecer mecanismos e procedimentos para a facilitação do comércio; e

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

sanitárias e fitossanitárias.

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

que respeita às normas de bem-estar dos animais.

ARTIGO 60.º

Obrigações multilaterais

As Partes reiteram os direitos e as obrigações que lhes incumbem ao abrigo do Acordo MSF.

ARTIGO 61.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 as medidas 

enunciadas no anexo IV do presente Acordo.
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ARTIGO 62.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:

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

Acordo MSF, que se integrem no âmbito de aplicação do presente capítulo;

2. "Animais", animais terrestres e aquáticos como definidos no Código Sanitário para os 

Animais Terrestres e no Código Sanitário para os Animais Aquáticos da Organização 

Mundial da Saúde Animal (a seguir designada "OIE"), respetivamente; 

3. "Produtos animais", produtos de origem animal, incluindo produtos animais de 

aquicultura, como definidos no Código Sanitário para os Animais Terrestres e no Código 

Sanitário para os Animais Aquáticos da OIE;

4. "Subprodutos animais não destinados ao consumo humano", produtos animais, 

constantes do anexo IV-A, parte 2 (II) do presente Acordo;

5. "Vegetais", as plantas vivas e partes vivas especificadas das mesmas, incluindo as 

sementes:

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

b) Produtos hortícolas, excluídos os conservados por ultracongelação;

c) Tubérculos, raízes tuberosas, bolbos e rizomas;
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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;

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 (organismos prejudiciais)", qualquer espécie, estirpe ou biótipo de planta, 

animal ou agente patogénico prejudicial para os vegetais ou produtos vegetais;

9. "Zonas protegidas", no caso da Parte UE, 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 quaisquer disposições que 

venham a suceder-lhe (a seguir designada "Diretiva 2000/29/CE");
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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", as situações em que os animais são portadores de um agente 

infeccioso com ou sem manifestações clínicas ou patológicas de infeção;

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, abrangidas pelo presente Acordo;

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 diz respeito à sanidade animal, zonas ou regiões como definidas no 

Código Sanitário para os Animais Terrestres da OIE e, no que diz respeito à aquicultura, 

como definidas no Código Sanitário para os Animais Aquáticos da OIE, no pressuposto de 

que, no que se refere ao território da Parte UE a sua especificidade deve ser tida em conta 

reconhecendo a Parte UE como uma entidade;

16. "Zona indemne", zona na qual não ocorre uma praga específica, conforme demonstrado 

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

mantida;
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17. "Regionalização", o conceito de regionalização como descrito no artigo 6.º do Acordo 

MSF; 

18. "Remessas", uma quantidade de produtos animais do mesmo tipo, abrangidos pelo 

mesmo certificado ou documento sanitário, transportados no mesmo meio de transporte, 

enviados por um único expedidor e originários do mesmo país de exportação ou de uma parte 

desse país. Uma remessa pode ser constituída por um ou mais lotes;

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

vegetais e/ou outros artigos transportados de um país para outro 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" (a seguir designada "equivalência"), a situação em 

que a Parte de importação aceita as medidas sanitárias ou fitossanitárias da Parte de 

exportação como equivalentes, ainda que estas medidas difiram das suas próprias medidas, se 

a Parte de exportação demonstrar objetivamente à Parte de importação que as suas medidas 

atingem o nível adequado de proteção sanitária ou fitossanitária; 

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

produtos de uma Parte;

23. "Subsetor", uma parte bem definida e controlada de um setor;
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24. "Produtos de base", animais e vegetais, ou suas categorias, ou produtos específicos e 

outros objetos transportados para fins comerciais ou outros fins incluindo os referidos nos 

n.ºs 2 a 7 do presente artigo;

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

autoridades competentes da Parte de importação concedem a um importador específico como 

condição para importar uma ou mais remessas de um produto proveniente da Parte de 

exportação, no âmbito do presente Acordo;

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;

29. "Verificação", o controlo, mediante exame e consideração de provas objetivas, do 

cumprimento dos requisitos especificados;
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ARTIGO 63.º

Autoridades competentes

As Partes devem informar-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 (a seguir designado "Subcomité SFS"), referido no 

artigo 74.º do presente Acordo. As Partes devem informar-se reciprocamente de qualquer 

alteração relativa às autoridades competentes, incluindo pontos de contacto.

ARTIGO 64.º

Aproximação regulamentar

1. A Ucrânia deve aproximar a sua legislação sanitária, fitossanitária e em matéria de bem-

-estar dos animais à legislação da UE, tal como previsto no anexo V do presente Acordo.

2. As Partes devem cooperar no que se refere à aproximação legislativa e ao reforço das 

capacidades.

3. O Subcomité SFS deve acompanhar com regularidade a execução do processo de 

aproximação, que figura no anexo V do presente Acordo, para formular as recomendações 

necessárias sobre as medidas de aproximação.
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4. O mais tardar três meses após a entrada em vigor do presente Acordo, a Ucrânia deve 

apresentar ao Subcomité SFS uma estratégia global para a execução do presente capítulo, 

dividida em áreas prioritárias que dizem respeito a medidas a aplicar, tal como se define no 

anexo IV-A, anexo IV-B e anexo IV-C do presente Acordo, facilitando o comércio de um 

produto ou grupo de produtos específicos. A estratégia deve servir como documento de 

referência para a execução das disposições do presente capítulo e será acrescentada ao 

anexo V do presente Acordo1.

ARTIGO 65.º

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

fitossanitário e das condições regionais

A. 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 de importação deve reconhecer, para efeitos de comércio, o estatuto de sanidade 

animal da Parte de exportação, ou suas regiões, conforme determinado pela Parte de 

exportação em conformidade com o anexo VII, parte A, do presente Acordo, no que diz 

respeito às doenças animais previstas no anexo VI-A do presente Acordo;

                                                
1 No que respeita aos organismos geneticamente modificados (a seguir designados 

"OGM"), a estratégia global deve incluir igualmente os calendários para aproximação 
da legislação ucraniana na matéria à legislação da UE referida no anexo XXIX do 
capítulo 6 do título V (Cooperação económica e setorial).
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b) Sempre que uma das Partes considerar que tem, para o seu território ou para uma região, 

um estatuto especial no que respeita a uma doença animal específica, à exceção das 

enunciadas no anexo VI-A do presente Acordo, pode solicitar o reconhecimento desse 

estatuto, em conformidade com os critérios previstos no anexo VII, parte C, do presente 

Acordo. A Parte de importação pode solicitar, relativamente à importação de animais 

vivos e produtos animais, garantias adicionais adequadas ao estatuto acordado das 

Partes;

c) O estatuto dos territórios ou regiões, ou o estatuto num setor ou subsetor das Partes, no 

que se refere à prevalência e à ocorrência de uma doença animal não incluída no 

anexo VI-A do presente Acordo, ou infeções animais, e/ou o risco associado, conforme 

apropriado, tal como definido pela OIE, é reconhecido pelas Partes como base para o 

comércio entre elas. A Parte de importação pode, se for caso disso, solicitar a prestação 

de garantias para as importações de animais vivos e de produtos animais, que estejam 

em conformidade com o estatuto definido segundo as recomendações da OIE.

d) Sem prejuízo dos artigos 67.º, 69.º e 73.º do presente Acordo e salvo se a Parte de 

importação levantar uma objeção explicita, solicitar informações justificativas ou 

complementares ou consultas e/ou uma verificação, cada Parte deve tomar sem demora 

indevida 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 como se especifica no anexo VI-B do presente Acordo;
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b) Sem prejuízo dos artigos 67.º, 69.º e 73.º do presente Acordo e salvo se a Parte de 

importação levantar uma objeção explicita, solicitar informações justificativas ou 

complementares ou consultas e/ou uma verificação, cada Parte deve tomar sem demora 

indevida as medidas legislativas e administrativas necessárias para permitir o comércio 

com base no disposto na alínea a) do presente número.

B. Reconhecimento da regionalização/zonagem, zonas indemnes (seguir designadas "ZI") 

e zonas protegidas (a seguir designadas "ZP")

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

Organização para a Alimentação e Agricultura/Convenção Fitossanitária Internacional

de 1997 e normas internacionais relativas às medidas fitossanitárias (a seguir designadas 

"NIMF") da Organização para a Alimentação e a Agricultura, e de zonas protegidas, em 

conformidade com a Diretiva 2000/29/CE, que se comprometem a aplicar ao comércio entre 

elas.

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

animais e às doenças dos peixes, enunciadas no anexo VI-A e às pragas enunciadas no 

anexo VI-B devem ser tomadas em conformidade com as disposições do anexo VII partes A e 

B do presente Acordo.
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5. a) No que respeita às doenças dos animais e em conformidade com o disposto no 

artigo 67.º do presente Acordo, a Parte de exportação que pretenda o 

reconhecimento da sua decisão de regionalização pela Parte de importação deve 

notificar as suas medidas, com explicações completas e os dados necessários para 

as determinações e decisões. Sem prejuízo do artigo 68.º do presente Acordo e 

salvo se a Parte de importação levantar uma objeção explicita, solicitar 

informações complementares ou consultas e/ou uma verificação no prazo de 15 

dias úteis a contar da data de receção da notificação, a decisão de regionalização 

notificada deve ser considerada como aceite.

b) As consultas referidas na alínea a) do presente número devem realizar-se em 

conformidade com o artigo 68.º, n.º 3, do presente Acordo. A Parte de importação 

deve avaliar as informações complementares no prazo de 15 dias úteis a contar da

receção dessas informações. A verificação referida na alínea a) deve realizar-se 

em conformidade com o artigo 71.º do presente Acordo e no prazo de 25 dias 

úteis a contar da receção do pedido de verificação.

6. a) No que diz respeito às pragas, cada Parte deve garantir 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 ZI 

pela outra Parte. Uma Parte que pretenda o reconhecimento da sua ZI pela outra 

Parte deve notificar as suas medidas e, mediante pedido, uma explicação completa 

e os dados necessários para o respetivo estabelecimento e manutenção, segundo as 

NIMF pertinentes que as Partes considerem adequadas. Sem prejuízo do 

artigo 73.º e salvo se uma Parte levantar uma objeção explícita, solicitar 

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

meses a contar da notificação, a decisão de regionalização de ZI assim notificada 

deve ser considerada como aceite.
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b) As consultas referidas na alínea a) devem realizar-se em conformidade com o 

artigo 68.º, n.º 3, do presente Acordo. A Parte de importação deve avaliar as 

informações complementares no prazo de três meses a contar da data de receção 

dessas informações. A verificação referida na alínea a) deve realizar-se em 

conformidade com o artigo 71.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 artigo e 

sem prejuízo do disposto no artigo 73.º do presente Acordo, as Partes devem tomar, sem 

demora injustificada, as medidas legislativas e administrativas necessárias para permitir o 

comércio nessa base.

C. Compartimentação

As Partes comprometem-se a prosseguir as discussões com vista à execução do princípio da 

compartimentação referido no anexo XIV do presente Acordo. 

ARTIGO 66.º

Determinação da equivalência

1. A equivalência pode ser reconhecida em relação a: 

a) Uma medida individual; ou 

b) Um grupo de medidas; ou 



EU/UA/pt 85

c) Um sistema aplicável a um setor, subsetor, produtos de base ou grupo de produtos de 

base.

2. Na determinação da equivalência, as Partes devem aplicar o processo de consulta 

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

equivalência pela Parte de exportação e a avaliação objetiva dessa demonstração pela Parte de 

importação. Tal pode incluir uma inspeção ou verificação.

3. Mediante pedido da Parte de exportação respeitante ao reconhecimento da equivalência, 

em conformidade com o disposto no n.º 1 do presente artigo, as Partes devem, sem demora e 

o mais tardar no prazo de três meses a contar da data de receção de tal pedido pela Parte de 

importação, dar início ao processo de consulta que inclui as medidas estabelecidas no 

anexo IX do presente Acordo. No entanto, em caso de pedidos múltiplos da Parte de 

exportação, as Partes, a pedido da Parte de importação, acordam, no âmbito do Subcomité 

SFS referido no artigo 74.º do presente Acordo, num calendário para se dar início e conduzir 

o processo referido no presente número. 

4. Quando a aproximação legislativa é alcançada como resultado da monitorização a que 

se refere o artigo 64.º, n.º 3, do presente Acordo, este facto deve ser considerado um pedido 

da Ucrânia no sentido de dar início ao processo de reconhecimento de equivalência das 

medidas pertinentes, como referido no n.º 3 do presente artigo.

5. Salvo de outro modo acordado entre as Partes, a Parte de importação deve concluir a 

determinação da equivalência referida no n.º 3 do presente artigo artigo no prazo de 360 dias 

após ter recebido o pedido da Parte de exportação, incluindo o dossiê de comprovação da 

equivalência, exceto 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.
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6. A Parte de importação determina a equivalência no que se refere aos vegetais, produtos 

vegetais e outros objetos em conformidade com as NIMF pertinentes, conforme adequado.

7. A Parte de importação 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 artigo 67.º, n.º 2, do presente Acordo, a Parte de exportação 

deve informar a Parte de importação 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 de importação deve informar a 

Parte de exportação se continua ou não a reconhecer a equivalência com base nas 

medidas propostas; 

b) Em conformidade com o artigo 67.º, n.º 2, do presente Acordo, a Parte de importação 

deve informar a Parte de exportação 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 de importação 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 artigo com 

base nas medidas propostas. 
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8. O reconhecimento, suspensão ou retirada da equivalência cabe apenas à Parte de 

importação, atuando em conformidade com o respetivo quadro administrativo e legislativo. A 

Parte de importação deve apresentar, por escrito, à Parte de exportação todos os dados 

explicativos e justificativos utilizados para as determinações e decisões abrangidas pelo 

presente artigo. No caso de não haver um reconhecimento, uma suspensão ou retirada da 

equivalência, a Parte de importação deve indicar à Parte de exportação as condições 

requeridas com base nas quais o processo referido no n.º 3 pode ser reiniciado.

9. Sem prejuízo do disposto no artigo 73.º do presente Acordo, a Parte de importação não 

pode retirar ou suspender a equivalência antes de as novas medidas propostas por cada Parte 

entrarem em vigor.

10. No caso de a equivalência ser formalmente reconhecida pela Parte de importação, com 

base no processo de consulta, como estabelecido no anexo IX do presente Acordo, o 

Subcomité SFS deve, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 74.º, n.º 2, do 

presente Acordo, declarar o reconhecimento da equivalência no comércio entre as Partes. A 

decisão deve também prever a redução dos controlos físicos nas fronteiras, certificados 

simplificados e procedimentos de "prelisting" para os estabelecimentos, conforme o caso. 

O estatuto da equivalência consta do anexo IX do presente Acordo.

11. Quando se aproximar a legislação, a determinação da equivalência realiza-se nessa base.
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ARTIGO 67.º

Transparência e intercâmbio de informações

1. Sem prejuízo do artigo 68.º do presente Acordo, as Partes comprometem-se a cooperar 

no sentido de melhorar a compreensão mútua da estrutura e mecanismos de controlo oficiais 

responsáveis pela aplicação das medidas SFS e respetivo desempenho. Este objetivo pode ser 

alcançado, nomeadamente, através de relatórios de auditorias internacionais, sempre que estes 

sejam tornados públicos, e as Partes podem proceder ao intercâmbio de informações sobre os 

resultados dessas auditorias ou outras informações, conforme o caso. 

2. No âmbito da aproximação da legislação referida no artigo 64.º ou de determinação da 

equivalência referida no artigo 66.º do presente Acordo, as Partes devem manter-se 

mutuamente informadas das alterações legislativas e de outras alterações processuais adotadas 

nos domínios em causa.

3. Neste contexto, a Parte UE deve informar a Ucrânia com bastante antecedência de 

alterações introduzidas na legislação da Parte UE para permitir que a Ucrânia considere 

alterar a 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 deve notificar a outra Parte dos respetivos pontos de contacto. As 

Partes devem ainda notificar-se reciprocamente caso essa informação se altere. 
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ARTIGO 68.º

Notificação, consulta e facilitação da comunicação

1. Cada Parte deve notificar 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, designadamente: 

a) Quaisquer medidas que afetam as decisões de regionalização referidas no artigo 65.º do 

presente Acordo;

b) A presença ou evolução de qualquer doença animal enunciada no anexo VI-A ou de 

pragas regulamentadas da lista do anexo VI-B do presente Acordo;

c) Dados de importância epidemiológica ou riscos associados importantes no que respeita 

a doenças animais ou a pragas não enunciadas no anexo VI-A e VI-B do presente 

Acordo ou que são novas doenças animais ou pragas; e

d) Quaisquer medidas adicionais para além dos requisitos básicos aplicáveis às respetivas 

medidas adotadas pelas Partes 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. a) As notificações, por escrito, devem ser enviadas para os pontos de contacto 

referidos no artigo 67.º, n.º 3, do presente Acordo.

b) Entende-se por "notificação escrita", a notificação por correio postal ou eletrónico 

ou por fax. As notificações devem apenas ser transmitidas entre os pontos de 

contacto referidos no artigo 67.º, n.º 3, do presente Acordo. 

3. Quando uma Parte tiver graves preocupações no que respeita a um risco para a saúde 

pública, sanidade animal ou fitossanidade, devem realizar-se, mediante pedido da Parte, 

consultas sobre a situação no mais curto prazo e, de qualquer modo, no prazo de 15 dias úteis. 

Cada Parte deve procurar, nessas circunstâncias, fornecer todas as informações necessárias 

para evitar uma interrupção do comércio e alcançar uma solução mutuamente aceitável, 

compatível com a proteção da saúde pública, da sanidade animal ou da fitossanidade.

4. Mediante pedido de uma das Partes, devem realizar-se consultas sobre o bem-estar dos 

animais logo que possível e, em qualquer caso, no prazo de 20 dias úteis a contar da data de 

notificação. Em tais situações, cada Parte deve procurar fornecer todas as informações 

solicitadas.

5. Mediante pedido de uma das Partes, as consultas referidas nos n.ºs 3 e 4 do presente 

artigo artigo podem realizar-se por videoconferência ou audioconferência. A Parte requerente 

deve assegurar a preparação das atas da consulta que serão aprovadas oficialmente pelas 

Partes. Para efeitos dessa aprovação, aplica-se o artigo 67.º, n.º 3, do presente Acordo.

6. Numa fase posterior terá início um sistema de alerta rápido e um mecanismo de alerta 

precoce, mutuamente aplicados, para quaisquer emergências veterinárias ou fitossanitárias, 

após a Ucrânia ter implementado a legislação necessária neste domínio e criado condições 

para o bom funcionamento desses mecanismos no local. 
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ARTIGO 69.º

Condições comerciais

1. Condições gerais de importação

a) Para qualquer produto abrangido pelo anexo IV-A e anexo IV-C(2) do presente Acordo, 

as Partes comprometem-se a aplicar condições gerais de importação. Sem prejuízo das 

decisões adotadas em conformidade com o artigo 65.º do presente Acordo, as condições 

de importação da Parte de importação aplicam-se a todo o território da Parte de 

exportação. A partir da entrada em vigor do presente Acordo e em conformidade com o 

disposto no seu artigo 67.º, a Parte de importação informa a Parte de exportação sobre 

os seus requisitos de importação em matéria sanitária e fitossanitária para os produtos 

referidos no anexo IV-A e anexo IV-C(2) 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 de importação.

b) i) No que respeita à notificação, pelas Partes, de alterações ou de propostas de 

alteração das condições referidas no n.º 1 do presente artigo, deve estar em 

conformidade com as disposições do Acordo MSF e as decisões posteriores em 

matéria de notificação de medidas. Sem prejuízo do artigo 73.º do presente 

Acordo, a Parte de importação 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).
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ii) Se a Parte de importação não cumprir os requisitos de notificação acima referidos, 

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.

2. Condições de importação após o reconhecimento da equivalência

a) No prazo de 90 dias a contar da data de adoção da decisão de reconhecimento da 

equivalência, as Partes devem adotar as medidas legislativas e administrativas 

necessárias para aplicar o reconhecimento da equivalência, a fim de, nessa base, 

permitir o comércio entre as Partes dos produtos referidos no anexo IV-A e anexo IV-C 

(2) do presente Acordo, nos setores e subsetores pertinentes, relativamente aos quais 

todas as medidas sanitárias e fitossanitárias da Parte de exportação são reconhecidas 

como equivalentes pela Parte de importação. Para estes produtos, o modelo de 

certificado oficial ou o documento oficial exigidos pela Parte de importação podem, 

nessa fase, ser substituídos por um certificado emitido em conformidade com o previsto 

no anexo XII.B do presente Acordo;

b) Para os produtos dos setores ou subsetores relativamente aos quais uma ou mais 

medidas, mas não todas, sejam reconhecidas como equivalentes, o comércio deve 

continuar a realizar-se em conformidade com as condições referidas no n.º 1, alínea a). 

Mediante pedido da Parte de exportação, aplica-se o n.º 5 do presente artigo. 

3. A partir da data de entrada em vigor do presente Acordo os produtos referidos no 

anexo IV-A e anexo IV-C(2) ao presente Acordo não devem estar sujeitos a licença de 

importação.
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Qualquer data de entrada em vigor do presente Acordo anterior a 31 de dezembro de 2013 não 

terá qualquer impacto sobre a assistência global de reforço institucional.

4. Para as condições que afetam o comércio de produtos referidos no n.º 1, alínea a), 

mediante pedido da Parte de exportação, as Partes devem iniciar consultas no âmbito do 

Subcomité SFS, em conformidade com o artigo 74.º do presente Acordo, a fim de chegar a 

consenso quanto a condições de importação alternativas ou adicionais da Parte de importação. 

Essas condições alternativas ou adicionais podem, quando necessário, basear-se em medidas 

da Parte de exportação reconhecidas como equivalentes pela Parte de importação. Se essas 

condições forem acordadas, a Parte de importação deve tomar, no prazo de 90 dias a contar da 

decisão do Subcomité SFS, as medidas legislativas e/ou administrativas necessárias para 

permitir a importação nessa base.

5. Lista de estabelecimentos, aprovação condicional

a) Para a importação dos produtos animais referidos no anexo IV-A, Parte 2 do presente 

Acordo, mediante pedido da Parte de exportação, acompanhado das garantias 

adequadas, a Parte de importação deve aprovar a título provisório os estabelecimentos 

de transformação referidos no anexo VIII(2.1) do presente Acordo, localizados no 

território da Parte de exportação, 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 de importação 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 de 

importação.

A lista inicial de estabelecimentos deve ser aprovada em conformidade com o 

procedimento previsto no anexo VIII do presente Acordo.
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b) Para a importação de produtos de origem animal referidos no n.º 2, alínea a), a Parte de 

exportação deve comunicar à Parte de importação a lista dos estabelecimentos que 

satisfazem os seus requisitos.

6. Mediante pedido de uma das Partes, a outra Parte deve apresentar dados explicativos e 

justificativos das determinações e decisões abrangidas no âmbito do presente artigo.

ARTIGO 70.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 XII do presente Acordo.

2. O Subcomité SFS referido no artigo 74.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 referida no artigo 64.º do presente Acordo, as 

Partes devem chegar a acordo quanto a modelos comuns de certificados, quando aplicável.



EU/UA/pt 95

ARTIGO 71.º

Verificação

1. A fim de manter a confiança na aplicação efetiva das disposições do presente capítulo, 

cada uma das Partes pode:

a) Efetuar, em conformidade com as diretrizes do anexo X do presente Acordo, a 

verificação, na íntegra ou parcialmente, do programa total de controlo das autoridades 

da outra Parte ou outras medidas se for caso disso. As despesas incorridas devem ser 

suportadas pela Parte que efetua a verificação;

b) A contar de uma data a determinar pelas Partes, de receber, a seu pedido, informação 

sobre os programas totais de controlo da outra Parte, na íntegra ou parcialmente, bem 

como um relatório sobre os resultados dos controlos realizados no âmbito desses 

programas;

c) No caso dos testes laboratoriais relacionados com os produtos do anexo IV-A e 

anexo IV-C(2) do presente Acordo, quando pedidos e se for caso disso, participar no 

programa periódico de testes comparativos para testes específicos organizados pelo 

laboratório de referência da outra Parte. As despesas incorridas com essa participação 

devem ser suportadas pela Parte participante.

2. As Partes podem comunicar os resultados das verificações referidas no n.º 1, alínea a)

do presente artigo 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.
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3. O Subcomité SFS referido no artigo 74.º do presente Acordo pode alterar, por meio de 

decisão, o anexo X do presente Acordo, tendo em devida conta o trabalho pertinente efetuado 

por organizações internacionais.

4. Os resultados da verificação podem contribuir para a adoção de medidas referidas nos 

artigos 64.º, 66.º e 72.º do presente Acordo, pelas Partes ou por uma das Partes.

ARTIGO 72.º

Controlos de importação e taxas de inspeção

1. As Partes acordam em que os controlos de importação efetuados pela Parte de 

importação das remessas provenientes da Parte de exportação devem respeitar os princípios 

enunciados no anexo XI, parte A do presente Acordo. Os resultados destes controlos podem 

contribuir para o processo de verificação referido no artigo 71. ° do presente Acordo.

2. A frequência dos controlos de importação físicos aplicados por cada Parte é 

estabelecida no anexo XI, parte B do presente Acordo. Uma Parte pode alterá-la no âmbito 

das suas competências e em conformidade com a sua legislação interna, como resultado dos

progressos alcançados em conformidade com os artigos 64.º, 66.º e 69.º do presente Acordo, 

ou das verificações, consultas ou outras medidas previstas no presente Acordo. O Subcomité 

SFS referido no artigo 74.º do presente Acordo pode alterar o anexo XI, parte B, do presente 

Acordo, em conformidade, através de uma decisão.
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3. As taxas de inspeção 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 de importação, a pedido da Parte de exportação, deve informar esta última de 

qualquer alteração, incluindo os respetivos motivos, das medidas que afetem os controlos de 

importação e as taxas de inspeção e de qualquer mudança significativa na gestão 

administrativa desses controlos.

5. A partir de uma data a determinar pelo Subcomité SFS referido no artigo 74.º do 

presente Acordo, as Partes podem chegar a acordo sobre as condições para aprovar os 

respetivos controlos, tal como previsto no artigo 71.º, n.º 1, alínea b), com vista a adaptar e, se 

for caso disso, reduzir reciprocamente a frequência dos controlos de importação físicos 

aplicáveis aos produtos referidos no artigo 69.º, n.º 2, 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. 

6. As condições para a aprovação da adaptação dos controlos de importação devem ser 

incluídas no anexo XI do presente Acordo, mediante o procedimento referido no artigo 74.º, 

n.º 6, do presente Acordo.
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ARTIGO 73.º

Medidas de salvaguarda

1. No caso de a Parte de importação 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, a Parte de importação deve, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente 

artigo artigo tomar medidas equivalentes para evitar a introdução do perigo no respetivo 

território.

2. A Parte de importação pode, por razões graves de saúde pública, sanidade animal ou 

fitossanidade, tomar medidas provisórias transitórias necessárias para a proteção da saúde 

pública, da sanidade animal ou da fitossanidade. Em relação às remessas transportadas entre 

as Partes, a Parte de importação deve considerar a solução mais adequada e proporcional, a 

fim de evitar interrupções desnecessárias do comércio.

3. A Parte que toma as medidas ao abrigo do n.º 2 do presente artigo 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 68.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 na devida conta quaisquer informações fornecidas através 

dessas consultas e envidar esforços para evitar qualquer interrupção desnecessária do 

comércio, tendo em conta, se for caso disso, os resultados das consultas previstas no 

artigo 68.º, n.º 3, do presente Acordo.
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ARTIGO 74.º

Subcomité de Gestão Sanitária e Fitossanitária (Subcomité SFS)

1. É instituído o Subcomité de Gestão Sanitária e Fitossanitária (Subcomité SFS). O 

Subcomité SFS reúne-se pela primeira vez três meses a contar da data de entrada em vigor do 

presente Acordo e, 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) Monitorizar a execução do presente capítulo e examinar qualquer questão a ele relativa 

ou que possa surgir em relação à sua execução;

b) Analisar os anexos do presente capítulo, em especial com base nos progressos efetuados 

no âmbito das consultas e dos procedimentos nele previstos;

c) Modificar, através de uma decisão, à luz da análise prevista na alínea b) do presente 

número ou outra disposição do presente capítulo, os anexos IV a XIV do presente 

Acordo; e

d) À luz da análise prevista na alínea b) do presente número, apresentar pareceres e 

formular recomendações a outras instâncias tal como definido nas disposições 

institucionais, gerais e finais do presente Acordo.
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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 Acordo. Quando for necessária 

uma peritagem adicional, as Partes podem criar grupos ad hoc, designadamente grupos 

científicos. A composição desses grupos não estará limitada aos representantes das Partes.

4. O Subcomité SFS deve apresentar regularmente relatórios ao Comité de Comércio 

instituído nos termos do artigo 465.º do presente Acordo sobre as suas atividades e decisões 

tomadas no âmbito da sua competência. 

5. O Subcomité SFS adota o seu regulamento interno na sua primeira reunião.

6. Quaisquer decisões, recomendações, relatórios ou outras ações por parte do Subcomité 

SFS, ou qualquer grupo por ele criado, referentes à autorização de importações, intercâmbio 

de informações, transparência, reconhecimento de medidas de regionalização, equivalência e 

alternativas e quaisquer outras questões abrangidas pelos n.ºs 2 e 3, devem ser adotados por 

consenso entre as Partes.
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CAPÍTULO 5

ALFÂNDEGAS E FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO

ARTIGO 75.º

Objetivos

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, cumpram os objetivos de controlo 

efetivo e de promoção da facilitação do comércio legítimo como uma questão de princípio.

As Partes reconhecem que deve ser dada a maior importância aos objetivos de política pública 

legítimos, 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 76.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 tanto estáveis como 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 da aplicação efetiva 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 para efeitos das declarações aduaneiras;

d) Conduzir a uma maior eficácia, transparência e simplificação dos regimes e práticas 

aduaneiras na fronteira;

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 e a saída das mercadorias;

f) Tentar reduzir os custos e aumentar a previsibilidade para os operadores económicos, 

nomeadamente pequenas e médias empresas;
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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 (a 

seguir designada "WCO") (Quadro de Normas para a Segurança e Facilitação do 

Comércio Global de 2005, Convenção de Istambul relativa à importação temporária

de 1990, Convenção SH de 1983), a OMC (por exemplo, sobre a determinação do 

valor), a ONU (Convenção TIR de 1975, Convenção de 1982 sobre a Harmonização dos 

Controlos de Mercadorias nas Fronteiras), e diretrizes da CE como os planos aduaneiros 

(Customs Blueprints); 

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;

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 inexatas ou incompletas;

k) Introduzir e aplicar procedimentos simplificados para operadores autorizados, segundo 

critérios objetivos e não discriminatórios;

l) Estabelecer regras que assegurem que as sanções impostas às pequenas infrações à 

regulamentação ou às exigências processuais aduaneiras sejam proporcionais e não 

discriminatórias e que a sua aplicação não cause atrasos indevidos;
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m) Aplicação de regras transparentes, não discriminatórias e proporcionais, no que diz 

respeito ao licenciamento de agentes aduaneiros.

2. Com o objetivo de melhorar os métodos de trabalho e garantir o respeito dos princípios 

da não discriminação, da transparência, da eficácia, da integridade e da responsabilidade, as 

Partes comprometem-se a:

a) Adotar outras medidas destinadas a reduzir, simplificar e normalizar os dados e os 

documentos exigidos pelas alfândegas e outros organismos;

b) Simplificar, sempre que possível, os requisitos e 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. Estes procedimentos 

devem ser facilmente acessíveis, incluindo para as pequenas e médias empresas, e as 

despesas devem ser razoáveis e proporcionais aos custos relativos à interposição de 

recursos. As Partes também tomam as medidas necessárias para assegurar que, quando 

uma 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, 

esta situação deve estar subordinada à constituição de uma garantia, como uma caução 

ou depósito;

d) 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 WCO (2003) e o plano de deontologia a nível das 

alfândegas (2007) da UE.
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3. As Partes comprometem-se a eliminar:

a) Todos os requisitos relativos ao recurso obrigatório a agentes aduaneiros;

b) Todos os requisitos relativos ao recurso obrigatório a inspeções antes de expedição ou 

inspeções no destino.

4. Disposições em matéria de trânsito

a) Para efeitos do presente Acordo, são aplicáveis as regras em matéria de trânsito e as 

definições em conformidade com as disposições da OMC (artigo V do GATT de 1994, 

e disposições conexas, incluindo quaisquer esclarecimentos e melhorias resultantes da 

ronda de negociações de Doha sobre a facilitação do comércio). Estas disposições 

também se aplicam quando o trânsito de mercadorias se inicie ou termine no território 

de uma Parte (trânsito interior). 

b) As Partes devem prosseguir a interconexão progressiva dos respetivos regimes de 

trânsito aduaneiro, tendo em vista a futura participação da Ucrânia no sistema de 

trânsito comum previsto na Convenção de 20 de maio de 1987 relativa a um regime de 

trânsito comum. 

c) As Partes devem garantir a cooperação e a coordenação, nos seus territórios, de todas as 

autoridades e organismos em causa, de modo a facilitar o tráfego em trânsito e 

promover a cooperação transfronteiras. As Partes devem promover igualmente a 

cooperação entre as autoridades e o setor privado em matéria de trânsito.
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ARTIGO 77.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, na medida do possível através de meios eletrónicos, juntamente 

com a respetiva fundamentação. Deve instituir-se um mecanismo de consulta bem como 

um prazo razoável entre a publicação das 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. Para o efeito, cada Parte deve criar mecanismos de consulta 

adequados e regulares entre as administrações e a comunidade empresarial;

c) Divulgar as informações de caráter administrativo pertinentes, nomeadamente os 

requisitos e os procedimentos de entrada, 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, como os memorandos de 

entendimento, que tenham por base os promulgados pela WCO;
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e) Garantir que os respetivos requisitos e procedimentos aduaneiros e conexos continuem a 

responder às necessidades dos operadores comerciais, sigam as melhores práticas e 

restrinjam o menos possível o comércio.

ARTIGO 78.º

Taxas e encargos

As Partes devem proibir as taxas administrativas de efeito equivalente a direitos e encargos de 

importação ou de exportação.

Relativamente a todas as taxas e encargos de qualquer natureza impostos pelas autoridades 

aduaneiras de cada Parte, 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 dos artigos relevantes no capítulo 1 (Tratamento nacional e 

Acesso das mercadorias ao mercado) do título IV do presente Acordo, as Partes acordam que:

a) Só podem ser impostos taxas e encargos por serviços prestados fora dos horários 

estabelecidos e em locais diferentes dos referidos na regulamentação aduaneira, a 

pedido do declarante, em relação à importação ou exportação em causa ou por quaisquer 

formalidades exigidas para efeitos dessa importação ou exportação;

b) As taxas e os encargos não podem ser superiores ao custo dos serviços prestados;
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c) As taxas e os encargos não podem ser calculados numa base ad valorem;

d) Devem ser publicadas informações relativas às taxas e aos encargos. 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; 

As informações relativas às taxas e aos encargos serão publicadas por um meio de 

comunicação designado oficialmente e, se viável, através de um sítio Web oficial;

e) Não se devem aplicar taxas e encargos novos ou alterados antes de as informações 

mencionadas serem publicadas e prontamente disponibilizadas.

ARTIGO 79.º

Determinação do valor aduaneiro

1. O Acordo sobre a Aplicação do Artigo VII do GATT de 1994 incluído no anexo 1A do 

Acordo OMC, incluindo quaisquer posteriores alterações, rege a determinação do valor 

aduaneiro das mercadorias no comércio entre as Partes. As suas disposições são incorporadas 

e fazem parte integrante do presente Acordo. Não devem ser utilizados valores aduaneiros 

mínimos.

2. As Partes devem cooperar a fim de encontrar uma abordagem comum em matéria de 

determinação do valor aduaneiro.



EU/UA/pt 109

ARTIGO 80.º

Cooperação aduaneira

As Partes devem reforçar a cooperação no sentido de garantir a implementação dos objetivos 

do presente capítulo e alcançar um equilíbrio razoável entre simplificação e facilitação, por 

um lado, e controlo efetivo e segurança, por outro. Para o efeito, as Partes devem recorrer, se 

for caso disso, aos planos aduaneiros (Customs Blueprints) da CE como um instrumento de 

análise comparativa.

Para assegurar o cumprimento das disposições do presente capítulo, as Partes devem, 

nomeadamente:

a) Trocar informações sobre a legislação e os procedimentos aduaneiros;

b) Desenvolver iniciativas comuns em matéria de procedimentos de importação, de 

exportação e de trânsito, assim como garantir a prestação de serviços eficazes à 

comunidade empresarial;

c) Cooperar em matéria de automatização dos procedimentos aduaneiros e outros 

procedimentos comerciais;

d) Trocar, se for caso disso, informações e dados pertinentes, sob reserva do respeito da 

confidencialidade de dados sensíveis e da proteção dos dados pessoais; 
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e) Trocar informações e/ou iniciar consultas para estabelecer, sempre que possível, 

posições comuns em organizações internacionais no domínio aduaneiro, nomeadamente 

a OMC e a WCO, a ONU, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento e a Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas;

f) Cooperar em matéria de planeamento e prestação de assistência técnica, em especial no 

que se refere às reformas em matéria aduaneira e de facilitação do comércio, em 

conformidade com as disposições pertinentes do presente Acordo;

g) Trocar melhores práticas no que se refere às operações aduaneiras, em particular a 

aplicação dos direitos de propriedade intelectual, especialmente em relação a produtos 

de contrafação;

h) Promover a coordenação entre todos os serviços de fronteiras, tanto a nível interno 

como para além das fronteiras, para facilitar os processos de passagem nas fronteiras e 

reforçar o controlo, tendo em conta os controlos de fronteira comuns sempre que 

exequível e apropriado;

i) Reconhecer mutuamente, sempre que relevante e adequado, os operadores autorizados e 

os controlos aduaneiros. O âmbito desta cooperação, a aplicação e as modalidades 

práticas devem ser decididos pelo Subcomité das Alfândegas previsto no artigo 83.º do 

presente Acordo.



EU/UA/pt 111

ARTIGO 81.º

Assistência administrativa mútua em matéria aduaneira

Não obstante o artigo 80.º do presente Acordo, as administrações das Partes devem prestar 

assistência administrativa mútua em matéria aduaneira, em conformidade com o disposto no 

Protocolo II do presente Acordo sobre assistência administrativa mútua em matéria aduaneira.

ARTIGO 82.º

Assistência técnica e reforço das capacidades

As Partes devem cooperar 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.

ARTIGO 83.º

Subcomité das Alfândegas

É instituído um Subcomité das Alfândegas. Este deve apresentar um relatório de atividades ao 

Comité de Associação na sua configuração ao abrigo do artigo 465.º, n.º 4, do presente 

Acordo. A função do Subcomité das Alfândegas deve incluir a realização de consultas 

regulares e a monitorização da aplicação e da administração do presente capítulo, 

designadamente 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.
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Cabe ao Subcomité das Alfândegas, entre outros aspetos:

a) Velar pelo correto funcionamento do presente capítulo e dos protocolos 1 e 2 do 

presente Acordo;

b) Decidir medidas e disposições práticas necessárias para a aplicação do presente capítulo 

e dos Protocolos 1 e 2 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;

c) Trocar pontos de vista sobre quaisquer questões de interesse comum, designadamente 

medidas futuras e recursos necessários para o efeito;

d) Formular recomendações, se for caso disso; e

e) Aprovar o seu regulamento interno.

ARTIGO 84.º

Aproximação da legislação aduaneira

A aproximação progressiva à legislação aduaneira da UE, tal como estabelecida nas normas 

da UE e internacionais, deve ser efetuada conforme estabelecido no anexo XV do presente 

Acordo.
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CAPÍTULO 6

ESTABELECIMENTO, COMÉRCIO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO ELETRÓNICO

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 85.º

Objetivo, âmbito de aplicação e cobertura

1. As Partes, reafirmando os respetivos direitos e obrigações ao abrigo do Acordo OMC, 

definem as disposições necessárias à liberalização progressiva e recíproca do comércio de 

serviços, do estabelecimento e à cooperação no domínio do comércio eletrónico.

2. Os contratos públicos são abordados no capítulo 8 (Contratos públicos) do título IV do 

presente Acordo e nenhuma disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido 

de impor qualquer obrigação nessa matéria. 

3. As subvenções são abordadas no capítulo 10 (Concorrência) do título IV e as 

disposições do presente capítulo não são aplicáveis às subvenções concedidas pelas Partes.



EU/UA/pt 114

4. Cada Parte mantém o direito de regular e introduzir nova regulamentação para realizar 

objetivos políticos legítimos, desde que ela seja compatível com o disposto no presente 

capítulo.

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.

Sem prejuízo das disposições em matéria de circulação das pessoas do título III (Justiça, 

liberdade e segurança) do presente Acordo, 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 as medidas necessárias para proteger a 

integridade das pessoas singulares e para assegurar que a transposição das fronteiras por parte 

dessas pessoas 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 do 

presente capítulo1.

                                                
1 O simples facto de se exigir um visto para as pessoas singulares de certos países e de se 

não o exigir para as pessoas singulares de outros não deve ser considerado como uma 
medida que anula ou compromete os benefícios que advêm do Acordo.
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ARTIGO 86.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:

1. "Medida", qualquer medida adotada por uma Parte, sob a forma de lei, regulamento, 

regra, procedimento, decisão, ação administrativa ou sob qualquer outra forma;

2. "Medidas adotadas ou mantidas por uma Parte", as medidas adotadas por:

a) Administrações e autoridades públicas centrais, regionais ou locais; e

b) Organismos não governamentais no exercício dos poderes delegados pelas 

administrações ou autoridades públicas centrais, regionais ou locais; 

3. Uma "pessoa singular de uma Parte", um nacional de um dos Estados-Membros da UE 

ou um nacional da Ucrânia, em conformidade com a respetiva legislação;

4. "Pessoa coletiva", qualquer entidade jurídica devidamente constituída ou organizada de 

outra forma nos termos da legislação aplicável, quer tenha fins lucrativos ou não e quer seja 

propriedade privada ou do Estado, incluindo quaisquer sociedades de capitais, sociedades 

gestoras de patrimónios, sociedades de pessoas, empresas comuns, sociedades em nome 

individual ou associações;
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5. Uma "pessoa coletiva da Parte UE" ou uma "pessoa coletiva da Ucrânia":

Qualquer pessoa coletiva constituída nos termos da legislação de um Estado-Membro da 

União Europeia ou da Ucrânia, respetivamente, que tenha a sua sede social, administração 

central ou local de atividade principal no território em que é aplicável o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia ou no território da Ucrânia, respetivamente;

Se esta 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 

Ucrânia, respetivamente, não deve ser considerada uma pessoa coletiva da Parte UE ou uma 

pessoa coletiva da Ucrânia, respetivamente, a menos que a sua atividade possua um vínculo 

real e contínuo com a economia da Parte UE ou da Ucrânia, respetivamente;

6. Não obstante o disposto no número anterior, as companhias de navegação estabelecidas 

fora da Parte UE e da Ucrânia, e controladas por nacionais de um Estado-Membro da União 

Europeia ou da Ucrânia, respetivamente, beneficiam igualmente das disposições do presente 

Acordo, se os seus navios estiverem registados em conformidade com as respetivas 

legislações, nesse Estado-Membro ou na Ucrânia e arvorem o pavilhão de um Estado-

-Membro ou da Ucrânia;

7. "Filial" de uma pessoa coletiva de uma Parte, uma pessoa coletiva que é efetivamente 

controlada por outra pessoa coletiva dessa Parte1.

                                                
1 Uma pessoa coletiva é controlada por outra pessoa coletiva se esta última estiver 

habilitada a nomear a maioria dos membros dos órgãos de administração ou tiver 
poderes legais para de qualquer outra forma dirigir as suas operações. 
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8. "Sucursal" de uma pessoa coletiva, um local de atividade sem personalidade jurídica 

que:

a) tem caráter aparentemente permanente, tal como uma dependência de uma sociedade-

-mãe;

b) dispõe de uma estrutura de gestão; e 

c) dispõe das infraestruturas necessárias para negociar com terceiros, de modo que estes 

últimos, embora sabendo que existe, se necessário, um vínculo jurídico com a 

sociedade-mãe, cuja sede se encontra noutro país, não têm de tratar diretamente com a 

referida sociedade-mãe, podendo efetuar transações comerciais no local de atividade 

que constitui a dependência;

9. "Estabelecimento", 

a) No que respeita às pessoas coletivas da Parte UE ou da Ucrânia, o direito de acesso e de 

exercício de atividades económicas através da criação, inclusivamente no que respeita à 

aquisição de uma pessoa coletiva e/ou criação de uma sucursal ou de uma representação 

na Ucrânia ou na Parte UE, respetivamente;

b) No que se refere às pessoas singulares, o direito das pessoas singulares da Parte UE ou 

da Ucrânia de aceder a atividades económicas não assalariadas e de as exercer, bem 

como de constituir e gerir empresas, em especial sociedades que efetivamente 

controlem.

10. "Investidor", qualquer pessoa singular ou coletiva de uma Parte que pretende realizar ou 

realiza efetivamente uma atividade económica, através da constituição de um 

estabelecimento; 
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11. "Atividades económicas", as atividades de caráter industrial, comercial e profissional, 

assim como as atividades artesanais, não incluindo atividades efetuadas no âmbito do 

exercício dos poderes públicos;

12. "Exercício de atividades", a prossecução de atividades económicas;

13. "Serviços", serviços em todos os setores, com exceção dos serviços prestados no

exercício dos poderes públicos;

14. "Serviços e outras atividades efetuadas no âmbito do exercício dos poderes públicos", 

serviços ou atividades que não são efetuados nem numa base comercial nem em concorrência 

com um ou mais operadores económicos;

15. "prestação de serviços transfronteiras", a prestação de um serviço:

a) com origem no território de uma Parte e com destino ao território da outra Parte;

b) no território de uma Parte a um consumidor de serviços da outra Parte;

16. "Prestador de serviços de uma Parte", qualquer pessoa singular ou coletiva de uma Parte 

que pretenda prestar ou preste efetivamente um serviço, incluindo através de um 

estabelecimento;
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17. "Pessoal-chave", qualquer pessoa singular contratada por pessoas coletivas de uma 

Parte, exceto organismos sem fins lucrativos, 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; 

a) "Visitantes de negócios", qualquer pessoa singular que ocupa funções de quadro 

superior, responsável pela constituição de um estabelecimento. Não efetua transações 

diretas com o público em geral e não recebe remuneração de uma fonte situada na Parte 

de acolhimento;

b) Pessoal transferido no seio da empresa, uma pessoa singular contratada por qualquer 

pessoa coletiva de uma das Partes ou que desta tenha sido sócia (com exceção dos 

sócios maioritários) por, no mínimo, um ano e que tenha sido transferida 

temporariamente para um estabelecimento (incluindo filiais, sucursais ou empresas 

associadas) no território da outra Parte. A pessoa singular em causa tem de pertencer a 

uma das seguintes categorias:

i) Gestores: 

os quadros superiores de uma pessoa coletiva, principalmente responsáveis pela gestão 

do estabelecimento, sujeitas à supervisão direta do conselho de administração ou dos 

acionistas da empresa ou seus homólogos, que: 

– dirigem o estabelecimento ou um dos seus serviços ou divisões;
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– supervisionam e controlam o trabalho de outros membros do pessoal que exercem 

funções de supervisão, técnicas ou de gestão;

– contratam ou despedem pessoal, propõem a sua admissão, o seu despedimento ou 

outras ações relativas ao pessoal em virtude dos poderes que lhes foram 

conferidos;

ii) Especialistas: 

As pessoas que trabalham para uma pessoa coletiva e que possuem conhecimentos 

excecionais essenciais no que respeita à produção do estabelecimento, ao equipamento 

de investigação, às técnicas ou à gestão. Ao avaliar esses conhecimentos, são tidos em 

conta não só os conhecimentos específicos ao estabelecimento, mas também se essa 

pessoa é altamente qualificada para um tipo de trabalho ou de atividade profissional que 

exige conhecimentos técnicos específicos, incluindo a inscrição numa profissão 

certificada;

18. "Estagiários de nível pós-universitário", qualquer pessoa singular, de grau universitário, 

contratada por qualquer pessoa coletiva de uma Parte por, no mínimo, um ano, e 

temporariamente transferida para um estabelecimento no território da outra Parte, para fins de 

desenvolvimento de carreira ou de formação em técnicas ou métodos empresariais1;

                                                
1 O estabelecimento destinatário pode ter de apresentar, para aprovação prévia, um 

programa de formação abrangendo a duração da estada e que demonstre que esta se 
destina a formação. As autoridades competentes podem exigir que a formação esteja 
associada ao grau universitário obtido.
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19. "Vendedores de serviços às empresas", qualquer pessoa singular representante de um 

prestador de serviços de uma Parte que pretende a entrada e a estada temporária no território 

da outra Parte para negociar a venda de serviços ou celebrar acordos com a finalidade de 

vender serviços 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;

20. "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 fé1 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;

21. "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 fé2

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.

                                                
1 O contrato de prestação de serviços deve estar em conformidade com as disposições 

legislativas e regulamentares e os requisitos jurídicos da Parte onde é executado.
2 O contrato de prestação de serviços deve estar em conformidade com as disposições 

legislativas e regulamentares e os requisitos jurídicos da Parte onde é executado.
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SECÇÃO 2

ESTABELECIMENTO

ARTIGO 87.º

Âmbito de aplicação

O presente capítulo é aplicável às medidas adotadas ou mantidas pelas Partes que afetam o 

estabelecimento1 em qualquer atividade económica, à exceção de:

a) Mineração, fabrico e processamento2 de materiais nucleares;

b) Produção ou comércio de armas, de munições ou de material de guerra;

c) Serviços audiovisuais;

d) Cabotagem marítima nacional3; e 

                                                
1 A proteção dos investimentos, exceto o tratamento decorrente do artigo 88.º 

(Tratamento nacional), incluindo a resolução de litígios entre investidores e o Estado,
não é abrangida pelo presente capítulo.

2 Para maior certeza, o processamento de materiais nucleares abrange todas as atividades 
incluídas na ISIC Rev. 3.1 das Nações Unidas, código 2330.

3 Sem prejuízo do âmbito de atividades que podem ser consideradas cabotagem ao abrigo 
da respetiva legislação nacional, a cabotagem nacional prevista no presente capítulo 
abrange o transporte de passageiros ou de mercadorias entre um porto ou ponto situado 
na Ucrânia ou num Estado-Membro da União Europeia e outro porto ou ponto situado 
na Ucrânia 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 Ucrânia ou num 
Estado-Membro da União Europeia. 
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e) Serviços de transporte aéreo nacional e internacional1, regulares ou não, e os 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 (a seguir designados "SIR");

iv) serviços de assistência em escala;

v) serviços de exploração de aeroportos.

                                                
1 As condições de acesso mútuo ao mercado dos transportes aéreos serão objeto de um 

acordo entre a União Europeia e os seus Estados-Membros e a Ucrânia sobre o 
estabelecimento de um Espaço de Aviação Comum.
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ARTIGO 88.º

Tratamento nacional e tratamento da nação mais favorecida

1. Sujeito às reservas enunciadas no anexo XVI-D do presente Acordo, a Ucrânia deve 

conceder, a partir da data de entrada em vigor do mesmo Acordo:

i) No que se refere à criação de filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas 

coletivas da Parte UE, um tratamento não menos favorável do que o concedido às suas 

próprias pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação ou a pessoas 

coletivas, sucursais e escritórios de representação de qualquer país terceiro, consoante o 

que for mais favorável;

ii) No que se refere ao exercício de atividades de filiais, sucursais e escritórios de 

representação de pessoas coletivas da Parte UE na Ucrânia, uma vez estabelecidos, um 

tratamento não menos favorável do que o concedido às suas próprias pessoas coletivas, 

sucursais e escritórios de representação; ou a quaisquer pessoas coletivas, sucursais e 

escritórios de representação de pessoas coletivas de qualquer país terceiro, consoante o 

que for mais favorável1.

2. Sujeito às reservas enumeradas no anexo XVI-A do presente Acordo, a Parte UE deve 

conceder, a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo:

i) No que se refere à criação de filiais, sucursais e escritórios de representação de pessoas 

coletivas da Ucrânia, um tratamento não menos favorável do que o concedido pela Parte 

UE às suas próprias pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação ou a 

pessoas coletivas, sucursais e escritórios de representação de qualquer país terceiro, 

consoante o que for mais favorável;

                                                
1 Esta obrigação não é extensível às disposições de proteção dos investimentos incluindo 

disposições relativas aos procedimentos de resolução de litígios entre investidores e o 
Estado, tal como se pode encontrar em outros acordos, e que não são abrangidas pelo 
presente capítulo.
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ii) No que se refere ao exercício de atividades de filiais, sucursais e escritórios de 

representação de pessoas coletivas da Ucrânia na Parte UE, uma vez estabelecidos, um 

tratamento não menos favorável do que o concedido às suas próprias pessoas coletivas, 

sucursais e escritórios de representação; ou a quaisquer pessoas coletivas, sucursais e 

escritórios de representação de pessoas coletivas de qualquer país terceiro, consoante o 

que for mais favorável1.

3. Sujeito às reservas enunciadas nos anexos XVI-A e XVI-D do presente Acordo, as 

Partes não devem adotar qualquer nova regulamentação ou medida que introduza uma 

discriminação em relação ao estabelecimento das pessoas coletivas da Parte UE ou da Ucrânia 

no seu território, bem como em relação ao exercício das suas atividades, uma vez estas 

estabelecidas, em comparação com as suas próprias pessoas coletivas.

ARTIGO 89.º

Reexame

1. Tendo em vista a progressiva liberalização das condições de estabelecimento, as Partes 

devem proceder ao reexame periódico do quadro normativo aplicado em matéria de 

estabelecimento2 e das condições de estabelecimento, de uma forma compatível com os 

compromissos assumidos ao abrigo de acordos internacionais.

2. No âmbito do reexame referido no n.º 1 do presente artigo, as Partes devem avaliar os 

obstáculos ao estabelecimento detetados e encetar negociações para a sua eliminação, a fim de 

aprofundar as disposições do presente capítulo e incluir disposições relativas à proteção dos 

investimentos e à resolução de litígios entre investidores e o Estado.

                                                
1 Esta obrigação não é extensível às disposições de proteção dos investimentos que não 

são abrangidas pelo presente capítulo, incluindo disposições relativas aos 
procedimentos de resolução de litígios entre investidores e o Estado, tal como se pode 
encontrar em outros acordos.

2 Compreende o presente capítulo e os anexos XVI-A e XVI-D. 
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ARTIGO 90.º

Outros acordos

Nenhuma disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido de limitar os 

direitos dos investidores das Partes de beneficiarem de tratamento mais favorável previsto 

num acordo internacional existente ou futuro de investimento de que sejam partes os Estados-

-Membros da União Europeia ou a Ucrânia.

ARTIGO 91.º

Nível de tratamento para sucursais e escritórios de representação

1. O disposto no artigo 88.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 da 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 constituídos no seu território ou, no que respeita aos 

serviços financeiros, por razões prudenciais.

2. Essa diferença de tratamento deve limitar-se ao estritamente necessário em virtude 

dessas discrepâncias legais ou técnicas ou, no que respeita aos serviços financeiros, por razões 

prudenciais.
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SECÇÃO 3

PRESTAÇÃO TRANSFRONTEIRAS DE SERVIÇOS

ARTIGO 92.º

Âmbito de aplicação

A presente secção aplica-se a medidas tomadas pelas Partes que afetem a prestação 

transfronteiras de serviços em todos os setores exceto:

a) Serviços audiovisuais1;

b) Serviços de cabotagem marítima nacional2; e 

                                                
1 A exclusão dos serviços audiovisuais do âmbito de aplicação do presente capítulo não 

prejudica a cooperação em matéria de serviços audiovisuais ao abrigo do título V 
relativo à cooperação económica e setorial do presente Acordo.

2 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 Ucrânia ou num Estado-Membro da União Europeia e outro porto ou ponto 
situado na Ucrânia 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 Ucrânia 
ou num Estado-Membro da União Europeia.
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c) Serviços de transporte aéreo nacional e internacional1, regulares ou não, e os 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 SIR;

iv) serviços de assistência em escala; 

v) serviços de exploração de aeroportos.

ARTIGO 93.º

Acesso ao mercado

1. No que diz respeito ao acesso ao mercado através da prestação transfronteiras de 

serviços, cada Parte concede 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 XVI-B e XVI-E do presente Acordo.

                                                
1 As condições de acesso mútuo ao mercado dos transportes aéreos serão objeto de um 

acordo entre a União Europeia e os seus Estados-Membros e a Ucrânia sobre o 
estabelecimento de um Espaço de Aviação Comum.
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2. Nos setores em que sejam assumidos compromissos de acesso ao mercado, as medidas 

que uma Parte não pode manter ou adotar em relação a uma subdivisão regional ou à 

totalidade do seu território, salvo disposição em contrário especificada nos anexos XVI-B e 

XVI-E 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;

b) Limitações do valor total das transações ou dos ativos nos setores de serviços, sob a 

forma de quotas numéricas ou com base num exame das necessidades económicas;

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 94.º

Tratamento nacional

1. Nos setores em que sejam assumidos compromissos de acesso ao mercado inscritos nos 

anexos XVI-B e XVI-E do presente Acordo, e tendo em conta as condições e as qualificações 

neles previstas, cada Parte concede aos serviços e aos prestadores de serviços da outra Parte, 

relativamente a todas a medidas que afetem a prestação transfronteiras de serviços, 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 do presente artigo 

artigo concedendo aos serviços e aos prestadores de serviços da outra Parte um tratamento 

formalmente idêntico ou formalmente diferente do concedido aos seus próprios serviços 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 artigo não podem 

ser interpretados no sentido de exigir que qualquer das Partes ofereça uma compensação por 

quaisquer desvantagens concorrenciais inerentes resultantes do facto de os serviços ou os 

prestadores de serviços em questão serem estrangeiros.

ARTIGO 95.º

Listas de compromissos

1. Os setores liberalizados por cada uma das Partes nos termos do presente capítulo 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 das 

listas de compromissos constantes dos anexos XVI-B e XVI-E do presente Acordo.
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2. Sem prejuízo dos direitos e obrigações das Partes tal como existam ou possam ocorrer 

na Convenção do Conselho da Europa sobre a Televisão Transfronteiras de 1989 e na 

Convenção Europeia sobre Coprodução Cinematográfica de 1992, as listas de compromissos 

dos anexos XVI-B e XVI-E do presente Acordo não incluem compromissos em matéria de 

serviços audiovisuais.

ARTIGO 96.º

Reexame

Tendo em vista a progressiva liberalização da prestação de serviços transfronteiras entre as 

Partes, o Comité de Comércio deve examinar regularmente as listas de compromissos 

referidas no artigo 95.º do presente Acordo. Esse reexame deve ter em conta o grau de 

progresso no que respeita à transposição, aplicação e cumprimento do acervo da UE tal como 

se refere no anexo XVII do presente Acordo e o impacto daí resultante sobre a eliminação de 

obstáculos à prestação de serviços transfronteiras entre as Partes.



EU/UA/pt 132

SECÇÃO 4

PRESENÇA TEMPORÁRIA DE PESSOAS SINGULARES

POR MOTIVOS PROFISSIONAIS

ARTIGO 97.º

Âmbito de aplicação

A presente secção aplica-se a medidas tomadas pelas Partes relativamente à entrada e estada 

temporária1 nos seus territórios de categorias de pessoas singulares que asseguram a prestação 

de serviços, tal como se define no artigo 86.º, n.ºs 17 a 21, do presente Acordo.

                                                
1 Continuam a aplicar-se todos os restantes requisitos previstos pelas disposições 

legislativas e regulamentares das Partes no que respeita à entrada, estada, trabalho e 
segurança social, incluindo a regulamentação respeitante ao período de permanência, 
salário mínimo bem como às convenções coletivas de trabalho. Os compromissos sobre 
a circulação de pessoas não se aplicam nos casos em que a intenção ou o efeito de tal 
circulação seja interferir com o resultado – ou afetá-lo de outro modo – de qualquer 
disputa ou negociação em matéria de trabalho/gestão.
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ARTIGO 98.º

Pessoal-chave

1. Uma pessoa coletiva da Parte UE ou uma pessoa coletiva da Ucrânia podem empregar 

ou ter empregado através de uma das suas filiais, sucursais e escritórios de representação 

estabelecidos no território da Ucrânia ou da Parte UE, respetivamente, em conformidade com 

a legislação em vigor no país de estabelecimento, os nacionais dos Estados-Membros da 

União Europeia e da Ucrânia, respetivamente, desde que essas pessoas façam parte do 

pessoal-chave, tal como definido no artigo 86.º do presente Acordo, e que sejam 

exclusivamente empregados por pessoas coletivas, filiais, sucursais ou escritórios de 

representação. As autorizações de residência e de trabalho desses trabalhadores devem 

abranger apenas esse período de trabalho. A entrada e estada temporária de tais trabalhadores 

são permitidas por um período máximo de três anos.

2. A entrada e a presença temporária no território da Parte UE ou da Ucrânia de pessoas 

singulares da Ucrânia e da Parte UE, respetivamente, devem ser autorizadas, quando essas 

pessoas singulares sejam representantes das pessoas coletivas e visitantes de negócios, na 

aceção do artigo 86.º, n.º 17, alínea a), do presente Acordo. Sem prejuízo do disposto no n.º 1

do presente artigo, a entrada e estada temporária de visitantes de negócios são permitidas por 

um máximo de 90 dias num período de 12 meses.
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ARTIGO 99.º

Estagiários de nível pós-universitário

Uma pessoa coletiva da Parte UE ou uma pessoa coletiva da Ucrânia podem empregar ou ter 

empregado através de uma das suas filiais, sucursais e escritórios de representação 

estabelecidos no território da Ucrânia ou da Parte UE, respetivamente, em conformidade com 

a legislação em vigor no país de estabelecimento, os estagiários de nível pós-universitário que 

sejam nacionais dos Estados-Membros da União Europeia e da Ucrânia, respetivamente, 

desde que sejam exclusivamente empregados por pessoas coletivas, filiais, sucursais ou 

escritórios de representação. A entrada e estada temporárias de estagiários de nível pós-

-universitário são permitidas por um período máximo de um ano.

ARTIGO 100.º

Vendedores de serviços às empresas

Cada Parte deve permitir a entrada e estada temporárias de vendedores de serviços às 

empresas por um máximo de 90 dias num período de 12 meses.
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ARTIGO 101.º

Prestadores de serviços por contrato

1. As Partes reiteram as respetivas obrigações decorrentes dos compromissos assumidos 

ao abrigo do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços de 1994 (a seguir designado 

"GATS") no que se refere à entrada e estada temporária de prestadores de serviços por 

contrato. 

2. Para os setores a seguir enumerados, cada Parte deve permitir a prestação de serviços 

nos seus territórios por prestadores de serviços por contrato da outra Parte, sob reserva das 

condições especificadas no n.º 3 do presente artigo artigo e nos anexos XVI-C e XVI-F do 

presente Acordo sobre reservas em matéria de prestadores de serviços por contrato e 

profissionais independentes:

a) Serviços jurídicos

b) Serviços de contabilidade

c) Serviços de consultoria fiscal

d) Serviços de arquitetura, planeamento urbanístico e arquitetura paisagística

e) Serviços de engenharia, serviços de engenharia integrada

f) Serviços de informática e serviços conexos
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g) Serviços de investigação e desenvolvimento

h) Publicidade

i) Serviços de consultoria de gestão

j) Serviços relacionados com a consultoria de gestão

k) Serviços técnicos de ensaio e análise

l) Serviços conexos de consultoria científica e técnica

m) Manutenção e reparação de equipamento no contexto de um contrato de serviços pós-

-vendas ou pós-locação

n) Serviços de tradução 

o) Trabalhos de inspeção do terreno 

p) Serviços ambientais 

q) Serviços de agências de viagem e de operadores turísticos 

r) Serviços recreativos.
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3. 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 

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;

                                                
1 Obtida após a maioridade.
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 ao grau universitário 
exigido no seu território. 
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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 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;

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, 

regulamentares e administrativas da Parte onde é prestado o serviço em causa;

h) Outras limitações discriminatórias, incluindo o número de pessoas singulares com base 

num exame das necessidades económicas, especificadas nos anexos XVI-C e XVI–F do 

presente Acordo, sobre reservas em matéria de prestadores de serviços por contrato e 

profissionais independentes.

ARTIGO 102.º

Profissionais independentes

1. As Partes reiteram as respetivas obrigações decorrentes dos compromissos assumidos 

ao abrigo do GATS no que se refere à entrada e estada temporária de profissionais 

independentes. 
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2. Para os setores a seguir enumerados, cada Parte deve permitir a prestação de serviços 

nos seus territórios por profissionais independentes da outra Parte, sob reserva das condições 

especificadas no n.º 3 do presente artigo artigo e nos anexos XVI-C e XVI-F, do presente 

Acordo, sobre reservas em matéria de prestadores de serviços por contrato e profissionais 

independentes.

a) Serviços jurídicos

b) Serviços de arquitetura, planeamento urbano e arquitetura paisagística

c) Engenharia e serviços de engenharia integrada

d) Serviços de informática e serviços conexos 

e) Serviços de consultoria de gestão e serviços relacionados com a consultoria de gestão

f) Serviços de tradução 

3. 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;
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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.

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 os 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 artigo refere-se 

exclusivamente à atividade de serviços objeto do contrato; não confere o direito de 

exercer essa profissão na Parte onde o serviço é prestado;

f) Outras limitações discriminatórias, incluindo o número de pessoas singulares com base 

num exame das necessidades económicas, especificadas nos anexos XVI-C e XVI–F, do 

presente Acordo, sobre reservas em matéria de prestadores de serviços por contrato e 

profissionais independentes.

                                                
1 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 ao grau universitário 
exigido no seu território.
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SECÇÃO 5

QUADRO REGULAMENTAR

SUBSECÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO INTERNA

ARTIGO 103.º

Âmbito de aplicação e definições

1. As seguintes disciplinas são aplicáveis a medidas adotadas pelas Partes relativamente ao 

licenciamento que afeta: 

a) A prestação de serviços transfronteiras;

b) O estabelecimento no seu território das pessoas singulares e coletivas definidas no 

artigo 86.º do presente Acordo; ou

c) A estada temporária no seu território de categorias de pessoas singulares definidas no 

artigo 86.º (n.ºs 17 a 21), do presente Acordo.
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2. Em caso de prestação de serviços transfronteiras, estas disciplinas apenas se aplicam aos 

setores em relação aos quais a Parte tenha assumido compromissos específicos e na medida 

em que estes compromissos específicos sejam aplicáveis. Em caso de estabelecimento, estas 

disciplinas não se aplicam aos setores na medida em que exista uma reserva, em 

conformidade com os anexos XVI-A e XVI-D do presente Acordo. Em caso de estada 

temporária de pessoas singulares, estas disciplinas não se aplicam aos setores em relação aos 

quais exista uma reserva, em conformidade com os anexos XVI-C e XVI-F do presente 

Acordo.

3. Estas disciplinas não são aplicáveis às medidas se constituírem limitações sujeitas às 

listas referidas nos artigos 88.º, 93.º e 94.º do presente Acordo.

4. Para efeitos da presente secção, entende-se por: 

a) "Licenciamento", o processo que tenha por efeito obrigar um prestador de serviços ou 

um investidor a efetuar uma diligência junto de uma autoridade competente para obter 

uma decisão relativa à autorização para prestar um serviço, incluindo através do 

estabelecimento, ou relativa à autorização para estabelecer uma atividade económica 

que não os serviços, incluindo uma decisão para alterar ou renovar essa autorização.

b) "Autoridade competente", quaisquer administrações e autoridades centrais, regionais ou 

locais ou organismos não governamentais no exercício dos poderes delegados pelas 

administrações e autoridades centrais, regionais ou locais, que tomem uma decisão 

relativa ao processo de licenciamento. 

c) "Procedimentos de licenciamento", os procedimentos a seguir como parte do processo 

de licenciamento.
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ARTIGO 104.º

Condições de licenciamento

1. O licenciamento deve basear-se em critérios que obstem a que as autoridades 

competentes exerçam o seu poder de apreciação de forma arbitrária.

2. Os critérios referidos no n.º 1 do presente artigo artigo devem ser:

a) Proporcionais a um objetivo legítimo de política pública;

b) Claros e inequívocos;

c) Objetivos;

d) Preestabelecidos;

e) Previamente publicados;

f) Transparentes e acessíveis.

3. A licença deve ser concedida logo que tenha sido determinado, em função de uma 

análise adequada, que as condições para obter uma licença foram respeitadas.

4. O artigo 286.º do presente Acordo é aplicável às disposições do presente capítulo. 
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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 

devem aplicar 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, na elaboração das regras para o processo de 

seleção, as Partes podem tomar em consideração objetivos legítimos de política pública, 

incluindo considerações de saúde, segurança, proteção do ambiente e preservação do 

património cultural.

ARTIGO 105.º

Procedimentos de licenciamento

1. Os procedimentos e formalidades de licenciamento 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 devem ser tão simples quanto 

possível e não devem complicar ou atrasar indevidamente a prestação do serviço. Quaisquer 

taxas de licenciamento1 que deles decorrerem para os requerentes devem ser razoáveis e 

proporcionadas aos custos dos procedimentos de licenciamento em causa. 

                                                
1 As taxas de licenciamento não incluem pagamentos pela utilização de recursos naturais, 

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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3. Os procedimentos e formalidades de licenciamento devem ser de molde a dar aos 

requerentes uma garantia de que os seus pedidos serão tratados num prazo razoável que é 

tornado público antecipadamente. O prazo só começa a correr a partir do momento em que as 

autoridades competentes receberam toda a documentação. Se a complexidade da questão o 

justificar, a autoridade competente pode prorrogar o prazo por um período razoável. A 

prorrogação e a respetiva duração devem ser devidamente justificadas e notificadas ao 

requerente antes do termo do prazo inicial.

4. Em caso de apresentação de pedido incompleto, o requerente deve ser informado o mais 

rapidamente possível da necessidade de fornecer documentos suplementares. Neste caso, o 

prazo referido no n.º 3 do presente artigo artigo pode ser suspenso pelas autoridades 

competentes, até que as autoridades competentes tenham recebido toda a documentação.

5. Se um pedido de licença for indeferido, o requerente deve ser informado sem demora 

injustificada. Em princípio, o requerente deve, a pedido, ser informado das razões para o 

indeferimento do pedido e o prazo para interpor recurso contra a decisão.



EU/UA/pt 146

SUBSECÇÃO 2

DISPOSIÇÕES DE APLICAÇÃO GERAL

ARTIGO 106.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.

2. As Partes devem incentivar os organismos profissionais pertinentes nos respetivos 

territórios a formularem recomendações em matéria de reconhecimento mútuo destinadas ao 

Comité de Comércio, por forma a permitir que os prestadores de serviços cumpram, integral 

ou parcialmente, os critérios aplicados por cada uma das Partes em matéria de autorização, de 

licenciamento, de prestação e de certificação dos investidores e dos prestadores de serviços, 

em especial, de serviços profissionais.

3. Após a receção de qualquer recomendação como as referidas no n.º 2 do presente artigo, 

o Comité de Comércio deve, num período razoável, analisar a recomendação para determinar 

se é consentânea com o presente Acordo.
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4. Quando, em conformidade com o procedimento previsto no n.º 3 do presente artigo, a 

recomendação referida no n.º 2 do presente artigo artigo tenha sido considerada consentânea 

com o presente Acordo e não exista um nível suficiente de correspondência entre os 

regulamentos relevantes das Partes, estas devem negociar, com vista à aplicação desta 

recomendação, através das respetivas autoridades competentes, um acordo sobre o 

reconhecimento mútuo de requisitos, qualificações, licenças e outra regulamentação.

5. Esses acordos devem respeitar as disposições aplicáveis do Acordo OMC, 

nomeadamente o artigo VII do GATS.

ARTIGO 107.º

Transparência e divulgação de informações confidenciais

1. Cada Parte deve responder 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 Parte 

deve estabelecer igualmente um ou mais pontos de informação para, mediante pedido, 

disponibilizar informações específicas 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 a contar da 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 Parte 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, públicas ou privadas.
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SUBSECÇÃO 3

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

ARTIGO 108.º

Memorando sobre serviços de informática

1. Na medida em que o comércio de serviços de informática se encontra liberalizado em 

conformidade com as secções 2, 3 e 4 do presente capítulo e tendo em conta o facto de que os 

serviços de informática e serviços conexos permitem a prestação de outros serviços, tanto por 

meios eletrónicos como por outros meios, as Partes devem distinguir entre serviços de base e 

serviços de conteúdo ou serviços fundamentais prestados eletronicamente de forma a que o 

serviço de conteúdo ou fundamental não seja classificado como serviços de informática e 

serviços conexos, como definidos no n.º 2 do presente artigo.

2. Por serviços de informática e serviços conexos entendem-se os serviços definidos no 

código 84 da CPC das Nações Unidas, incluindo tanto os serviços e funções de base ou 

combinações de serviços básicos, independentemente do facto de serem ou não prestados 

através de uma rede, incluindo a Internet. 

Os serviços básicos são todos os serviços que proporcionam:

a) Consultoria, estratégia, análise, planificação, especificação, conceção, desenvolvimento, 

instalação, implementação, integração, ensaio, localização e eliminação dos erros, 

atualização, apoio, assistência técnica ou gestão de e para computadores ou sistemas 

informáticos; ou
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b) Programas informáticos definidos como sendo o conjunto de instruções necessárias para 

fazer funcionar computadores e estabelecer comunicações (por si e entre si), e também 

consultoria, estratégia, análise, planificação, especificação, conceção, desenvolvimento, 

instalação, implementação, integração, ensaio, localização e eliminação dos erros, 

atualização, apoio, assistência técnica ou gestão de e para sistemas informáticos; ou

c) Serviços de processamento e armazenagem de dados, de acolhimento de dados ou de 

bases de dados; ou

d) Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório, 

incluindo computadores; ou

e) Serviços de formação para o pessoal dos clientes, relacionados com programas 

informáticos, computadores ou sistemas informáticos, não classificados noutras 

categorias.
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SUBSECÇÃO 4

SERVIÇOS POSTAIS E DE CORREIO RÁPIDO

ARTIGO 109.º

Âmbito de aplicação e definições

1. A presente subsecção enuncia os princípios do quadro normativo para todos os serviços 

postais e de correio rápido liberalizados em conformidade com as secções 2, 3 e 4 do presente 

capítulo.

2. Para efeitos da presente subsecção e das secções 2, 3 e 4 do presente capítulo entende-se 

por:

a) "Licença", uma autorização, concedida a um prestador individual por uma autoridade 

reguladora, que é necessária antes de se poder prestar determinado serviço;

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. 
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ARTIGO 110.º

Prevenção de práticas anticoncorrenciais no setor dos serviços postais e de correio rápido

Devem manter-se ou introduzir-se medidas adequadas, a fim de impedir que os prestadores de 

serviços que, individual ou coletivamente, têm capacidade de influenciar materialmente os 

termos da participação (relativamente ao preço e à prestação) no mercado relevante dos 

serviços postais e de correio rápido, devido à sua posição no mercado, adotem ou prossigam 

práticas anticoncorrenciais.

ARTIGO 111.º

Serviço universal

Qualquer das Partes tem o direito de definir o tipo de obrigação de serviço universal que 

pretende manter. Essas obrigações não devem ser consideradas, em si, anticoncorrenciais, 

desde que sejam administradas de modo transparente, não discriminatório e neutro do ponto 

de vista da concorrência e não sejam mais onerosas do que o necessário para o tipo de serviço 

universal definido pela Parte.
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ARTIGO 112.º

Licenças

1. Três anos após a entrada em vigor do presente Acordo, a licença só pode ser exigida 

para serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do serviço universal. 

2. Sempre que for necessária a obtenção de uma licença, devem ser colocados à disposição 

do 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 são dados a conhecer ao requerente, 

a pedido deste e cada Parte deve instituir um procedimento de recurso através de uma 

entidade independente. Tal procedimento deve ser transparente, não discriminatório e baseado 

em critérios objetivos.
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ARTIGO 113.º

Independência das entidades reguladoras

Os órgãos reguladores devem ser juridicamente distintos e não responsáveis perante qualquer 

prestador de serviços postais e de correio rápido. As decisões e os procedimentos adotados 

pelas entidades reguladoras devem ser imparciais relativamente a todos os participantes no 

mercado.

ARTIGO 114.º

Aproximação regulamentar

1. As Partes reconhecem a importância da aproximação da legislação ucraniana em vigor à 

legislação da União Europeia. A Ucrânia deve velar por que a sua legislação, atual ou futura, 

se torne progressivamente compatível com o acervo da UE.

2. Tal aproximação terá início na data de assinatura do presente Acordo, e deve passar a 

abranger progressivamente todos os elementos do acervo da UE referidos no anexo XVII do 

presente Acordo. 
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SUBSECÇÃO 5

COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS

ARTIGO 115.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 as secções 2, 3 e 4 do 

presente capítulo com exceção da radiodifusão. 

2. Para efeitos da presente subsecção e das secções 2, 3 e 4 do presente capítulo entende-se 

por: 

a) "Serviços de comunicações eletrónicas", todos os serviços que consistem na transmissão 

e receção de sinais eletromagnéticos e normalmente prestados mediante remuneração, 

com exceção da radiodifusão, que não abrange as atividades económicas que consistem 

na transmissão de conteúdos cujo transporte implique serviços de telecomunicações. A 

radiodifusão é definida como a cadeia de transmissão ininterrupta necessária para 

distribuir ao público em geral sinais de programas televisivos ou radiofónicos, mas não 

abrange as ligações de contribuição entre os operadores;

b) "Rede de comunicações pública", a rede de comunicações eletrónicas utilizada total ou 

principalmente para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas publicamente 

disponíveis; 
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c) "Rede de comunicações eletrónicas", os sistemas de transmissão e, se for o caso, os 

equipamentos de comutação ou de encaminhamento e outros meios que permitam o 

transporte de sinais por fio, por feixes hertzianos, por meios óticos ou outros meios 

eletromagnéticos, incluindo redes de satélite, redes terrestres fixas (comutação de 

circuitos e comutação de pacotes, incluindo a Internet) e móveis, e sistemas de 

eletricidade por cabo, na medida em que sejam utilizados para transmissão de sinais, 

redes para difusão de rádio e televisão e redes de televisão por cabo, independentemente 

do tipo de informação transportada;

d) "Entidade reguladora" do setor das telecomunicações, uma entidade ou entidades que 

regulam as comunicações eletrónicas referidas no presente capítulo;

e) Considera-se que uma empresa tem "poder de mercado significativo" se, 

individualmente ou em conjunto com outras, gozar de uma posição equivalente a uma 

posição dominante, ou seja, de uma posição de força económica que lhe permita agir, 

em larga medida, independentemente dos concorrentes, dos clientes e mesmo dos 

consumidores;

f) "Interligação", a ligação física e/ou lógica de redes de comunicações públicas utilizadas 

por um mesmo prestador de serviços ou por prestadores de serviços diferentes, de modo 

a permitir a utilizadores de um prestador de serviços comunicarem com utilizadores 

deste ou de outros prestadores de serviços, ou acederem a serviços oferecidos por outro 

prestador de serviços. Os serviços podem ser oferecidos pelas partes envolvidas ou por 

terceiros que tenham acesso à rede. A interligação é um tipo específico de acesso 

implementado entre operadores de redes públicas;
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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 e implementação são decididos por 

cada uma das Partes;

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, podendo incluir a 

ligação de equipamento, através de meios fixos ou não fixos (incluindo, em especial, o 

acesso ao lacete local e a recursos e serviços necessários para prestar serviços pelo 

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 e 

o acesso aos 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 116.º

Autoridade reguladora

1. As Partes devem assegurar que as autoridades reguladoras para serviços de 

comunicações eletrónicas são juridicamente distintas e funcionalmente independentes de 

qualquer prestador de serviços de comunicações eletrónicas. A Parte que mantenha a 

propriedade ou o controlo de prestadores de serviços que assegurem o fornecimento de redes 

e/ou serviços de comunicações públicas deve garantir uma separação estrutural efetiva entre a 

função de regulação, por um lado, e as atividades ligadas à propriedade ou ao controlo, por 

outro.

2. As Partes devem assegurar que a autoridade reguladora dispõe de poderes suficientes 

para regular o setor. As funções que incumbem às autoridades reguladoras devem ser tornadas 

públicas, de modo facilmente acessível e claro, designadamente quando tais funções forem 

confiadas a vários órgãos.

3. As Partes devem assegurar que as decisões e os procedimentos adotados pelas 

autoridades reguladoras são imparciais relativamente a todos os participantes no mercado e 

transparentes.
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4. A autoridade reguladora deve dispor de poderes para realizar uma análise da lista 

indicativa dos mercados relevantes de produtos e serviços que são incluídos nos anexos1 do 

presente Acordo. Se a autoridade reguladora tiver de determinar, ao abrigo do artigo 118 ° do 

presente Acordo, se impõe, mantém, altera ou retira obrigações, deve estabelecer, com base 

numa análise do mercado, se o mercado relevante é efetivamente competitivo.

5. Se a autoridade reguladora estabelecer que um mercado relevante não é efetivamente 

concorrencial, deve identificar e designar os prestadores de serviços com um poder de 

mercado significativo nesse mercado e impor, manter ou alterar as obrigações regulamentares 

específicas referidas no artigo 118.º do presente Acordo, conforme o caso. Se a autoridade 

reguladora concluir que o mercado é efetivamente concorrencial, não deve impor nem manter 

qualquer das obrigações regulamentares referidas no artigo 118.º do presente Acordo.

6. As Partes devem garantir que um prestador de serviços que seja afetado por uma 

decisão de uma autoridade reguladora tem direito a impugnar essa decisão através de um 

órgão de recurso independente das partes envolvidas na decisão. As Partes devem assegurar 

que os méritos da causa são devidamente tidos em conta. Enquanto se aguarda a conclusão do 

recurso, prevalece a decisão da autoridade reguladora, salvo decisão em contrário do órgão de 

recurso. Se esse órgão de recurso não tiver caráter judicial, deve fundamentar sempre por 

escrito as suas decisões, que devem ser apreciadas por um órgão de exame imparcial e 

independente. As decisões dos órgãos de recurso devem ser efetivamente aplicadas.

                                                
1 Para a Parte UE: a lista indicativa de mercados relevantes de produtos e serviços é 

apresentada em separado e constitui o anexo XIX. A lista de mercados relevantes 
incluída no anexo XIX está sujeita a revisão periódica pela UE. Quaisquer obrigações 
assumidas no âmbito do presente capítulo serão tidas em conta nessa revisão. Para a 
Ucrânia: a lista indicativa de mercados relevantes de produtos e serviços é apresentada 
em separado e constitui o anexo XX. A lista de mercados relevantes incluída no 
anexo XX está sujeita a revisão periódica pela Ucrânia no âmbito do processo de 
aproximação ao acervo previsto no artigo 124.º Quaisquer obrigações assumidas no 
âmbito do presente capítulo serão tidas em conta nessa revisão. 
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7. As Partes devem assegurar que, sempre que as autoridades 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.

8. As Partes devem assegurar que os prestadores de serviços que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas forneçam todas as informações, nomeadamente informações 

financeiras, necessárias para que as autoridades reguladoras se certifiquem de que cumprem 

as disposições da presente subsecção ou as decisões tomadas em conformidade com as 

mesmas. 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 

autoridade reguladora. As informações pedidas pela autoridade reguladora devem ser 

proporcionadas face à realização da tarefa. A autoridade reguladora deve fundamentar o seu 

pedido de informações. 
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ARTIGO 117.º

Autorização para a prestação de serviços de comunicações eletrónicas

1. As Partes devem assegurar que a prestação de serviços é autorizada, tanto quanto 

possível, mediante uma simples notificação e/ou registo.

2. As Partes devem garantir a possibilidade se exigir uma licença para questões como a 

atribuição de números e frequências. Os termos e as condições de tais licenças devem ser 

publicamente disponíveis. 

3. As Partes devem garantir 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 

publicamente disponíveis;

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;
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d) As taxas de licença1 exigidas por qualquer das Partes para concessão de uma licença 

não devem exceder os custos administrativos normalmente incorridos com a gestão, o 

controlo e 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. 

ARTIGO 118.º

Acesso e interligação

1. Cada Parte deve assegurar 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. A interligação deve, em princípio, ser acordada com base em negociações 

comerciais entre as pessoas coletivas em causa. 

2. As Partes devem assegurar que os prestadores de serviços que adquirem informações de 

outro prestador de serviços durante o processo de negociação de formas de interligação usam 

essas informações exclusivamente para os fins com que foram fornecidas e respeitam sempre 

a confidencialidade das informações transmitidas ou armazenadas.

                                                
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.



EU/UA/pt 162

3. As Partes devem garantir que, após a conclusão, em conformidade com o artigo 116.º 

do presente Acordo, de que um mercado relevante, incluindo os incluídos nos anexos do 

presente Acordo, não é efetivamente concorrencial, a autoridade reguladora tem o poder de 

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 a 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 segundo a qual uma empresa verticalmente integrada deve 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 autoridade reguladora pode especificar o 

formato e a metodologia contabilística 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 autoridade reguladora considere que a recusa de 

acesso ou a imposição de termos e condições abusivos que produzam efeitos 

equivalentes prejudicariam o surgimento de um mercado concorrencial sustentável a 

nível retalhista, ou não seriam do interesse do utilizador final;
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d) A obrigação de oferecer serviços especificados com base na venda grossista para 

revenda por terceiros; de conceder acesso aberto às interfaces técnicas, protocolos ou 

outras tecnologias-chave que sejam indispensáveis para a interoperabilidade dos 

serviços ou serviços de rede virtuais; de proporcionar a partilha de locais ou outras 

formas de partilha de recursos, incluindo a partilha de condutas, edifícios ou postes; de 

oferecer serviços especificados, a fim de garantir aos utilizadores a interoperabilidade 

de serviços de extremo-a-extremo, incluindo recursos para serviços de rede inteligentes; 

de oferecer acesso a sistemas de apoio operacional ou a sistemas de software similares, 

necessários para garantir uma concorrência leal no fornecimento de serviços; de 

interligar redes ou recursos de rede. 

As autoridades reguladoras podem impor condições incluindo equidade, razoabilidade e 

oportunidade às obrigações incluídas nas alínea c) e d) do presente número; 

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.

As autoridades reguladoras devem tomar em conta o investimento realizado pelo 

operador, permitindo-lhe uma taxa razoável de lucro sobre o capital investido; 
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f) A obrigação de publicar as obrigações específicas impostas ao prestador de serviços 

pela autoridade 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 divulgadas ao público, de modo a garantir a 

todas as partes interessadas um acesso fácil a essas informações; 

g) Obrigações de transparência segundo as quais os operadores devem tornar públicas 

determinadas informações e em especial, quando um operador tiver obrigações de não 

discriminação, a autoridade reguladora pode exigir ao operador que publique uma oferta 

de referência, que deve ser suficientemente discriminada de modo a assegurar que os 

prestadores não tenham de pagar recursos que não sejam indispensáveis para a 

prestação do serviço em causa, com uma descrição das ofertas pertinentes discriminadas 

por componentes, de acordo com as necessidades do mercado, e os termos e condições 

correspondentes, incluindo preços.

4. As Partes devem garantir que um prestador de serviços que solicite interligação com um 

prestador designado como tendo poder de mercado significativo deve poder recorrer, em 

qualquer momento ou decorrido um prazo razoável, que tenha sido tornado público, a um 

órgão interno independente, que pode ser uma autoridade reguladora conforme referido no 

artigo 115.º, n.º 2, alínea d), do presente Acordo, para resolver litígios relativos a termos e 

condições de interligação e/ou acesso.
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ARTIGO 119.º

Recursos limitados

1. As Partes devem garantir 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 encontrar-se 

publicamente disponíveis, não sendo, contudo, exigida a identificação detalhada das 

frequências atribuídas para utilizações públicas específicas. 

2. As Partes devem assegurar a gestão eficaz das radiofrequências para serviços de 

telecomunicações no seu território, de modo a garantir a 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, para otimizar a sua utilização e facilitar o desenvolvimento da 

concorrência.

3. As Partes devem assegurar que a atribuição de recursos nacionais de numeração e a 

gestão dos planos nacionais de numeração são confiadas à autoridade reguladora. 

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 assegurar-se uma separação estrutural efetiva entre as funções de concessão de 

direitos de passagem e as atividades ligadas à propriedade ou ao controlo.
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ARTIGO 120.º

Serviço universal

1. Qualquer das Partes tem o direito de definir o tipo de obrigação de serviço universal que 

pretende assegurar.

2. Essas obrigações não são consideradas, em si, anticoncorrenciais, desde que sejam 

administradas de modo transparente, objetivo e não discriminatório. A administração das 

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.

3. As Partes devem assegurar que todos os prestadores de serviços devem ser elegíveis 

para garantir o serviço universal e nenhum prestador pode ser excluído a priori. A designação 

deve efetuar-se através de um mecanismo eficiente, transparente e não discriminatório. 

Sempre que necessário, as Partes devem verificar se a prestação do serviço universal constitui 

ou não um encargo excessivo para as organizações designadas para prestarem esse serviço. 

Desde que justificado, com base em tal cálculo, e tendo em conta as vantagens de mercado, 

caso existam, de que beneficia uma organização que oferece o serviço universal, as 

autoridades reguladoras decidem se se justifica a instauração de um mecanismo para 

compensar o prestador em causa ou para repartir o custo líquido das obrigações de serviço 

universal.
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4. As Partes devem assegurar que: 

a) As listas de todos os assinantes1 estão à disposição dos utilizadores, impressas ou 

eletrónicas ou em ambos os suportes, são atualizadas regularmente, e, pelo menos, uma 

vez por ano; 

b) As organizações que prestam os serviços referidos na alínea a) respeitam o princípio da 

não discriminação no tratamento das informações que lhes são fornecidas por outras 

organizações.

ARTIGO 121.º

Prestação transfronteiras de serviços de comunicações eletrónicas

As Partes não devem adotar ou manter qualquer medida que restrinja a prestação 

transfronteiras de serviços de comunicações eletrónicas.

ARTIGO 122.º

Confidencialidade das informações

Cada Parte deve garantir 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.

                                                
1 Em conformidade com as regras aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais e à 

proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas.
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ARTIGO 123.º

Litígios entre prestadores de serviços

1. As Partes devem assegurar que, caso surja um litígio entre prestadores de serviços ou de 

redes de comunicações eletrónicas no âmbito de direitos e obrigações referidos no presente 

capítulo, a autoridade reguladora em causa deve, a pedido de qualquer 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 autoridade reguladora deve ser tornada pública, respeitando o sigilo 

comercial. As Partes em causa devem receber a fundamentação circunstanciada da decisão.

3. Caso o litígio incida sobre a prestação de serviços transfronteiras, as autoridades 

reguladoras em causa devem coordenar os seus esforços para resolver o litígio.
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ARTIGO 124.º

Aproximação regulamentar

1. As Partes reconhecem a importância da aproximação da legislação ucraniana em vigor à 

legislação da União Europeia. A Ucrânia deve velar por que a sua legislação, atual ou futura, 

se torne progressivamente compatível com o acervo da UE.

2. Esta aproximação terá início na data de assinatura do presente Acordo, e deve passar a 

abranger progressivamente todos os elementos do acervo da UE referidos no anexo XVII do 

mesmo Acordo. 
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SUBSECÇÃO 6

SERVIÇOS FINANCEIROS

ARTIGO 125.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 os capítulos 2, 3 e 4 do presente capítulo.

2. Para efeitos da presente subsecção e das secções 2, 3 e 4 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 actividades:

i) Serviços de seguros e serviços conexos

1. seguro direto (incluindo o co-seguro):

a) vida;

b) não vida;

2. resseguro e retrocessão;
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3. intermediação de seguros, incluindo os corretores e agentes; e

4. serviços auxiliares de seguros, como sejam a consultoria, o cálculo atuarial, 

a avaliação de risco e a 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 o crédito ao 

consumo, o crédito hipotecário, o factoring e o 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;

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;
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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;

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 nas subalíneas 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. A expressão "prestador 

de serviços financeiros" não inclui as entidades públicas;

c) "Entidade pública",

1. uma administração pública, um banco central ou uma autoridade monetária de uma 

das Partes, ou uma entidade que seja propriedade ou seja controlada por uma das 

Partes, 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

2. uma entidade privada que exerça funções normalmente desempenhadas por um 

banco central ou uma autoridade monetária, quando no exercício dessas funções;

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 qualquer prestador de serviços financeiros no 

território de uma das Partes mas que seja prestado no território da outra Parte.
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ARTIGO 126.º

Medidas prudenciais

1. As Partes podem tomar ou manter medidas prudenciais, como:

a) 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) A salvaguarda da integridade e da estabilidade do sistema financeiro de qualquer das 

Partes.

2. Estas 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 com os seus próprios prestadores de serviços financeiros 

similares.

3. Nenhuma disposição do presente Acordo pode ser interpretada no sentido de exigir que 

uma das Partes divulgue informações relativas a atividades empresariais ou a contas de 

clientes, nem quaisquer informações confidenciais ou protegidas na posse de entidades 

públicas.

4. Sem prejuízo de outros meios de regulação prudencial da prestação transfronteiras de 

serviços financeiros, uma Parte pode exigir o registo dos prestadores de serviços financeiros 

transfronteiras da outra Parte, bem como dos instrumentos financeiros.
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ARTIGO 127.º

Eficácia e transparência da regulamentação

1. Cada Parte deve envidar todos os esforços no sentido de comunicar antecipadamente a 

todas as pessoas interessadas qualquer medida de aplicação geral que tencione 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

b) Outro meio escrito ou eletrónico.

2. Cada Parte deve comunicar a todas as 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 

demora injustificada.
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Na medida do possível, as Partes envidam todos os esforços para aplicarem e executarem 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 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" e 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 das nações que integram o G7 e 

comprometem-se a examinar a possibilidade de os aplicar nos seus contactos bilaterais.



EU/UA/pt 177

ARTIGO 128.º

Novos serviços financeiros

As Partes devem permitir que um prestador de serviços financeiros da outra Parte 

estabelecido no território dessa Parte preste qualquer novo serviço financeiro de tipo similar 

aos serviços que, em circunstâncias comparáveis, autorizem 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 pelas razões previstas no 

artigo 126.º do presente Acordo.

ARTIGO 129.º

Tratamento dos dados

1. Cada Parte deve permitir que os prestadores de serviços financeiros da outra Parte 

transfiram informações em suporte eletrónico ou por outra forma, para e do respetivo 

território, a fim de proceder ao tratamento desses dados, sempre que o mesmo seja necessário 

no decurso das operações comerciais normais desses prestadores de serviços financeiros.

2. Cada Parte adota ou mantém medidas de salvaguarda adequadas tendo em vista a 

proteção da privacidade, dos direitos fundamentais e da liberdade das pessoas, sobretudo no 

que respeita à transferência de dados pessoais.
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ARTIGO 130.º

Exceções específicas

1. Nenhuma disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido de impedir 

uma Parte, incluindo as suas entidades públicas, de desenvolverem ou prestarem 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 da regulamentação nacional da outra Parte, ser 

desenvolvidas por prestadores de serviços financeiros em concorrência com entidades 

públicas ou instituições privadas.

2. Nenhuma disposição do presente Acordo é aplicável 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 utilizando recursos 

financeiros da Parte ou das suas entidades públicas.
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ARTIGO 131.º

Organismos autoreguladores

Quando uma Parte exige aos prestadores de serviços financeiros da outra Parte a filiação, a 

participação ou o acesso a um organismo autoregulador, 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 possam prestar 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 88.º e 94.º do presente Acordo.

ARTIGO 132.º

Sistemas de compensação e de pagamentos

Nos termos e condições de concessão do 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 e aos meios 

de financiamento e de refinanciamento disponíveis no decurso de operações comerciais 

normais. O presente artigo artigo não tem por objetivo conferir o acesso a funções de 

prestamista de última instância na Parte.
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ARTIGO 133.º

Aproximação regulamentar

1. As Partes reconhecem a importância da aproximação da legislação ucraniana em vigor à 

legislação da União Europeia. A Ucrânia deve velar por que a sua legislação, atual ou futura, 

se torne progressivamente compatível com o acervo da UE.

2. Tal aproximação terá início na data de assinatura do presente Acordo, e deve passar a 

abranger progressivamente todos os elementos do acervo da UE referidos no anexo XVII do 

presente Acordo. 
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SUBSECÇÃO 7

SERVIÇOS DE TRANSPORTES

ARTIGO 134.º

Âmbito de aplicação

A presente subsecção enuncia os princípios referentes à liberalização dos serviços de 

transportes em conformidade com os capítulos 2, 3 e 4 do presente capítulo. 

ARTIGO 135.º

Transporte marítimo internacional

1. O presente Acordo é aplicável ao transporte marítimo internacional entre portos da 

Ucrânia e dos Estados-Membros da União Europeia e entre os portos dos Estados-Membros 

da União Europeia. É igualmente aplicável ao tráfego entre os portos da Ucrânia e países 

terceiros e entre os portos dos Estados-Membros da União Europeia e países terceiros.

2. O presente Acordo não é aplicável às operações nacionais de transporte marítimo entre 

portos da Ucrânia ou entre portos de um Estado-Membro da União Europeia. Em derrogação 

à frase anterior, a circulação de equipamentos, como contentores vazios não transportados 

como carga contra remuneração entre os portos da Ucrânia ou entre portos de um Estado-

-Membro da União Europeia, são considerados como parte do transporte marítimo 

internacional.
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3. Para efeitos da presente subsecção e das secções 2, 3 e 4 do presente capítulo entende-se 

por:

a) "Transporte marítimo internacional", inclui 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,

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 do prestador de serviços quer complementar;
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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 embarcação;

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, em especial carga contentorizada, entre portos situados no território 

de uma Parte.
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4. Cada Parte continua 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 as que 

forem mais favoráveis, no que respeita, designadamente, ao acesso a portos, à utilização das 

infraestruturas e dos serviços portuários, e à utilização dos serviços marítimos auxiliares1, 

bem como às taxas e encargos conexos, às infraestruturas aduaneiras e à atribuição de cais de 

acostagem e das infraestruturas de carga e descarga.

5. As Partes devem aplicar efetivamente o princípio do livre acesso ao mercado e ao 

comércio marítimo internacional numa base comercial e não discriminatória;

6. Ao aplicarem os princípios enunciados nos n.ºs 4 e 5 do presente artigo, as Partes, a 

partir da data de entrada em vigor do presente Acordo:

a) Não devem introduzir cláusulas de partilha de carga em futuros acordos bilaterais com 

países terceiros em matéria de serviços de transporte marítimo, incluindo o comércio a 

granel de sólidos e líquidos e o tráfego de linha, nem ativar tais cláusulas de partilha de 

carga caso existam em acordos bilaterais anteriores; e

b) Devem suprimir ou abster-se de aplicar quaisquer medidas administrativas, técnicas ou 

de outro tipo que possam constituir uma restrição indireta e ter efeitos discriminatórios 

relativamente a cidadãos ou empresas da outra Parte relativamente à prestação de 

serviços no domínio do transporte marítimo internacional.

                                                
1 Serviços marítimos auxiliares incluem serviços de carga/descarga marítima, serviços de 

entreposto e armazenagem, serviços de desalfandegamento, armazenagem de 
contentores e entreposto aduaneiro, serviços de agências marítimas e de transitário, 
serviços de aluguer de embarcações com tripulação, manutenção e reparação de 
embarcações, serviços de reboque e serviços de apoio ao transporte marítimo.
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7. Cada Parte deve autorizar 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, se estas forem mais favoráveis. Em conformidade com o disposto na 

secção 2 do presente capítulo, relativamente às atividades destes estabelecimentos, cada Parte 

deve permitir que os prestadores de serviços da outra Parte, em conformidade com a respetiva 

legislação e regulamentação, realizem atividades económicas, tais como, por exemplo, mas 

não exclusivamente:

a) Publicação, comercialização e venda de serviços de transporte marítimo e serviços 

conexos desde a proposta de preços à faturação, por conta própria ou por conta de 

outros prestadores de serviços de transporte marítimo internacional, através de contacto 

direto com os clientes;

b) Prestação de informações comerciais por qualquer meio, incluindo sistemas 

informáticos e o intercâmbio de dados eletrónicos (sob reserva de restrições não 

discriminatórias relativas às telecomunicações);

c) Preparação de documentação referente ao transporte e às alfândegas ou outros 

documentos relativos à origem e à natureza daquilo que está a ser transportado;

d) Organização das escalas de navios ou da receção da carga por conta própria ou por 

conta de outros prestadores de serviços de transporte marítimo internacional;

e) Celebração de quaisquer acordos comerciais com uma companhia de navegação local, 

incluindo a participação no capital da empresa e o recrutamento de pessoal local ou, no 

caso de pessoal estrangeiro, sob reserva das disposições aplicáveis do presente Acordo; 
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f) Aquisição e utilização, por conta própria ou por conta dos seus clientes (e a revenda aos 

seus clientes) de quaisquer serviços de transporte por todos os modos, designadamente 

por vias navegáveis interiores, estrada ou caminho de ferro, e serviços auxiliares de 

todos os modos de transporte, necessários para a prestação de um serviço integrado;

g) Propriedade do equipamento necessário para as atividades económicas.

8. As Partes devem colocar à disposição dos prestadores de serviços de transporte 

marítimo internacional 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.

9. Cada Parte deve permitir que os prestadores de serviços de transporte marítimo 

internacional da outra Parte prestem serviços de transporte marítimo internacional que 

impliquem um trajeto marítimo nas vias navegáveis interiores da outra Parte.

10. Cada Parte deve permitir que os prestadores de serviços de transportes marítimos 

internacionais da outra Parte possam utilizar, numa base não discriminatória e em condições 

acordadas entre as empresas em causa, serviços feeder entre os portos da Ucrânia ou entre 

portos de um Estado-Membro da União Europeia prestados pelos prestadores de serviços de 

transportes marítimos registados na primeira Parte.
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11. O presente Acordo não afeta a aplicação dos acordos marítimos celebrados entre a 

Ucrânia e os Estados-Membros da União Europeia no que diz respeito a questões que não se 

insiram no âmbito de aplicação do presente Acordo. Se o presente Acordo for menos 

favorável em certas questões do que os acordos em vigor entre os Estados-Membros da União 

Europeia e a Ucrânia, devem prevalecer as disposições mais favoráveis, sem prejuízo das 

obrigações da Parte UE e tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. As disposições do presente Acordo substituem as disposições de acordos bilaterais 

anteriores celebrados entre os Estados-Membros da União Europeia e a Ucrânia, se estas não 

forem consentâneas com o primeiro, com exceção do caso referido no período anterior, ou 

forem idênticas. As disposições dos acordos bilaterais em vigor não abrangidas pelo presente 

Acordo continuam a ser aplicáveis.

ARTIGO 136.º

Transporte rodoviário, ferroviário e por vias navegáveis interiores

1. A fim de assegurar um desenvolvimento coordenado e a progressiva liberalização dos 

transportes entre as Partes, adaptados às suas necessidades comerciais comuns, as condições 

de acesso recíproco ao mercado do transporte rodoviário, ferroviário e por vias navegáveis 

interiores devem ser objeto de possíveis futuros acordos específicos em matéria de transporte 

rodoviário, ferroviário e por vias navegáveis interiores.

2. Até à celebração dos acordos referidos no n.º 1 do presente artigo, as Partes não devem 

tornar as condições de acesso mútuo ao mercado entre as Partes mais restritivas do que as 

existentes no dia anterior à data da entrada em vigor do presente Acordo. 
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3. As disposições de acordos bilaterais em vigor que não se encontram abrangidas pelos 

eventuais futuros acordos referidos no n.º 1 do presente artigo artigo continuam a ser 

aplicáveis.

ARTIGO 137.º

Transporte aéreo

1. A fim de assegurar um desenvolvimento coordenado e a progressiva liberalização dos 

transportes entre as Partes, adaptados às suas necessidades comerciais comuns, as condições 

de acesso recíproco ao mercado do transporte aéreo devem ser abrangidas pelo Acordo sobre 

o Espaço Aéreo Comum UE-Ucrânia (a seguir designado "EAC"). 

2. Enquanto não for celebrado o EAC, as Partes devem abster-se de adotar medidas ou de 

iniciar ações mais restritivas ou discriminatórias do que as existentes à data da entrada em 

vigor do presente Acordo.
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ARTIGO 138.º

Aproximação regulamentar

A Ucrânia deve adaptar a sua legislação, incluindo as normas administrativas, técnicas e de 

outros tipos, à legislação da Parte UE em vigor no domínio do transporte marítimo 

internacional, de modo a alcançar os objetivos de liberalização, acesso recíproco aos 

mercados das Partes e circulação de passageiros e de mercadorias. Esta aproximação terá 

início na data de assinatura do Acordo, e deve passar a abranger progressivamente todos os 

elementos do acervo da UE referidos no anexo XVII do presente Acordo. 
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SECÇÃO 6

COMÉRCIO ELETRÓNICO

ARTIGO 139.º

Objetivo e princípios

1. Reconhecendo que o comércio eletrónico pode contribuir para aumentar as 

oportunidades comerciais em vários setores, as Partes acordam em promover o 

desenvolvimento do comércio eletrónico nas suas relações comerciais, cooperando 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 mais elevadas normas internacionais em matéria de proteção 

dos dados, de modo a garantir a confiança dos utilizadores do comércio eletrónico.

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
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ARTIGO 140.º

Aspetos regulamentares do comércio eletrónico

1. As Partes devem manter 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 a 

facilitação 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) 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.
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SECÇÃO 7

EXCEÇÕES

ARTIGO 141.º

Exceções gerais

1 Sem prejuízo de exceções gerais previstas no artigo 472.º do presente Acordo, as 

disposições do presente capítulo e dos anexos XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F 

e XVII 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 disfarçada ao estabelecimento ou à prestação transfronteiras de serviços, 

nenhuma disposição do presente capítulo pode ser interpretada no sentido de impedir uma 

Parte de adotar ou aplicar medidas:

a) Necessárias para proteger os bons costumes ou para manter a ordem e a segurança 

públicas;

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 à realização de investimentos a nível nacional ou à 

oferta ou consumo de serviços a nível nacional;
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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 o artigo 88.º, n.º 1, e o artigo 94.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 investidores 

ou aos prestadores de serviços da outra Parte1.

3. As disposições do presente capítulo e dos anexos XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-

-E, XVI-F e XVII 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.

                                                
1 As medidas destinadas a garantir a imposição ou cobrança equitativa ou efetiva de 

impostos diretos incluem medidas tomadas por uma Parte no âmbito do seu sistema 
fiscal que:
i) se aplicam a investidores e 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; ou
ii) se aplicam a não residentes, a fim de garantir a imposição ou cobrança de impostos 
no território da Parte; ou
iii) se aplicam a não residentes ou residentes a fim de impedir a evasão ou a fraude 
fiscal, incluindo medidas de execução; ou
iv) se aplicam a consumidores de serviços prestados no território da outra Parte ou a 
partir desse território, a fim de garantir a imposição ou cobrança de impostos a esses 
consumidores decorrentes de fontes no território da Parte; ou
v) distinguem os investidores e prestadores de serviços sujeitos a impostos sobre 
elementos tributáveis a nível mundial dos restantes investidores e prestadores de 
serviços, em reconhecimento da diferença existente entre eles em termos de natureza da 
matéria coletável; ou
vi) 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) 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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ARTIGO 142.º

Medidas fiscais

O tratamento de NMF concedido nos termos do presente capítulo não é aplicável ao 

tratamento fiscal que as Partes já concedam ou venham a conceder futuramente, com base em 

acordos destinados a impedir a dupla tributação.

ARTIGO 143.º

Exceções por razões de segurança

1. Nenhuma das disposições 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; ou

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;
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iii) relativas a materiais cindíveis e de fusão ou a materiais a partir dos quais estes são 

obtidos; ou

iv) decididas em tempo de guerra ou noutra situação de emergência a nível das 

relações internacionais; ou

c) Impedir qualquer das Partes de empreender qualquer ação para fazer face às obrigações 

que assumiu para a manutenção da paz e da segurança internacionais.

CAPÍTULO 7

PAGAMENTOS CORRENTES E CIRCULAÇÃO DE CAPITAIS

ARTIGO 144.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 145.º

Circulação de capitais

1. No que respeita às transações da balança de capitais da balança de pagamentos, as 

Partes devem assegurar, a partir da entrada em vigor do presente Acordo, a livre circulação de 

capitais respeitantes aos investimentos diretos1 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 do 

presente Acordo, assim como a liquidação ou o repatriamento desses investimentos e de 

quaisquer lucros deles resultantes.

2. No que respeita a outras transações da balança de capitais da balança de pagamentos, a 

partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, e sem prejuízo de outras disposições 

do referido Acordo, as Partes devem assegurar: 

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;

b) A livre circulação de capitais relativos a investimentos em carteiras de títulos e a 

empréstimos e créditos financeiros por investidores da outra Parte.

                                                
1 Incluindo a aquisição de bens imobiliários relacionados com o investimento direto.
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3. A Ucrânia compromete-se a concluir a liberalização das transações da balança de 

capitais da balança de pagamentos, equivalentes à liberalização na Parte UE antes da 

concessão de tratamento de mercado interno no domínio dos serviços financeiros no âmbito 

do artigo 4.º, n.º 3, do anexo XVII do presente Acordo. Uma avaliação positiva da legislação 

ucraniana em matéria de circulação de capitais, respetiva execução e aplicação efetiva em 

conformidade com os princípios enunciados no artigo 4.º, n.º 3, do anexo XVII do presente 

Acordo constitui uma condição prévia para qualquer decisão do Comité de Comércio no 

sentido de conceder tratamento de mercado interno no que diz respeito aos serviços 

financeiros.

4. Sem prejuízo de outras disposições do presente Acordo, as Partes não devem introduzir 

quaisquer novas restrições à circulação de capitais e aos pagamentos correntes efetuados entre 

os residentes da Parte UE e Ucrânia, não podendo tornar mais restritivos os regimes já 

existentes.

ARTIGO 146.º

Medidas de salvaguarda

Sem prejuízo de outras disposições do presente Acordo, quando, em circunstâncias 

excecionais, os pagamentos ou a circulação de capitais entre as Partes causarem ou 

ameaçarem causar graves dificuldades ao funcionamento da política monetária ou cambial1

em um ou mais Estados-Membros da União Europeia ou na Ucrânia, as Partes em causa 

podem tomar medidas de salvaguarda em matéria de circulação de capitais entre a Parte UE e 

a Ucrânia por um período não superior a seis meses, se tais medidas forem estritamente 

necessárias. A Parte que adotar as medidas de salvaguarda deve informar de imediato a outra 

Parte e apresentar-lhe, o mais rapidamente possível, um calendário para a sua eliminação.

                                                
1 Incluindo sérias dificuldades na sua balança de pagamentos. 
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ARTIGO 147.º

Facilitação e maior liberalização

1. As Partes devem consultar-se para facilitar a circulação de capitais entre as Partes, de 

modo a promover os objetivos do presente Acordo.

2. Durante os quatro anos seguintes à data de entrada em vigor do presente Acordo, as 

Partes devem adotar medidas que permitam a instituição das condições necessárias à 

aplicação progressiva das regras da Parte UE 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 Comércio deve reexaminar as medidas tomadas e determinar as modalidades para 

uma maior liberalização.
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CAPÍTULO 8

CONTRATOS PÚBLICOS

ARTIGO 148.º

Objetivos

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 gradual dos respetivos mercados de 

contratos públicos. 

O presente capítulo prevê o acesso recíproco 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 no domínio dos contratos públicos da Ucrânia ao 

acervo da UE nesta matéria, acompanhada de uma reforma institucional e da criação de um 

sistema eficaz de adjudicação de contratos públicos, com base nos princípios que regem os 

contratos públicos na Parte UE 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 (a seguir designada "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 (a seguir designada 

"Diretiva 2004/17/CE").
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ARTIGO 149.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 a concessões de serviços públicos e de empreitadas de obras 

públicas.

2. O presente capítulo é aplicável a qualquer autoridade adjudicante e a qualquer entidade 

adjudicante que corresponda às definições do acervo da UE em matéria de contratos públicos 

(ambas a seguir referidas como "entidades adjudicantes"). Abrange também os organismos de 

direito público e as 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 ou exclusivos no domínio dos serviços de utilidade pública. 

3. O presente capítulo aplica-se aos contratos de valor superior aos limiares estabelecidos 

no anexo XXI-P:

A estimativa do valor global do um contrato baseia-se no montante total a pagar, líquido do 

imposto sobre o valor acrescentado. Ao aplicar estes limiares, a Ucrânia irá calcular e 

converter estes valores para a sua própria moeda nacional, utilizando a taxa de câmbio do seu 

banco nacional.

Estes valores máximos devem ser revistos regularmente, de dois em dois anos, com início no 

primeiro ano par após a entrada em vigor do 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 anterior à 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 é adotada pelo Comité de Comércio em conformidade com o 

procedimento definido no título VII (Disposições institucionais, gerais e finais) do presente 

Acordo.
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ARTIGO 150.º

Contexto institucional

1. As Partes devem instituir ou manter um quadro institucional adequado e mecanismos 

necessários para o funcionamento adequado do sistema de contratos públicos e a 

implementação dos princípios pertinentes.

2. No âmbito da reforma institucional, a Ucrânia deve designar, nomeadamente: 

a) Um órgão executivo central responsável pela política económica encarregado de 

garantir uma política coerente em todas as áreas relativas aos contratos públicos. Esse 

órgão pode facilitar e coordenar a aplicação do presente capítulo e orientar o processo 

de aproximação legislativa; 

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 existir uma 

possibilidade de submeter as decisões tomadas por este órgão a recurso judicial.

3. As Partes devem assegurar que as decisões tomadas pelas autoridades responsáveis pelo 

exame das queixas são efetivamente aplicadas.
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ARTIGO 151.º

Normas de base que regulam a adjudicação dos contratos

1. O mais tardar seis meses 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 UE em 

matéria de contratos públicos, incluindo os princípios da não discriminação, da igualdade de 

tratamento, da transparência e da proporcionalidade.

Publicação

2. As Partes devem garantir a publicação pelos meios mais indicados de todos os contratos 

previstos, de modo a: 

a) Permitir 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 contrato, e possa 

manifestar o seu interesse em obter o contrato.

3. A publicação deve ser adequada ao interesse económico do contrato para os operadores 

económicos.
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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 adicionais que os operadores económicos 

razoavelmente 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 

assegurada sobretudo através da descrição não discriminatória do objeto do contrato, da 

igualdade de acesso em relação a todos os operadores económicos, de prazos apropriados e de 

uma abordagem transparente e objetiva.

6. Ao descreverem as características da empreitada, do fornecimento ou da prestação de 

serviços previstos, as entidades adjudicantes devem utilizar descrições gerais de desempenho 

e exigências funcionais e normas internacionais, europeias ou nacionais.

7. A descrição das características exigidas de uma empreitada, fornecimento ou serviço 

não podem fazer menção de um fabrico ou de uma proveniência determinados ou processos 

específicos, nem fazer referência a uma marca, uma patente ou um tipo, a uma origem ou a 

uma produção determinada, a menos que tal referência seja justificada pelo objeto do contrato 

e seja acompanhada da menção "ou equivalente". Deve ser dada preferência à utilização de 

descrições gerais de desempenho ou exigências funcionais.
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8. As entidades adjudicantes não devem impor condições que resultem em discriminação 

direta ou indireta contra os operadores económicos da outra Parte, como a exigência de que os 

operadores económicos interessados no contrato estejam estabelecidos no mesmo país, 

território ou região que a entidade adjudicante.

Não obstante o que precede, nos casos em que tal seja justificado pelas circunstâncias 

específicas do contrato, pode ser exigido ao adjudicatário que estabeleça certas infraestruturas 

empresariais no local de execução.

9. Os prazos para a apresentação de manifestações de interesse e propostas devem ser 

suficientemente longos para permitir que os operadores económicos da outra Parte façam uma 

avaliação fundamentada e preparem a sua proposta.

10. Todos os participantes devem ter conhecimento prévio das regras aplicáveis, dos 

critérios de seleção e dos critérios de adjudicação. Estas 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) Tal seja feito de maneira transparente e não discriminatória; e 

b) Que a seleção se baseie em fatores objetivos tais como a experiência dos candidatos no 

setor em causa, a dimensão e infraestrutura da respetiva empresa ou as capacidades 

técnicas e profissionais. 
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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 suficiente.

12. As entidades adjudicantes apenas podem utilizar procedimentos por negociação em 

casos excecionais definidos, quando a utilização de um tal procedimento não distorcer 

efetivamente a concorrência.

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 

sujeito a publicidade adequada. Os contratos abrangidos pelo âmbito de aplicação de tais 

sistemas 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, devem-lhe 

ser comunicadas as razões da sua não seleção de forma suficientemente pormenorizada de 

modo a permitir o reexame da decisão.

Proteção judicial

15. As Partes devem assegurar que qualquer pessoa que tenha interesse (ou o tenha tido) em 

obter um determinado contrato e que tenha sido, ou possa vir a ser, lesada por uma alegada 

violação tem direito a uma efetiva proteção judicial 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 152.º

Planeamento da aproximação legislativa

1. Antes do início da aproximação legislativa, a Ucrânia deve apresentar ao Comité de 

Comércio um plano abrangente para a aplicação do presente capítulo com calendários e etapas 

que devem incluir todas as reformas em termos de aproximação da legislação e do reforço das 

capacidades institucionais. Este plano deve respeitar as fases e calendários estabelecidos no 

anexo XXI-A do presente Acordo. 

2. O plano deve abranger todos os aspetos da reforma e o enquadramento jurídico geral 

para a implementação das atividades em matéria de contratos públicos, nomeadamente: 

aproximação legislativa em matéria de contratos públicos, contratos celebrados no setor dos 

serviços públicos, concessões de empreitada de obras e procedimentos de recurso, bem como 

reforço da capacidade administrativa a todos os níveis, incluindo instâncias de recurso, e 

mecanismos de execução.

3. No seguimento de um parecer favorável por parte do Comité de Comércio, este plano 

deve ser considerado como o documento de referência para a execução das disposições do 

presente capítulo. A União Europeia fará os possíveis para auxiliar a Ucrânia a implementar o 

plano.
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ARTIGO 153.º

Aproximação legislativa

1. A Ucrânia deve velar por que a sua legislação, atual ou futura, em matéria de contratos 

públicos se torne progressivamente compatível com o acervo da UE na mesma matéria.

2. A aproximação legislativa deve ser realizada em fases consecutivas, tal como 

enunciadas no anexo XXI-A e anexos XXI-B a XXI-E, XXI-G, XXI-H e XXI-J do presente 

Acordo. Os anexos XXI-F e XXI-I do presente Acordo identificam disposições não 

obrigatórias que não precisam de ser transpostas, ao passo que os anexos XXI-K a N do 

presente Acordo identificam os elementos do acervo da UE que não são abrangidos pela 

aproximação legislativa. 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 tal se torne necessário, eventuais modificações do 

acervo da UE ocorridas entretanto. A execução de cada fase deve ser avaliada pelo Comité de 

Comércio, e, na sequência de uma avaliação positiva por esse órgão, deve ser ligada à 

concessão recíproca de acesso ao mercado, tal como previsto no anexo XXI-A do presente 

Acordo. A Comissão Europeia deve notificar sem demora injustificada à Ucrânia quaisquer 

alterações do acervo da UE. Deve facultar aconselhamento adequado e assistência técnica 

para efeitos da execução dessas alterações.

3. As Partes reconhecem que o Comité de Comércio apenas procede à avaliação da fase 

seguinte quando as medidas para executar a fase anterior foram realizadas e aprovadas 

segundo as modalidades previstas no n.º 2 do presente artigo.
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4. As Partes devem assegurar que os aspetos e domínios dos contratos públicos que não 

são abrangidos pelo presente artigo artigo devem respeitar os princípios da transparência, da 

não discriminação e da igualdade de tratamento, tal como previsto no artigo 151.º do presente 

Acordo.

ARTIGO 154.º

Acesso ao mercado

1. As Partes reconhecem que a abertura recíproca e efetiva dos respetivos mercados deve 

ser alcançada progressiva e simultaneamente. Durante o processo de aproximação legislativa, 

a extensão do acesso ao mercado concedido mutuamente deve ser associada ao progresso 

realizado neste processo, conforme previsto no anexo XXI-A do presente Acordo. 

2. A decisão de avançar para uma nova fase da abertura do mercado deve basear-se numa 

avaliação da qualidade da legislação adotada, bem como da respetiva aplicação prática. Esta 

avaliação deve ser efetuada regularmente pelo Comité de Comércio.

3. Na medida em que uma Parte tenha, em conformidade com o anexo XXI-A do presente 

Acordo, aberto o seu mercado de contratos públicos à outra Parte, a Parte UE deve conceder o 

acesso aos processos de adjudicação de contratos a empresas ucranianas – estabelecidas ou 

não na Parte UE – segundo as regras da UE em matéria de contratos públicos, beneficiando de 

um tratamento não menos favorável do que o concedido às empresas da Parte UE; a Ucrânia 

deve conceder o acesso aos processos de adjudicação de contratos a empresas da Parte UE–

estabelecidas ou não na Ucrânia – segundo as regras de adjudicação de contratos nacionais, 

em condições de tratamento não menos favorável do que o concedido às empresas ucranianas.



EU/UA/pt 210

4. Após a execução da última fase do processo de aproximação legislativa, as Partes 

analisarão a possibilidade de conceder reciprocamente acesso ao mercado no que respeita a 

contratos de valor inferior aos limiares estabelecidos no artigo 149.º, n.º 3, do presente 

Acordo.

5. A Finlândia reserva a sua posição no que respeita às ilhas Aland.

ARTIGO 155.º

Informação

1. As Partes devem assegurar que as entidades adjudicantes e os operadores económicos se

encontram bem informados sobre os procedimentos relativos aos contratos públicos, 

incluindo através da publicação de toda a legislação e decisões administrativas pertinentes.

2. As Partes devem assegurar a divulgação eficaz de informações sobre as oportunidades 

de participação em concursos.
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ARTIGO 156.º

Cooperação

1. As Partes devem intensificar a sua cooperação através do intercâmbio de experiências e 

de informações sobre as melhores práticas e os quadros normativos.

2. A Parte UE deve facilitar a execução do presente capítulo, incluindo através de 

assistência técnica, sempre que adequado. Em conformidade com as disposições sobre a 

cooperação financeira no título VI (Cooperação financeira, com disposições antifraude) do 

presente Acordo, as decisões específicas relativas a assistência financeira devem ser tomadas 

através dos mecanismos e instrumentos de financiamento pertinentes da UE.

3. O anexo XXI-O do presente Acordo inclui uma lista indicativa de temas de cooperação. 
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CAPÍTULO 9

PROPRIEDADE INTELECTUAL

SECÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 157.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 158.º

Natureza e âmbito das obrigações

1. As Partes devem garantir 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, constante do anexo 1C 

do Acordo OMC (a seguir designado "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 noção de direitos de propriedade intelectual 

incorpora direitos de autor, incluindo os direitos de autor sobre programas informáticos e 

bases de dados, e os direitos conexos aos direitos de autor, direitos sobre patentes, incluindo 

patentes de invenções biotecnológicas, marcas, designações comerciais, caso sejam protegidas 

enquanto direitos de propriedade exclusiva pela legislação interna em causa, desenhos, 

esquemas de configuração (topografias) de circuitos integrados, indicações geográficas, 

incluindo denominações de origem, indicações de proveniência, variedades vegetais, proteção 

de informações confidenciais e proteção contra a concorrência desleal referida no artigo 10.º-

-A da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1967), (a seguir 

designada "Convenção de Paris").



EU/UA/pt 214

ARTIGO 159.º

Transferência de tecnologia

1. As Partes comprometem-se a trocar experiências e informações sobre as respetivas 

práticas e políticas internas e internacionais com incidência nas transferências de tecnologia.

Este intercâmbio inclui, nomeadamente, as medidas para facilitar os fluxos de informação, as 

parcerias entre empresas, a concessão de licenças e os acordos de subcontratação de caráter 

voluntário. É concedida especial atenção às condições necessárias para a criação, nos países 

de acolhimento, de um ambiente adequado e propício às transferências de tecnologias, 

incluindo questões como o quadro jurídico pertinente e o desenvolvimento do capital humano.

2. As Partes devem assegurar a proteção dos interesses legítimos dos titulares de direitos 

de propriedade intelectual.

ARTIGO 160.º

Esgotamento

As Partes podem estabelecer livremente os seus próprios regimes para o esgotamento dos 

direitos de propriedade intelectual, sob reserva das disposições do Acordo TRIPS.
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SECÇÃO 2

NORMAS RELATIVAS AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUBSECÇÃO 1

DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

ARTIGO 161.º

Proteção concedida

As Partes observam o seguinte:

a) Artigos 1.º a 22.º da Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas, Intérpretes 

ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão 

(1961) (a seguir designada "Convenção de Roma");

b) Artigos 1.º a 18.º da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e 

Artísticas (1886, com a última redação de 1979) (a seguir designada "Convenção de 

Berna");

c) Artigos 1.º a 14.º do Tratado sobre os Direitos de Autor (a seguir designado "TDA") 

(1996) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir designada 

"OMPI"); e

d) Artigos 1.º a 23.º do Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas (1996).
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ARTIGO 162.º

Duração do direito de autor

1. O prazo de proteção do direito de autor sobre obras literárias e artísticas, 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. No caso de co-autoria de uma obra, o prazo previsto no n.º 1 deve ser calculado a partir 

da morte do último co-autor sobrevivente.

3. No caso de obras anónimas ou sob pseudónimo, o prazo de proteção é de 70 anos após o 

momento em que a obra foi licitamente tornada acessível ao público. Todavia, quando o 

pseudónimo adotado pelo autor não deixar dúvidas sobre a sua identidade ou se o autor 

revelar a sua identidade durante o período a que se refere a primeira frase do presente número, 

aplica-se o prazo de proteção previsto no n.º 1.

4. Relativamente às obras publicadas em volumes, partes, fascículos, números ou 

episódios, cujo prazo de proteção decorre a partir do momento em que a obra foi licitamente 

tornada acessível ao público, o prazo de proteção decorre relativamente a cada elemento 

considerado individualmente.

5. A proteção cessa relativamente às obras cujo prazo de proteção não seja calculado a 

partir da morte do autor ou autores e que não tenham sido licitamente tornadas acessíveis ao 

público no prazo de 70 anos a contar da sua criação.
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ARTIGO 163.º

Prazo de proteção das obras cinematográficas ou audiovisuais

1. O realizador principal de uma obra cinematográfica ou audiovisual é considerado autor 

ou um dos autores. As Partes devem ter a faculdade de designar outros co-autores.

2. O prazo de proteção de uma obra cinematográfica ou audiovisual caduca 70 anos após a 

morte do último dos sobreviventes de um grupo de pessoas específicas, quer sejam ou não 

consideradas co-autores. Este grupo deve incluir no mínimo o realizador principal, o autor do 

argumento cinematográfico, o autor do diálogo e o compositor de música especificamente 

criada para utilização em obras cinematográficas ou audiovisuais.

ARTIGO 164.º

Duração dos direitos conexos

1. Os direitos dos artistas-intérpretes ou executantes caducam 50 anos após a data da 

representação ou da execução. Contudo, se a fixação desta tiver sido licitamente publicada ou 

comunicada ao público dentro deste período, 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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2. Os direitos dos produtores de fonogramas caducam 50 anos após a fixação. No entanto, 

se o fonograma for licitamente publicado durante este período, os direitos caducam 50 anos 

após a data da primeira publicação lícita. Se o fonograma não for licitamente publicado 

durante o período acima referido e se o fonograma tiver sido licitamente comunicado ao 

público durante o mesmo período, os direitos caducam 50 anos após a data da primeira 

comunicação lícita ao público.

3. Os direitos dos produtores da primeira fixação de um filme caducam 50 anos após a 

fixação. Contudo, se o filme for licitamente publicado ou comunicado ao público durante este 

período, os direitos caducam 50 anos após a data da primeira publicação ou comunicação ao 

público, consoante a que tiver ocorrido em primeiro lugar. O termo "filme" designa uma obra 

cinematográfica ou audiovisual ou imagens em movimento, acompanhadas ou não de som.

4. Os direitos dos organismos de radiodifusão caducam 50 anos após a primeira difusão, 

quer a emissão seja efetuada com ou sem fio, incluindo cabo ou satélite. 



EU/UA/pt 219

ARTIGO 165.º

Proteção de obras não publicadas anteriormente

Qualquer pessoa que, depois de caducar o prazo de proteção do direito de autor, licitamente 

publicar ou comunicar ao público uma obra não publicada anteriormente, deve beneficiar da 

proteção equivalente aos direitos patrimoniais do autor. O prazo de proteção desses direitos é 

de 25 anos a contar da data em que a obra tenha sido pela primeira vez licitamente publicada 

ou comunicada ao público.

ARTIGO 166.º

Edições críticas e científicas

As Partes podem proteger as edições críticas e científicas de obras caídas no domínio público. 

O prazo máximo de proteção destes direitos é de 30 anos a contar da primeira publicação 

lícita.
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ARTIGO 167.º

Proteção das fotografias

As fotografias originais, na aceção de que são a criação intelectual do próprio autor, devem 

ser protegidas em conformidade com o artigo 162.º do presente Acordo. As Partes podem 

prever a proteção de outras fotografias.

ARTIGO 168.º

Cooperação em matéria de gestão coletiva dos direitos

As Partes reconhecem a necessidade de estabelecerem acordos entre as respetivas sociedades 

de gestão coletiva dos direitos de autor com o objetivo de facilitar, mutuamente, o acesso e 

intercâmbio de conteúdos entre os territórios das Partes, bem como de assegurar a 

transferência mútua dos direitos pela utilização das obras das Partes ou de outro material 

protegido por direitos de autor. As Partes reconhecem que é necessário que as respetivas 

sociedades de gestão coletiva alcancem um elevado nível de racionalização e transparência no 

que respeita ao desempenho das suas tarefas.
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ARTIGO 169.º

Direito de fixação

1. Para efeitos do presente artigo, por fixação entende-se 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.

2. As Partes devem prever que os artistas intérpretes ou executantes tenham o direito 

exclusivo de permitir ou proibir a fixação das suas prestações.

3. As Partes devem prever que as organizações de radiodifusão tenham o direito exclusivo 

de permitir ou proibir a fixação das suas emissões, sejam elas efetuadas com ou sem fio, 

inclusivamente por cabo ou satélite.

4. O distribuidor por cabo não tem o direito previsto no n.º 2 sempre que efetue meras 

retransmissões por cabo de emissões de organizações de radiodifusão.
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ARTIGO 170.º

Radiodifusão e comunicação ao público

1. Para efeitos do presente artigo artigo entende-se por:

a) "Emissão de radiodifusão", a difusão sem fios de sons ou de imagens e sons, ou de 

representações destes, destinada à receção pelo público; esta difusão por satélite; e a 

difusão de sinais codificados sempre que os meios de descodificação sejam fornecidos 

ao público pelo organismo de radiodifusão ou com o seu consentimento;

b) "Comunicação ao público", a difusão ao público por qualquer meio, com exceção da 

emissão de radiodifusão, de sons de uma prestação, ou dos sons ou das representações 

de sons fixados num fonograma. Para efeitos do disposto no n.º 3, a "comunicação ao 

público" inclui a operação de tornar os sons ou representações de sons fixados num 

fonograma audíveis para o público.

2. As Partes devem prever que os artistas intérpretes ou executantes tenham o direito 

exclusivo de permitir ou proibir a radiodifusão 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.
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3. As Partes devem conceder aos artistas intérpretes ou executantes e aos produtores de 

fonogramas o direito a uma remuneração equitativa e única pelos fonogramas publicados com 

fins comerciais ou pela reprodução desses fonogramas para radiodifusão ou para qualquer 

comunicação ao público, e garantir que essa remuneração é partilhada entre os artistas 

intérpretes ou executantes e os produtores fonográficos pertinentes. Na falta de acordo entre 

os artistas intérpretes ou executantes e os produtores dos fonogramas, as Partes podem 

determinar as condições em que deve ser por eles repartida a referida remuneração.

4. As Partes devem prever que as organizações de radiodifusão tenham o direito exclusivo 

de permitir ou proibir a retransmissão das suas emissões por ondas radioelétricas, bem como a 

comunicação ao público das suas emissões televisivas, se essa comunicação for efetuada em 

lugares acessíveis ao público mediante pagamento de uma tarifa de entrada.

ARTIGO 171.º

Direito de distribuição

1. As Partes devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou 

respetivas cópias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuição ao 

público através de venda ou de qualquer outro meio.

2. As Partes devem prever o direito exclusivo de colocar à disposição do público, por 

venda ou de qualquer outra forma, os objetos indicados nas alíneas a) a d) do presente 

número, incluindo as respetivas cópias:

a) Dos artistas intérpretes ou executantes, no que respeita às fixações das suas prestações;
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b) Dos produtores de fonogramas, no que respeita aos seus fonogramas;

c) Dos produtores das primeiras fixações de filmes, no que respeita ao original e às cópias 

dos seus filmes;

d) Das organizações de radiodifusão, no que respeita às gravações das suas emissões, tal 

como estabelecido no artigo 169.º, n.º 3, do presente Acordo.

ARTIGO 172.º

Limitações

1. As Partes podem prever limitações aos direitos referidos nos artigos 169.º, 170.º e 171.º

do presente Acordo, no que respeita à:

a) Utilização privada;

b) Utilização de excertos curtos para reportagem de acontecimentos atuais;

c) Fixação efémera por uma organização de radiodifusão com os seus próprios meios e 

para as suas próprias emissões;

d) Utilização unicamente para fins de ensino ou investigação científica.
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2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, as Partes podem prever, no que respeita à proteção 

dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas, das organizações de 

radiodifusão e dos produtores das primeiras fixações de filmes, o mesmo tipo de limitações 

que a lei estabelece em matéria de proteção do direito de autor para as obras literárias e 

artísticas. No entanto, só podem ser previstas licenças obrigatórias se forem compatíveis com 

a Convenção de Roma.

3. As limitações referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo artigo só podem ser aplicadas 

nos casos especiais em que não haja conflito com uma exploração normal do material 

protegido nem prejuízo injustificado para os legítimos interesses do titular do direito.

ARTIGO 173.º

Direito de reprodução

As Partes devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de reproduções, 

diretas ou indiretas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, 

no todo ou em parte, cabe:

a) Aos autores, para as suas obras;

b) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações;

c) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas;
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d) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus 

filmes;

e) Às organizações de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, 

independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo 

ou satélite.

ARTIGO 174.º

Direito de comunicação de obras ao público,

incluindo o direito de colocar à sua disposição outro material

1. As Partes devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir 

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.

2. As Partes devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de 

colocação de obras à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que seja acessível 

a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido, cabe:

a) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações;

b) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas;
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c) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus 

filmes; e

d) Às organizações de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, 

independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo 

ou satélite.

3. Ambas as Partes reconhecem que os direitos referidos nos n.ºs 1 e 2 não se esgotam por 

qualquer ato de comunicação de obras ao público ou de colocação de obras à disposição do 

público, contemplado no presente artigo.

ARTIGO 175.º

Exceções e limitações

1. As Partes estabelecem que os atos de reprodução temporária referidos no artigo 173.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) A transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário; ou

b) A utilização legítima 

de uma obra ou de outro material a realizar, e que não tenham, em si, significado económico, 

estão excluídos do direito de reprodução previsto no artigo 173.º
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2. Sempre que as Partes estabeleçam uma exceção ou limitação ao direito de reprodução 

previsto no artigo 173.º, podem igualmente estabelecer uma exceção ou limitação ao direito 

de distribuição previsto no artigo 171.º, n.º 1, do presente Acordo na medida justificada pelo 

objetivo do ato de reprodução autorizado.

3. As Partes podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos previstos nos 

artigos 173.º e 174.º do presente Acordo apenas em certos 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.

ARTIGO 176.º

Proteção de medidas de caráter tecnológico

1. As Partes devem assegurar proteção jurídica adequada contra a neutralização de 

qualquer medida eficaz de caráter tecnológico por pessoas que saibam ou devam 

razoavelmente saber que é esse o seu objetivo.

2. As Partes devem assegurar 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 as prestações de serviços 

que:

a) Sejam promovidos, publicitados ou comercializados para neutralizar a proteção; ou
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b) Só tenham limitada finalidade comercial ou utilização para além da neutralização da 

proteção; ou

c) Sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou executados com o objetivo 

de permitir ou facilitar a neutralização de medidas de caráter tecnológico eficazes.

3. Para efeitos da presente secção, por "medidas de caráter tecnológico" entende-se 

quaisquer tecnologias, dispositivos ou componentes que, durante o seu funcionamento 

normal, se destinem 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 de cada uma das Partes. 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.

4. Sempre que as Partes estabeleçam limitações aos direitos previstos nos artigos 172.º e 

175.º do presente Acordo, podem igualmente assegurar que os titulares de direitos 

disponibilizem a um beneficiário de uma exceção ou limitação os meios para beneficiar dessa 

exceção ou limitação, na medida do necessário para beneficiar da exceção ou limitação e caso 

esse beneficiário tenha legalmente acesso à obra ou material em causa protegidos.

5. As disposições dos n.ºs 1 e 2 do artigo 175.º do presente Acordo não são aplicáveis a 

obras ou outros materiais disponibilizados ao público ao abrigo de condições contratuais 

acordadas, por forma a torná-los acessíveis a membros do público a partir do local e no 

momento por eles escolhido individualmente.
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ARTIGO 177.º

Proteção das informações para a gestão de direitos

1. As Partes devem assegurar uma proteção jurídica adequada contra qualquer pessoa que, 

com conhecimento de causa, pratique, sem autorização, um dos seguintes atos:

a) Supressão ou alteração de quaisquer informações eletrónicas para a gestão de direitos;

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, 

sabendo ou devendo razoavelmente saber que ao fazê-lo está a provocar, permitir, facilitar ou 

dissimular a violação de um direito de autor ou de direitos conexos previstos pelo direito da 

Parte em causa. 

2. Para efeitos do presente Acordo, 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 na subsecção 1, 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.
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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 na subsecção 1.

ARTIGO 178.º

Titulares e objeto do direito de aluguer e do direito de comodato

1. As Partes devem conceder o direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguer e o 

comodato:

a) Ao autor, no que respeita ao original e às cópias da sua obra;

b) Ao artista intérprete ou executante, no que respeita às fixações da sua prestação;

c) Ao produtor de fonogramas, no que respeita aos seus fonogramas;

d) Ao produtor da primeira fixação de um filme, no que se refere ao original e às cópias 

desse filme.

2. Estas disposições não abrangem o direito de aluguer e o direito de comodato relativos a 

obras de arquitetura e obras de arte aplicada.
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3. As Partes podem derrogar ao direito exclusivo previsto para os comodatos públicos no 

n.º 1, desde que pelo menos os autores aufiram remuneração por conta de tais comodatos. As 

Partes podem determinar livremente tal remuneração tendo em conta os seus objetivos de 

promoção da cultura.

4. Sempre que as Partes não derem aplicação ao direito exclusivo de comodato referido no 

presente artigo artigo relativamente aos fonogramas, filmes e programas de computadores, 

devem introduzir uma remuneração, pelo menos, para os autores.

5. As Partes podem isentar determinadas categorias de estabelecimentos do pagamento da 

remuneração referida nos n.ºs 3 e 4.

ARTIGO 179.º

Direito irrenunciável a uma remuneração equitativa

1. Sempre que um autor ou um artista intérprete ou executante transmita ou ceda o seu 

direito de aluguer relativo a um fonograma ou ao original ou cópia de um filme a um produtor 

de fonogramas ou filmes, assiste ao referido autor ou artista o direito a auferir remuneração 

equitativa pelo aluguer.

2. O direito a auferir remuneração equitativa a título do aluguer não pode ser objeto de 

renúncia por parte dos autores ou dos artistas intérpretes ou executantes.
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3. A gestão do direito de auferir remuneração equitativa pode ser confiada a sociedades de 

gestão coletiva dos direitos de autor que representem autores ou artistas intérpretes ou 

executantes.

4. As Partes têm a faculdade de determinar se, e em que medida, pode ser tornada 

obrigatória a administração por sociedades de gestão coletiva do direito a uma remuneração 

equitativa, e bem assim determinar a quem essa remuneração pode ser reclamada ou cobrada.

ARTIGO 180.º

Proteção dos programas de computador

1. As Partes devem estabelecer a proteção jurídica dos programas de computador, 

mediante a concessão de direitos de autor, enquanto obras literárias, na aceção da Convenção 

de Berna. Para efeitos da presente disposição, a expressão "programas de computador" inclui 

o material de conceção.

2. Para efeitos do presente Acordo, a proteção abrange a expressão, sob qualquer forma, 

de um programa de computador. As ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento de 

um programa de computador, incluindo os que estão na base das respetivas interfaces, não são 

protegidos pelos direitos de autor ao abrigo do presente Acordo.

3. Um programa de computador é protegido se for original, no sentido em que é o 

resultado da criação intelectual do autor. Não são considerados quaisquer outros critérios para 

determinar a sua suscetibilidade de proteção. 
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ARTIGO 181.º

Autoria dos programas de computador

1. O autor de um programa de computador é a pessoa singular ou o grupo de pessoas 

singulares que criaram o programa ou, quando a legislação das Partes o permite, a pessoa 

coletiva indicada por aquela legislação como o titular dos direitos. 

2. Caso um programa de computador tenha sido criado conjuntamente por um grupo de 

pessoas singulares, os direitos exclusivos pertencem conjuntamente às mesmas.

3. Quando a legislação das Partes reconhece obras coletivas, a pessoa tida pela legislação 

das Partes como tendo criado a obra é considerada seu autor.

4. Quando um programa de computador seja criado por um trabalhador por conta de 

outrem, no exercício das suas funções ou por indicação do seu empregador, só o empregador 

fica habilitado a exercer todos os direitos de natureza económica relativos ao programa assim 

criado, salvo cláusula contratual em contrário.
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ARTIGO 182.º

Atos sujeitos a autorização relativos a programas de computador

Sob reserva das disposições dos artigos 183.º e 184.º do presente Acordo, os direitos 

exclusivos do titular, na aceção do artigo 181.º, devem incluir o direito de efetuar ou 

autorizar:

a) A reprodução permanente ou transitória de um programa de computador, seja por que 

meio for, e independentemente da forma de que se revestir, no todo ou em parte. Se 

operações como o carregamento, visualização, execução, transmissão ou 

armazenamento de um programa de computador carecerem dessa reprodução, essas 

operações devem ser submetidas à autorização do titular do direito;

b) A tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa e a 

reprodução dos respetivos resultados, sem prejuízo dos direitos de autor da pessoa que 

altere o programa;

c) Qualquer forma de distribuição ao público, incluindo a locação, do original ou de cópias 

de um programa de computador. 
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ARTIGO 183.º

Exceções aos atos sujeitos a autorização relativamente a programas de computador

1. Na ausência de cláusulas contratuais específicas, os atos referidos no artigo 182.º, 

alíneas a) e b), do presente Acordo não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre 

que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo 

adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correção de 

erros.

2. O contrato não deve impedir a execução de uma cópia de apoio por uma pessoa que 

esteja autorizada a utilizar o programa na medida em que tal seja necessário para a sua 

utilização.

3. Quem tiver direito a utilizar uma cópia de um programa de computador pode, sem 

necessidade de autorização do titular do direito, observar, estudar ou testar o funcionamento 

do programa a fim de apurar as ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento do 

programa quando efetuar operações de carregamento, de visualização, de execução, de 

transmissão ou de armazenamento, em execução do seu contrato.
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ARTIGO 184.º

Descompilação

1. Não é necessária a autorização do titular dos direitos quando a reprodução do código e a 

tradução da sua forma, na aceção do artigo 182.º, alíneas a) e b), forem indispensáveis para 

obter as informações necessárias à interoperabilidade de um programa de computador criado 

independentemente, com outros programas, uma vez preenchidas as seguintes condições:

a) Esses atos serem realizados pelo titular da licença ou por outra pessoa que tenha o 

direito de utilizar uma cópia do programa, ou em seu nome por uma pessoa 

devidamente autorizada para o efeito;

b) Não se encontrarem já fácil e rapidamente à disposição das pessoas referidas na 

alínea a) do presente número as informações necessárias à interoperabilidade; e 

c) Esses atos limitarem-se a certas partes do programa de origem necessárias à 

interoperabilidade.

2. O disposto no n.º 1 não permite que as informações obtidas através da sua aplicação:

a) Sejam utilizadas para outros fins que não o de assegurar a interoperabilidade de um 

programa criado independentemente;
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b) Sejam transmitidas a outrem, exceto quando tal for necessário para a interoperabilidade 

do programa criado independentemente; ou 

c) Sejam utilizadas para o desenvolvimento, produção ou comercialização de um programa 

de computador substancialmente semelhante na sua expressão, ou para qualquer outro 

ato que infrinja os direitos de autor.

3. Segundo a Convenção de Berna, o presente artigo artigo não pode ser interpretado no 

sentido de permitir a sua aplicação de uma forma que cause um prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses do titular dos direitos ou que prejudique a exploração normal do 

programa de computador.

ARTIGO 185.º

Proteção de bases de dados

1. Para efeitos do presente Acordo entende-se por "base de dados" uma coletânea de obras, 

dados ou outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e 

suscetíveis de acesso individual por meios eletrónicos ou outros.

2. A proteção ao abrigo do presente Acordo não é aplicável aos programas de computador 

utilizados no fabrico ou no funcionamento de bases de dados acessíveis por meios eletrónicos.
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ARTIGO 186.º

Objeto da proteção

1. Em conformidade com a subsecção 1, as bases de dados que, devido à seleção ou 

disposição das matérias, constituam uma criação intelectual específica do respetivo autor, 

devem ser protegidas nessa qualidade pelo direito de autor. Não devem ser aplicáveis 

quaisquer outros critérios para determinar se estas podem beneficiar dessa proteção.

2. A proteção das bases de dados pelo direito de autor prevista na subsecção 1 não abrange

o seu conteúdo e em nada prejudica eventuais direitos que subsistam sobre o referido 

conteúdo.

ARTIGO 187.º

Qualidade de autor da base de dados

1. O autor de uma base de dados é a pessoa singular ou o grupo de pessoas singulares que 

criou a base ou, nos casos em que a legislação das Partes o permita, a pessoa jurídica 

designada como o titular do direito pela legislação.

2. Se a legislação das Partes reconhecer as obras coletivas, os direitos patrimoniais devem 

pertencer à pessoa investida do direito de autor.

3. Se uma base de dados tiver sido criada conjuntamente por várias pessoas singulares, os 

direitos exclusivos devem pertencer-lhes conjuntamente.
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ARTIGO 188.º

Atos sujeitos a autorização relativos a bases de dados

O autor de uma base de dados deve beneficiar do direito exclusivo de efetuar ou autorizar os 

seguintes atos relativos à forma de expressão protegida pelo direito de autor:

a) Reprodução permanente ou provisória, total ou parcial, por quaisquer meios e sob 

qualquer forma;

b) Tradução, adaptação, transformação ou qualquer outra modificação;

c) Qualquer forma de distribuição da base ou de uma cópia ao público; 

d) Qualquer comunicação, exposição ou representação pública;

e) Qualquer reprodução, distribuição, comunicação, exposição ou representação pública 

dos resultados dos atos citados na alínea b).
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ARTIGO 189.º

Exceções aos atos sujeitos a autorização relativamente a bases de dados

1. O utilizador legítimo de uma base de dados ou das suas cópias pode efetuar todos os 

atos enunciados no artigo 188.º do presente Acordo, necessários para aceder ao conteúdo da 

base de dados e para o utilizar em condições normais sem autorização do autor da base. Se o 

utilizador legítimo estiver autorizado a utilizar apenas uma parte da base de dados, a presente 

disposição é aplicável unicamente a essa parte.

2. As Partes devem ter a faculdade de prever restrições aos direitos referidos no 

artigo 188.º nos seguintes casos:

a) Sempre que se trate de uma reprodução para fins particulares de uma base de dados não 

eletrónica;

b) Sempre que a utilização seja feita exclusivamente com fins de ilustração didática ou de 

investigação científica, desde que indique a fonte, na medida em que isso se justifique 

pelo objetivo não comercial a prosseguir;

c) Sempre que a utilização seja feita para fins de segurança pública, ou tendo em vista um 

processo administrativo ou judicial;

d) Sempre que outras exceções aos direitos de autor sejam tradicionalmente autorizadas 

por cada Parte, sem prejuízo do disposto nas alíneas a), b) e c).
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3. Segundo a Convenção de Berna, o presente artigo artigo não pode ser interpretado no 

sentido de permitir a sua aplicação de uma forma que cause um prejuízo injustificado 

aos legítimos interesses do titular dos direitos ou que prejudique a exploração normal da 

base de dados.

ARTIGO 190.º

Direito de sequência

1. As Partes devem prever, em benefício do autor de uma obra de arte original, um direito 

de sequência, definido como um direito inalienável e irrenunciável, mesmo por antecipação, a 

receber uma participação sobre o preço obtido pela venda dessa obra após a sua alienação 

inicial pelo autor.

2. O direito previsto no n.º 1 aplica-se a todos os atos de alienação sucessiva 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, em conformidade com a respetiva legislação, que o direito 

referido no n.º 1 não é aplicável aos atos de alienação sucessiva em que o vendedor tenha 

adquirido a obra diretamente do autor, menos de três anos antes dessa alienação, e em que o 

novo 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 que não seja o vendedor possa ser o 

único responsável ou co-responsável, juntamente com o vendedor, pelo pagamento da 

participação.
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ARTIGO 191.º

Radiodifusão de programas por satélite

Cada Parte deve facultar ao autor um direito exclusivo de autorizar a comunicação ao público, 

por satélite, de obras protegidas por direitos de autor.

ARTIGO 192.º

Retransmissão por cabo

Cada Parte deve garantir que a retransmissão por cabo de emissões provenientes da outra 

Parte se processe, no seu território, no respeito pelo direito de autor e direitos conexos 

aplicáveis e com base em contratos individuais ou acordos coletivos entre os titulares de 

direitos de autor, os titulares de direitos conexos e os distribuidores por cabo.
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SUBSECÇÃO 2

MARCAS

ARTIGO 193.º

Procedimentos de registo

1. A Parte UE e a Ucrânia devem prever um sistema de registo de marcas comerciais no 

qual uma recusa de registo de uma marca comercial pela administração competente em 

matéria de marcas seja devidamente fundamentada. Os motivos de recusa do registo de uma 

marca devem ser comunicados por escrito ao requerente, que deve ter a possibilidade de 

contestar essa recusa e de interpor um recurso judicial contra a respetiva decisão definitiva. A 

Parte UE e a Ucrânia devem, além disso, prever a possibilidade de rejeição de um pedido de 

marca comercial. Esses processos de oposição devem ser contraditórios. A União Europeia e 

a Ucrânia devem criar uma base de dados eletrónica pública dos pedidos e dos registos de 

marcas comerciais.

2. As Partes devem prever motivos de recusa ou de nulidade de um registo de marca 

comercial. Deve ser recusado o registo ou devem ficar sujeitos a declaração de nulidade, uma 

vez efetuados, os registos relativos:

a) A sinais que não possam constituir uma marca;

b) A marcas desprovidas de caráter distintivo;
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c) A marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no 

comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a 

proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou 

outras características destes;

d) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado 

habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) A sinais exclusivamente compostos:

i) pela forma imposta pela própria natureza do produto; ou

ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou

iii) pela forma que confere um valor substancial ao produto;

f) A marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;

g) A marcas suscetíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade 

ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços;

h) A marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas 

por força do artigo 6.º-B da Convenção de Paris.
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3. As Partes devem prever motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com

direitos anteriores. O pedido de registo de uma marca deve ser recusado ou, tendo sido 

efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais 

o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos 

produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;

b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade 

ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no 

espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a 

marca anterior.

4. As Partes podem também prever motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos 

com direitos anteriores.

ARTIGO 194.º

Marcas bem conhecidas

As Partes devem cooperar no intuito de assegurar a proteção efetiva de marcas bem 

conhecidas, em conformidade com o previsto no artigo 6.º-A da Convenção de Paris e no 

artigo 16.º, n.ºs 2 e 3, do Acordo TRIPS.
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ARTIGO 195.º

Direitos conferidos por uma marca

A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a 

proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) Qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os 

quais a marca foi registada;

b) Um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e 

devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se 

destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco 

de associação entre o sinal e a marca.

ARTIGO 196.º

Exceções aos direitos conferidos por uma marca

1. As Partes devem prever a utilização leal de termos descritivos, incluindo indicações 

geográficas, como uma exceção limitada aos direitos conferidos por uma marca e podem 

prever outras exceções limitadas, desde que essas exceções tenham em conta os legítimos 

interesses do titular da marca e de terceiros. Nas mesmas condições, as Partes podem prever 

outras exceções limitadas.
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2. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na 

vida comercial:

a) Do seu nome ou endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à 

proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou 

a outras características dos produtos ou serviços;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou 

serviço, nomeadamente como acessórios ou peças sobresselentes, desde que essa sua 

utilização se faça em conformidade com práticas industriais e comerciais leais.

3. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na 

vida comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pela 

legislação das Partes em questão, e dentro dos limites do território em que é reconhecido.
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ARTIGO 197.º

Utilização de marcas

1. Se, num período de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, 

a marca não tiver sido objeto de utilização séria pelo seu titular para os produtos ou serviços 

para que foi registada, no território em causa, ou se tal utilização tiver sido suspensa durante 

um período ininterrupto de cinco anos, a marca deve ficar sujeita às sanções previstas na

presente subsecção, salvo justo motivo para a falta de utilização.

2. São igualmente consideradas como utilização na aceção do n.º 1:

a) A utilização da marca por modo que difira em elementos que não alterem o caráter 

distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposição da marca em produtos ou na respetiva embalagem apenas para efeitos de 

exportação.

3. A utilização da marca com o consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada 

a usar uma marca coletiva ou uma marca de garantia ou certificação deve ser considerada feita 

pelo titular na aceção do n.º 1.
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ARTIGO 198.º

Causas de caducidade

1. As Partes devem prever que o registo de uma marca fique passível de caducidade se, 

durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objeto de utilização séria no 

território em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem 

motivos justos para a sua não utilização; contudo, ninguém pode requerer a caducidade do 

registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a 

introdução do pedido de caducidade, tiver sido iniciada ou reatada uma utilização séria da 

marca; o início ou o reatamento da utilização nos três meses imediatamente anteriores à 

introdução do pedido de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco 

anos de não uso, não deve ser, contudo, tomado em consideração se as diligências para o 

início ou reatamento da utilização só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de 

que pode vir a ser introduzido um pedido de caducidade.

2. O registo de uma marca deve ficar igualmente passível de caducidade se, após a data em 

que o registo foi efetuado:

a) Como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado 

na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada;

b) No seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento 

para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o 

público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem 

geográfica desses produtos ou serviços.
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ARTIGO 199.º

Recusa, caducidade ou nulidade parciais

Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua caducidade ou 

nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca 

foi pedido ou efetuado, a recusa do registo, a sua caducidade ou a nulidade devem abranger 

apenas esses produtos ou serviços.

ARTIGO 200.º

Duração da proteção

A duração de proteção disponibilizada na Parte UE e a Ucrânia a contar da data de 

apresentação de um pedido deve ser de pelo menos 10 anos. O titular do direito pode obter 

uma prorrogação do período de proteção por sucessivos períodos de 10 anos.
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SUBSECÇÃO 3

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ARTIGO 201.º

Âmbito de aplicação da subsecção

1. A presente subsecção é aplicável ao reconhecimento e proteção de indicações 

geográficas com origem nos territórios das Partes.

2. As indicações geográficas de uma Parte que a outra Parte deve proteger só estão sujeitas 

ao presente Acordo caso estejam abrangidas pelo âmbito de aplicação da legislação, referida 

no artigo 202.º do presente Acordo.

ARTIGO 202.º

Indicações geográficas estabelecidas

1. Tendo analisado a legislação ucraniana enunciada no anexo XXII-A, parte A, do 

presente Acordo, a Parte UE conclui que ela satisfaz os requisitos estabelecidos no 

anexo XXII-A, parte B, do presente Acordo.
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2. Tendo analisado a legislação da Parte UE enunciada no anexo XXII-A, parte A, do 

presente Acordo, a Ucrânia conclui que ela satisfaz os requisitos estabelecidos no 

anexo XXII-A, parte B, do presente Acordo.

3. A Ucrânia, após ter concluído um procedimento de oposição, segundo os critérios 

enunciados no anexo XXII-B do presente Acordo e analisado as indicações geográficas de 

produtos agrícolas e géneros alimentícios da Parte UE referidas no anexo XXII-C do presente 

Acordo e as indicações geográficas para vinhos, vinhos aromatizados e bebidas espirituosas 

da Parte UE referidas no anexo XXII-D do presente Acordo, que foram registadas pela Parte 

UE ao abrigo da legislação prevista no n.º 2, deve proteger essas indicações geográficas em 

conformidade com o nível de proteção previsto na presente subsecção. 

4. A Parte UE, após ter concluído um procedimento de oposição, segundo os critérios 

enunciados no anexo XXII-B do presente Acordo e analisado as indicações geográficas para 

vinhos, vinhos aromatizados e bebidas espirituosas da Ucrânia referidas no anexo XXII-D do 

presente Acordo, que foram registadas pela Ucrânia ao abrigo da legislação prevista no n.º 1, 

deve proteger essas indicações geográficas em conformidade com o nível de proteção previsto 

na presente subsecção. 
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ARTIGO 203.º

Aditamento de novas indicações geográficas

1 As Partes acordam na possibilidade de aditar aos anexos XXII-C e XXII-D do presente 

Acordo, em conformidade com o procedimento indicado no artigo 211.º, n.º 3, do presente 

Acordo, novas indicações geográficas, a proteger após conclusão do procedimento de 

oposição e análise das indicações geográficas, como referido no artigo 202.º, n.ºs 3 e 4, do 

presente Acordo, aceites por ambas as Partes.

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 204.º

Alcance da proteção das indicações geográficas

1. As indicações geográficas constantes dos anexos XXII-C e XXII-D do presente Acordo, 

incluindo as aditadas em conformidade com o artigo 203.º do presente Acordo são protegidas 

contra:

a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de uma denominação protegida para 

produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações da denominação 

protegida, ou na medida em que a utilização explore a reputação da indicação 

geográfica;



EU/UA/pt 255

b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto 

seja indicada ou que a denominação protegida seja traduzida, transcrita ou transliterada 

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. As indicações geográficas protegidas não devem tornar-se genéricas nos territórios das 

Partes. 

3. 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 podem 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.
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4. 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. 

5. Nenhuma disposição do presente Acordo 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. Essa notificação deve ser efetuada em conformidade com o 

artigo 211.º, n.º 3, do presente Acordo.

6. Nenhuma disposição do presente Acordo prejudica o direito de qualquer pessoa utilizar, 

na prática comercial, o seu nome ou o nome dos seus predecessores na atividade em causa, 

exceto se o nome em questão for utilizado de modo a induzir os consumidores em erro.

ARTIGO 205.º

Direito de utilização de indicações geográficas

1. A utilização comercial de uma denominação protegida ao abrigo do presente Acordo 

para os produtos agrícolas, géneros alimentícios, vinhos, vinhos aromatizados e bebidas 

alcoólicas que estejam em conformidade com o caderno de especificações correspondente está 

aberta a qualquer entidade.

2. Uma vez protegida uma indicação geográfica ao abrigo do presente Acordo, a utilização 

dessa denominação protegida deixa de estar sujeita ao registo de utilizadores ou outros ónus.
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ARTIGO 206.º

Relação com marcas comerciais

1. As Partes devem recusar o registo ou invalidar uma marca que corresponda a uma das 

situações referidas no artigo 204.º, n.º 1, do presente Acordo, em relação a uma indicação 

geográfica protegida para produtos similares, na condição de o pedido de registo da marca ser 

introduzido após a data de apresentação do pedido de registo da indicação geográfica no 

território em causa.

2. No que diz respeito às indicações geográficas referidas no artigo 202.º do presente 

Acordo, a data de pedido de registo é a data de entrada em vigor do presente Acordo.

3. No que diz respeito às indicações geográficas referidas no artigo 203.º do presente 

Acordo, a data do pedido de registo é a data de transmissão de um requerimento à outra Parte 

visando a proteção de uma indicação geográfica.

4. As Partes não estão obrigadas a proteger uma indicação geográfica em conformidade 

com o artigo 203.º do presente Acordo se, tendo em conta a existência de uma reputada ou 

bem conhecida marca, a proteção for suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à 

verdadeira identidade do produto.
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5. Sem prejuízo do n.º 4 do presente artigo, as Partes devem proteger 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 204.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 do 

presente Acordo. Essa marca pode continuar a ser utilizada e renovada não obstante a 

proteção da indicação geográfica, contanto que não incorra nas causas de invalidade ou 

caducidade previstas na legislação das Partes relativa a marcas comerciais.

ARTIGO 207.º

Aplicação efetiva da proteção

As Partes devem aplicar efetivamente a proteção prevista nos artigos 204.º a 206.º do presente 

Acordo através de medidas adequadas tomadas pelas respetivas autoridades, incluindo na 

fronteira aduaneira. Fazem-no igualmente a pedido de uma parte interessada.
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ARTIGO 208.º

Medidas temporárias

1 Podem continuar a ser comercializados até ao esgotamento das existências os produtos 

que, embora não satisfaçam os requisitos do presente Acordo, foram fabricados e rotulados 

em conformidade com a legislação nacional, antes da sua entrada em vigor.

2. Podem continuar a ser comercializados no território da Parte de onde o produto é 

originário, até ao esgotamento das existências, os produtos que embora não satisfaçam os 

requisitos do presente Acordo, foram produzidas e rotuladas, em conformidade com o direito 

interno, com as indicações geográficas enumeradas nos n.ºs 3 e 4 e antes da expiração dos 

prazos referidos nos n.ºs 3 e 4.

3. Durante um período transitório de dez anos a contar da entrada em vigor do presente 

Acordo, a proteção nos termos do presente Acordo das seguintes indicações geográficas da 

Parte UE não impede que essas indicações geográficas sejam utilizadas para designar e 

apresentar determinados produtos comparáveis originários da Ucrânia:

a) Champanhe,

b) Conhaque,

c) Madeira, 

d) Porto, 

e) Jerez/Xérès/Sherry
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f) Calvados,

g) Grappa,

h) Anis português, 

i) Armagnac,

j) Marsala, 

k) Malaga,

l) Tokaj.

4. Durante um período transitório de sete anos a contar da entrada em vigor do presente 

Acordo, a proteção nos termos do presente Acordo das seguintes indicações geográficas da 

Parte UE não impede que essas indicações geográficas sejam utilizadas para designar e 

apresentar determinados produtos comparáveis originários da Ucrânia:

a) Parmigiano Reggiano, 

b) Roquefort, 

c) Feta.
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ARTIGO 209.º

Regras gerais

1. A importação, exportação e comercialização dos produtos referidos nos artigos 202.º e 

203.º do presente Acordo devem ser efetuados em conformidade com a legislação e 

regulamentação aplicáveis no território da Parte onde os produtos são colocados no mercado.

2. Todas as questões decorrentes das especificações do produto das indicações geográficas 

registadas devem ser tratadas no âmbito do Subcomité IG instituído nos termos do 

artigo 211.º do presente Acordo.

3. O registo das indicações geográficas protegidas ao abrigo do presente Acordo só pode 

ser cancelado pela Parte de que o produto é originário. 

4. 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 210.º

Cooperação e transparência

1. As Partes, quer diretamente quer através do Subcomité IG instituído nos termos do 

artigo 211.º do presente Acordo, devem manter contacto sobre todas as questões relacionadas 

com a execução e o funcionamento do presente Acordo. Em particular, uma Parte pode pedir 

à outra Parte informações sobre o caderno de especificações de um produto e suas alterações, 

assim como os pontos de contacto para disposições em matéria de controlo.

2. Cada Parte pode 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 Acordo.

ARTIGO 211.º

Subcomité das Indicações Geográficas

1. É instituído um Subcomité das Indicações Geográficas (Subcomité IG). Deve apresentar 

relatórios sobre as suas atividades ao Comité de Associação na sua configuração nos termos 

do artigo 465.º, n.º 4, do presente Acordo. O Subcomité das Indicações Geográficas deve ser 

composto por representantes da UE e da Ucrânia, tendo por objetivo acompanhar o 

funcionamento do Acordo e intensificar a sua cooperação e o diálogo em matéria de 

indicações geográficas.
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2. O Subcomité IG adota as suas decisões por consenso. Estabelece o seu próprio 

regulamento interno. Reúne-se a pedido de uma das Partes, o mais tardar 90 dias após o 

pedido, alternadamente na União Europeia e na Ucrânia, em data e local e da forma (incluindo 

a possibilidade de videoconferência) estabelecidos conjuntamente pelas Partes.

3. O Subcomité IG deve garantir igualmente o bom funcionamento da presente subsecção 

e pode apreciar qualquer assunto relacionado com a aplicação e o funcionamento da mesma. 

O Subcomité Misto deve ser, nomeadamente, responsável pelo seguinte:

a) Alteração do anexo XXII-A, parte A, do presente Acordo, no que diz respeito às 

referências à legislação aplicável nas Partes;

b) Alteração do anexo XXII-A, parte B, do presente Acordo, no que diz respeito aos 

requisitos para registo e controlo das indicações geográficas;ç

c) Alteração do anexo XXII-B, do presente Acordo, no que diz respeito aos critérios a 

incluir no procedimento de oposição;

d) Alteração dos anexos XXII-C e XXII-D do presente Acordo, no que diz respeito às 

indicações geográficas;
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e) Intercâmbio de informações sobre a evolução legislativa e política em matéria de 

indicações geográficas e qualquer outra questão de interesse mútuo neste domínio;

f) Intercâmbio de informações sobre indicações geográficas para efeitos de ponderar a sua 

proteção em conformidade com o presente Acordo;

SUBSECÇÃO 4

DESENHOS OU MODELOS

ARTIGO 212.º

Definição

Para efeitos do presente Acordo entende-se por:

a) "Desenho ou modelo", a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto 

resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, 

textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação; 
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b) "Produto", qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os 

componentes para montagem num produto complexo, as embalagens, as formas de 

apresentação, os símbolos gráficos e os carateres tipográficos, mas excluindo os 

programas de computador; 

c) "Produto complexo", qualquer produto composto por componentes múltiplos suscetíveis 

de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.

ARTIGO 213.º

Requisitos para beneficiar de proteção

1. A Parte UE e a Ucrânia devem prever a proteção dos desenhos ou modelos criados de 

forma independente que sejam novos e tenham um caráter singular.

2. Um desenho ou modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um 

componente de um produto complexo só é considerado novo e possuidor de caráter singular:

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, enquanto tal, os requisitos de 

novidade e singularidade.
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3. Um desenho ou modelo é considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico 

tiver sido divulgado ao público:

a) No caso de um desenho ou modelo não registado, antes da data em que o desenho ou 

modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido divulgado ao público pela 

primeira vez;

b) No caso de um desenho ou modelo registado, antes da data de depósito do pedido de 

registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção ou, caso seja 

reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

Os desenhos ou modelos devem ser considerados idênticos se as suas características diferirem 

apenas em pormenores insignificantes.

4. Considera-se que um desenho ou modelo possui caráter singular se a impressão global 

que suscita num utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse mesmo 

utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público:

a) No caso de um desenho ou modelo não registado, antes da data em que o desenho ou 

modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido divulgado ao público pela 

primeira vez;

b) No caso de um desenho ou modelo registado, antes da data de depósito do pedido de 

registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada proteção ou, caso seja 

reivindicada prioridade, antes da data de prioridade.

Na apreciação do caráter singular, deve ser tido em consideração o grau de liberdade de que o 

criador dispôs na realização do desenho ou modelo.
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5. Essa proteção concretiza-se mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos 

exclusivos nos termos do presente artigo. Os desenhos ou modelos não registados divulgados 

ao público beneficiam dos mesmos direitos exclusivos, mas apenas se o uso objeto de litígio 

resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido.

6. Considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido 

publicado na sequência do registo ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa 

exposição, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, exceto se estes factos 

não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do setor 

em questão que operam no território onde se reivindicou proteção, no decurso da sua 

atividade corrente, antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, 

antes da data de prioridade. No caso de proteção para desenhos ou modelos não registados, 

um desenho ou modelo deve ser considerado como tendo sido divulgado ao público se tiver 

sido publicado, exposto, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, de tal 

forma que estes factos possam ter chegado ao conhecimento dos meios especializados do 

setor em causa, no decurso da sua atividade corrente, no território onde se reivindica proteção.

No entanto, não se deve considerar que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo 

simples facto de ter sido revelado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de 

confidencialidade.
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7. Para efeitos dos n.ºs 3 e 4 do presente artigo artigo a divulgação de um produto não 

deve ser tida em consideração se o desenho ou modelo para o qual é requerida proteção na 

qualidade de desenho ou modelo registado tiver sido divulgado ao público:

a) Pelo criador, pelo seu sucessor ou por um terceiro com base em informações fornecidas 

pelo criador ou pelo seu sucessor ou na sequência de medidas por eles tomadas; e

b) Durante o período de 12 meses anterior à data do pedido ou, se for reivindicada uma 

prioridade, anterior à data de prioridade.

8. O disposto no n.º 7 do presente artigo artigo também é aplicável se o referido desenho 

ou modelo tiver sido divulgado ao público em resultado de um abuso relativamente ao criador 

ou ao seu legítimo sucessor.

ARTIGO 214.º

Duração da proteção

1. A duração de proteção proporcionada na Parte UE e na Ucrânia é de, pelo menos, cinco 

anos a contar do seu registo. O titular do direito pode obter uma prorrogação do período de 

proteção por um ou mais períodos de cinco anos cada, até um máximo de 25 anos a contar da 

data de depósito do pedido.

2. A duração da proteção oferecida na Parte UE e na Ucrânia a desenhos ou modelos não 

registados é de, pelo menos, três anos a contar da data em que foram divulgados ao público no 

território de uma das Partes.
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ARTIGO 215.º

Anulação ou recusa do registo

1. A Parte UE e a Ucrânia só podem prever que a um desenho ou modelo seja recusado o 

registo ou que este seja declarado inválido após registo com base em razões de fundo nos 

seguintes casos:

a) Se o desenho ou modelo não corresponder à definição constante do artigo 212.º, 

alínea a), do presente Acordo; 

b) Se o desenho ou modelo não preencher os requisitos do artigo 213.º e do artigo 217.º 

(n.ºs 3, 4 e 5) do presente Acordo;

c) Se, na sequência de uma decisão judicial, o titular do direito não tiver direito ao desenho 

ou modelo; 

d) Se o desenho ou modelo estiver em conflito com um desenho ou modelo anterior que 

tenha sido divulgado ao público após a data de depósito do pedido ou, caso seja

reivindicada prioridade, após a data de prioridade do desenho ou modelo, e se estiver 

protegido desde uma data anterior à referida data por um desenho ou modelo registado 

ou por um pedido de registo de desenho ou modelo;

e) Se for utilizado um sinal distintivo num desenho ou modelo subsequente e a legislação 

da Parte em causa que regula esse sinal distintivo conferir ao titular do direito sobre o 

mesmo o direito de proibir essa utilização;

f) Se o desenho ou modelo constituir uma utilização não autorizada de uma obra protegida 

pelo direito de autor da Parte em causa;
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g) Se o desenho ou modelo constituir uma utilização indevida de qualquer dos elementos 

enumerados no artigo 6.º-B da Convenção de Paris ou de outros emblemas, insígnias e 

escudos para além dos abrangidos pelo referido artigo 6.º-B e que se revistam de um 

interesse público particular no território de uma Parte;

O disposto no presente número não prejudica o direito das Partes de definirem 

requisitos formais para pedidos de registo de desenhos ou modelos.

2. Uma Parte pode prever, como alternativa à invalidação, que um desenho ou modelo 

cujo registo seja suscetível de ser invalidado pelos motivos previstos no n.º 1 do presente 

artigo artigo tenha uma utilização limitada.

ARTIGO 216.º

Direitos conferidos

O titular de um desenho ou modelo protegido deve ter, pelo menos, o direito exclusivo de 

utilizar o desenho ou modelo e de impedir que qualquer terceiro o utilize sem o seu 

consentimento; a referida utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no 

mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou 

modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse 

produto para os mesmos efeitos.
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ARTIGO 217.º

Exceções

1. Os direitos conferidos pelo registo de um desenho ou modelo não devem ser exercidos 

em relação a:

a) Atos realizados em âmbito privado e com fins não comerciais;

b) Atos praticados a título experimental;

c) Atos de reprodução para efeitos de referência ou para fins didáticos, desde que sejam 

compatíveis com a lealdade das práticas comerciais, não prejudiquem indevidamente a 

exploração normal do desenho ou modelo e seja mencionada a fonte.

2. Os direitos conferidos pelo registo de um desenho ou modelo também não devem ser 

exercidos em relação:

a) A equipamento a bordo de navios e aeronaves registados noutro país, quando estes 

transitem temporariamente pelo território da Parte em questão;

b) À importação pela Parte em causa de acessórios e peças sobresselentes para reparação 

desses navios e aeronaves;

c) À execução de reparações nesses navios e aeronaves.
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3. As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua 

função técnica não são protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos.

4. Não são protegidas pelo direito sobre desenhos e modelos as características da 

aparência de um produto que devam necessariamente 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.

5. Os desenhos ou modelos que forem contrários à ordem pública ou à moralidade pública 

não são protegidos pelo direito sobre desenhos ou modelos.

ARTIGO 218.º

Relação com o direito de autor

Qualquer desenho ou modelo protegido por um direito sobre desenhos ou modelos registado 

no território de uma Parte em conformidade com a presente subsecção pode igualmente 

beneficiar da proteção conferida pelo direito de autor dessa Parte a partir da data em que o 

desenho ou modelo foi criado ou definido sob qualquer forma. Cada Parte deve determinar o 

âmbito dessa proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade 

exigido.
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SUBSECÇÃO 5

PATENTES

ARTIGO 219.º

Patentes e saúde pública

1. As Partes reconhecem a importância da Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde 

Pública (a seguir designada "Declaração de Doha") adotada em 14 de novembro de 2001 pela 

Conferência Ministerial da OMC. Ao interpretarem e aplicarem os direitos e as obrigações 

que lhes incumbem ao abrigo do presente capítulo, as Partes devem assegurar a coerência com 

esta Declaração;

2. As Partes devem contribuir para a aplicação e devem respeitar a Decisão do Conselho 

Geral da OMC, de 30 de agosto de 2003, sobre o n.º 6 da Declaração de Doha.

ARTIGO 220.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 

nos respetivos mercado, como definido para o efeito pela legislação pertinente, pode encurtar 

o período de proteção efetiva conferida pela patente.
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2. As Partes devem prever um novo período de proteção relativamente a medicamentos ou 

produtos fitofarmacêuticos que estejam protegido 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, reduzido por um período de cinco anos.

3. No caso de medicamentos para os quais foram realizados estudos pediátricos, cujos 

resultados se encontram 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 do 

presente artigo.

ARTIGO 221.º

Proteção das invenções biotecnológicas

1. As Partes devem proteger as invenções biotecnológicas através do direito nacional de 

patentes. Devem, se necessário, adaptar o seu direito de patentes de modo a ter em conta as 

disposições do presente Acordo. O presente artigo artigo não prejudica as obrigações das 

Partes por força de acordos internacionais, nomeadamente o Acordo TRIPS e a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica de 1992 (a seguir designada "CDB").

2. Para efeitos da presente subsecção, entende-se por:

a) "Matéria biológica", qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-

-replicável ou replicável num sistema biológico;

b) "Processo microbiológico", qualquer processo que utilize uma matéria microbiológica, 

que inclua uma intervenção sobre uma matéria microbiológica ou que produza uma 

matéria microbiológica.
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3. Para efeitos do presente Acordo: são patenteáveis as invenções novas que impliquem 

uma atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial, mesmo quando incidam 

sobre um produto composto de matéria biológica ou que contenha matéria biológica ou sobre 

um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.

Uma matéria biológica isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo 

técnico pode ser objeto de uma invenção, mesmo que preexista no estado natural.

Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo 

técnico, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, pode constituir uma 

invenção patenteável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento 

natural. A aplicação industrial de uma sequência ou de uma sequência parcial de um gene 

deve ser concretamente exposta no pedido de patente.

4. Não são patenteáveis:

a) As variedades vegetais e as raças animais;

b) Os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais;

c) O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu desenvolvimento, 

bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a sequência ou a 

sequência parcial de um gene. 

As invenções que tenham por objeto vegetais ou animais são patenteáveis se a exequibilidade 

técnica da invenção não se limitar a uma determinada variedade vegetal ou raça animal. O 

disposto na alínea b) do presente número não prejudica a patenteabilidade de invenções que 

tenham por objeto um processo microbiológico ou outros processos técnicos, ou produtos 

obtidos mediante esses processos.
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5. As invenções cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública ou aos bons 

costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração ser considerada como 

tal pelo simples facto de ser proibida por disposição legal ou regulamentar. Em particular, 

devem ser considerados não patenteáveis:

a) Os processos de clonagem de seres humanos;

b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano;

c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais;

d) Os processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam 

causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o Homem ou para o animal, 

bem como os animais obtidos por esses processos.

6. A proteção conferida por uma patente relativa a uma matéria biológica dotada, em 

virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida 

a partir da referida matéria biológica por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou 

diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades.

7. A proteção conferida por uma patente relativa a um processo que permita produzir uma 

matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange a 

matéria biológica obtida por esse processo e qualquer outra matéria biológica obtida a partir 

da matéria biológica obtida diretamente, por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica 

ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades.
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8. A proteção conferida por uma patente a um produto que contenha uma informação 

genética ou que consista numa informação genética abrange qualquer matéria, sob reserva do 

disposto no n.º 4, alínea c), do presente artigo, em que o produto esteja incorporado e na qual 

esteja contida e exerça a sua função.

9. A proteção referida nos n.ºs 7 e 8 do presente artigo artigo não abrange a matéria 

biológica obtida por reprodução ou multiplicação de uma matéria biológica colocada no 

mercado, no território das Partes, pelo titular da patente ou com o seu consentimento se a

reprodução ou a multiplicação resultar necessariamente da utilização para a qual a matéria 

biológica foi colocada no mercado, desde que a matéria obtida não seja em seguida utilizada 

para outras reproduções ou multiplicações.

10. Em derrogação do disposto nos n.ºs 7 e 8 do presente artigo, a venda ou outra forma de 

comercialização pelo titular da patente, ou com o seu consentimento, de material de 

reprodução vegetal a um agricultor, para fins de exploração agrícola, implica a permissão de o 

agricultor utilizar o produto da sua colheita para proceder, ele próprio, à reprodução ou 

multiplicação na sua exploração. O âmbito e as regras desta derrogação são regidos pelas leis, 

disposições regulamentares e práticas nacionais das Partes em matéria de direitos de proteção 

de variedades vegetais.

Em derrogação do disposto nos n.ºs 7 e 8 do presente artigo, a venda ou outra forma de 

comercialização pelo titular da patente, ou com o seu consentimento, de animais de criação ou 

de outro material de reprodução animal a um agricultor implica a permissão de o agricultor 

utilizar os animais protegidos para fins agrícolas. Tal permissão inclui a disponibilização do 

animal ou de outro material de reprodução animal para a prossecução da sua atividade 

agrícola mas não a venda, tendo em vista uma atividade de reprodução com fins comerciais 

ou no âmbito da mesma. O âmbito e as regras da derrogação prevista acima são regidos pelas 

leis, disposições regulamentares e práticas nacionais.
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11. As Partes devem prever a concessão de licenças obrigatórias recíprocas nos seguintes 

casos:

a) Quando um obtentor não puder obter ou explorar um direito de obtenção vegetal sem 

infringir uma patente anterior, pode requerer uma licença obrigatória para a exploração 

não exclusiva da invenção protegida pela patente, na medida em que essa licença seja 

necessária para explorar a variedade vegetal a proteger, contra o pagamento de 

remuneração adequada. As Partes devem estabelecer que, quando for concedida uma 

licença desse tipo, o titular da patente tem direito a uma licença recíproca, em condições 

razoáveis, para utilizar a variedade protegida;

b) Quando o titular de uma patente relativa a uma invenção biotecnológica não a puder 

explorar sem infringir um direito de obtenção vegetal anterior sobre uma variedade, 

pode requerer uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva da variedade 

protegida por esse direito de obtenção, contra o pagamento de remuneração adequada. 

As Partes devem estabelecer que, quando for concedida uma licença desse tipo, o titular 

do direito de obtenção tem direito a uma licença recíproca, em condições razoáveis, 

para utilizar a invenção protegida.

12. Os requerentes das licenças referidas no n.º 11 do presente artigo artigo devem provar 

que:

a) Se dirigiram em vão ao titular da patente ou do direito de obtenção vegetal para obter 

uma licença contratual;

b) A variedade vegetal ou a invenção representa um progresso técnico importante de 

interesse económico considerável relativamente à invenção reivindicada na patente ou à 

variedade vegetal a proteger.
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ARTIGO 222.º

Proteção dos dados apresentados para efeitos da obtenção de uma autorização

de introdução de um medicamento no mercado

1. As Partes devem implementar 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. Para esse efeito, quando uma Parte exige a apresentação de dados de ensaios ou estudos 

relativos à segurança e eficácia de um medicamento antes de conceder a aprovação para a 

comercialização desse produto, a Parte não pode, durante um período de, pelo menos, cinco 

anos a contar da data da primeira aprovação nessa Parte, autorizar outros requerentes a 

comercializarem o produto em causa ou um produto similar, com base na autorização de 

introdução no mercado concedida ao requerente que apresentou os dados de ensaios ou 

estudos, a menos que esse requerente 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 deu o seu 

consentimento nesse sentido.

3. A Ucrânia compromete-se a alinhar a sua legislação em matéria de proteção de dados 

aplicável aos medicamentos com a da UE, em data a decidir pelo Comité de Comércio.
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ARTIGO 223.º

Proteção de dados sobre produtos fitofarmacêuticos

1. As Partes determinam os requisitos em matéria de segurança e eficácia antes de 

autorizarem a introdução de produtos fitofarmacêuticos no mercado. 

2. As Partes devem reconhecer um direito temporário do proprietário de um relatório de 

testes ou de estudos apresentado pela primeira vez para obter uma autorização de 

comercialização de um produto fitofarmacêutico. Durante esse período, os relatórios de testes 

ou de estudos não devem ser utilizados em benefício de qualquer outra pessoa que pretenda 

obter uma autorização de comercialização de um produto fitofarmacêutico, exceto se o 

primeiro requerente deu o seu consentimento explícito nesse sentido. Este direito é a seguir 

designado "proteção de dados". 

3. As Partes devem determinar as condições a que deve obedecer o relatório de testes ou 

estudos.

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. As Partes podem decidir prever uma prorrogação do 

período de proteção para os produtos fitofarmacêuticos de baixo risco. Em tal situação, o 

período pode ser prorrogado até 13 anos. 

5. As Partes podem decidir que esses períodos serão prorrogados para cada alargamento da 

autorização para utilizações menores1. Em tal situação, o período total de proteção dos dados 

não pode em caso algum exceder 13 anos ou, no caso de produtos fitofarmacêuticos de baixo 

risco, 15 anos.

                                                
1 Utilização menor: utilização de um produto fitofarmacêutico, numa determinada Parte, 

em vegetais ou produtos vegetais que não são cultivados em grande escala nessa mesma 
Parte ou são cultivados em grande escala para satisfazer necessidades excecionais em 
matéria fitossanitária.
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6. Os testes ou estudos que tiverem sido necessários para a renovação ou para a revisão de 

uma autorização são também objeto de proteção. O período de proteção dos dados é de 30 

meses. 

7. As Partes devem instituir regras para evitar a duplicação de testes em animais 

vertebrados. Qualquer requerente que pretenda realizar testes e estudos que envolvam animais 

vertebrados deve adotar as medidas necessárias para verificar se esses testes e estudos não 

foram já realizados ou iniciados. 

8. O novo requerente e o titular ou titulares das autorizações relevantes devem envidar 

todos os esforços no sentido de garantir a partilha de testes e estudos que envolvam animais 

vertebrados. Os custos da partilha dos relatórios de testes e estudos devem ser determinados 

de modo justo, transparente e não discriminatório. Ao novo requerente apenas é exigido que 

partilhe os custos referentes às informações que tem de apresentar para cumprir os requisitos 

em matéria de autorizações.

9. Quando o novo requerente e o titular ou titulares das autorizações relevantes dos 

produtos fitofarmacêuticos não conseguirem chegar a um acordo sobre a partilha dos 

relatórios de testes e estudos que envolvam animais vertebrados, o novo requerente deve 

informar a Parte. 

10. A impossibilidade de chegar a acordo não deve impedir a Parte em causa de utilizar os 

relatórios de testes e estudos que envolvam animais vertebrados para efeitos do pedido do 

novo requerente

11. O titular ou titulares da autorização relevante podem reclamar do novo requerente uma 

parte justa dos custos por si incorridos. A Parte em causa pode determinar que as partes 

envolvidas resolvam o litígio através de arbitragem formal e vinculativa ao abrigo da 

legislação nacional. 
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SUBSECÇÃO 6

TOPOGRAFIAS DE PRODUTOS SEMICONDUTORES

ARTIGO 224.º

Definição

Para efeitos da presente subsecção, entende-se por:

a) "Produto semicondutor", a forma final ou intermédia de qualquer produto: 

que consista num corpo de material que inclua uma camada de material semicondutor; 

que possua uma ou mais camadas compostas de material condutor, isolante ou 

semicondutor, estando as camadas dispostas de acordo com um modelo tridimensional 

predeterminado; destinado a desempenhar uma função eletrónica, quer exclusivamente, 

quer em conjunto com outras funções; 

b) "Topografia" de um produto semicondutor, o conjunto de imagens relacionadas, quer 

fixas, quer codificadas:

que representam a disposição tridimensional das camadas de que o produto 

semicondutor se compõe; e em que cada imagem possui a disposição ou parte da 

disposição de uma superfície do produto semicondutor em qualquer fase do seu fabrico;
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c) "Exploração comercial", a venda, o aluguer, a locação financeira ou qualquer outro 

método de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse fim. No entanto, para 

efeitos do artigo 227.º do presente Acordo, a exploração comercial não inclui a 

exploração sob condições de confidencialidade na medida em que não se verifique uma 

distribuição a terceiros.

ARTIGO 225.º

Requisitos de proteção

1. As Partes devem proteger as topografias dos produtos semicondutores através da adoção 

de disposições legislativas que confiram direitos exclusivos em conformidade com o presente 

artigo.

2. As Partes devem assegurar que a topografia de um produto semicondutor seja protegida 

na medida em que resulte do esforço intelectual do seu próprio criador e não seja conhecida 

na indústria dos semicondutores. No caso de a topografia de um produto semicondutor 

consistir em elementos conhecidos na indústria de semicondutores, deve ser protegida apenas 

na medida em que a combinação de tais elementos, encarada no seu conjunto, satisfizer as 

condições acima referidas. 
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ARTIGO 226.º

Direitos exclusivos

1. Os direitos exclusivos referidos no artigo 225.º, n.º 1, do presente Acordo, devem 

incluir o direito de autorizar ou proibir qualquer um dos seguintes atos: 

a) A reprodução de uma topografia, desde que esta esteja protegida ao abrigo do 

artigo 225.º, n.º 2, do presente Acordo; 

b) A exploração comercial ou a importação para esse efeito de uma topografia ou de um 

produto semicondutor fabricado mediante a utilização da topografia. 

2. Os direitos exclusivos referidos no n.º 1, alínea a), do presente artigo artigo não se 

aplicam à reprodução para efeitos de análise, avaliação ou ensino de conceitos, processos, 

sistemas ou técnicas incorporados na topografia ou da própria topografia. 

3 Os direitos exclusivos referidos no n.º 1 do presente artigo artigo não são extensivos aos 

atos relativos a uma topografia que satisfaça as exigências do artigo 225.º, n.º 2, do presente 

Acordo e que tenha sido concebida com base numa análise e numa avaliação de outra 

topografia, efetuada em conformidade com o n.º 2 do presente artigo. 

4. Os direitos exclusivos para autorizar ou proibir os atos especificados no n.º 1, alínea b), 

do presente artigo artigo não são aplicáveis aos atos praticados depois de a topografia ou o 

produto semicondutor terem sido legalmente colocados no mercado.
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ARTIGO 227.º

Duração da proteção

Os direitos exclusivos devem ter uma duração de, pelo menos, dez anos a contar da data em 

que a topografia for pela primeira vez explorada comercialmente em qualquer parte do mundo 

ou, se o registo for condição de aquisição ou da manutenção dos direitos exclusivos, após um 

período de dez anos a contar da primeira das seguintes datas:

a) O último dia do ano civil durante o qual a topografia foi pela primeira vez explorada 

comercialmente em qualquer parte do mundo;

b) O último dia do ano civil durante o qual o pedido de registo foi apresentado em devida 

forma.



EU/UA/pt 286

SUBSECÇÃO 7

OUTRAS DISPOSIÇÕES

ARTIGO 228.º

Variedades vegetais

As Partes devem cooperar para promover e reforçar a proteção dos direitos de obtenções 

vegetais, em conformidade com a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções 

Vegetais de 1961, revista em Genebra em 10 de novembro de 1972, 23 de outubro de 1978 e 

19 de março de 1991, incluindo a fase facultativa de exceção ao direito de reprodução, tal 

como referido no artigo 15.2 da referida Convenção.

ARTIGO 229.º

Recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e folclore

1. De acordo com a sua legislação interna, as Partes comprometem-se a respeitar, 

preservar e manter o conhecimento, as inovações e as práticas das comunidades indígenas e 

locais que envolvam estilos tradicionais de vida relevantes para a conservação e utilização 

sustentável da diversidade biológica e promover a sua aplicação mais ampla, com a aprovação 

e participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, e encorajar a partilha 

equitativa dos benefícios derivados da utilização desse conhecimento, inovações e práticas.
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2. As Partes reconhecem a importância de se tomarem medidas adequadas, sob reserva da 

legislação nacional, para preservar os conhecimentos tradicionais e acordam em prosseguir os 

trabalhos no sentido de elaborar um modelo sui generis, aprovado a nível internacional, para a 

proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais.

3. As Partes acordam em que as disposições em matéria de propriedade intelectual da 

presente subsecção e da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD) devem ser 

executadas de forma a apoiarem-se mutuamente.

4. As Partes acordam em proceder regularmente a trocas de impressões e de informações 

no contexto de discussões multilaterais pertinentes.
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SECÇÃO 3

APLICAÇÃO EFETIVA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ARTIGO 230.º

Obrigações gerais

1. Ambas as Partes reafirmam os compromissos que lhes incumbem ao abrigo do Acordo 

TRIPS, nomeadamente da sua parte III, e preveem os seguintes procedimentos, medidas e 

vias de recurso complementares necessários para assegurar a aplicação efetiva dos direitos de 

propriedade intelectual1. Estes procedimentos, medidas e vias de recurso devem ser leais e 

equitativos, não devendo ser inutilmente complexos ou onerosos, comportar prazos pouco 

razoáveis, nem implicar atrasos injustificados. 

2. Essas medidas e vias de recurso também devem ser efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas e aplicadas de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever 

salvaguardas contra os abusos.

                                                
1 Para efeitos da presente secção, a noção de "direitos de propriedade intelectual" deve 

abranger, 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 do criador 
das topografias de um produto semicondutor; direitos conferidos por uma marca; 
direitos relativos a desenhos ou modelos; direitos conferidos por patentes, incluindo os 
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 nacional em causa.
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ARTIGO 231.º

Requerentes habilitados

1. As Partes reconhecem às seguintes pessoas legitimidade para requerer a aplicação dos 

procedimentos, das medidas e das vias de recurso referidos na presente secção e na parte III 

do Acordo TRIPS:

a) Titulares de direitos de propriedade intelectual, nos termos do direito 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,

c) 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 nos termos da mesma.

2. As Partes podem reconhecer como pessoas que têm legitimidade para requerer a 

aplicação dos procedimentos, das medidas e vias de recurso referidos na presente secção e na 

parte III do Acordo TRIPS, 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.
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SUBSECÇÃO 1

MEDIDAS, PROCEDIMENTOS E RECURSOS CIVIS

ARTIGO 232.º

Presunção de autoria ou da propriedade

As Partes reconhecem que, para efeitos da aplicação das medidas, dos procedimentos e das 

vias de recurso previstos no presente Acordo: 

a) A fim de que, na falta de prova em contrário, o autor de uma obra literária ou artística 

seja considerado como tal e, por conseguinte, tenha 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) do presente artigo artigo deve ser aplicável mutatis mutandis aos 

titulares de direitos conexos com o direito de autor, relativamente à matéria sujeita a

proteção.
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ARTIGO 233.º

Elementos de prova

1. As autoridades judiciais das Partes devem ser habilitadas, no caso de uma parte ter 

apresentado elementos de prova razoavelmente acessíveis suficientes para sustentar as suas 

alegações e ter indicado elementos de prova relevantes para fundamentação das suas 

alegações que se encontrem sob o controlo da outra parte, a ordenar que esses elementos de 

prova sejam apresentados pela outra parte, se for caso disso em condições que garantam a 

proteção de informações confidenciais.

2. Nas mesmas condições, as Partes devem tomar as medidas necessárias, no caso de uma 

infração a um direito de propriedade intelectual cometida à escala comercial, para autorizar as 

autoridades judiciais competentes a ordenarem, se considerarem oportuno e após um pedido 

neste sentido, a comunicação de documentos bancários, financeiros ou comerciais sob o 

controlo da entidade adversa, sob reserva da proteção de dados confidenciais.
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ARTIGO 234.º

Medidas de preservação da prova

1. Antes de se intentar uma ação relativa ao mérito da causa, as Partes devem garantir que 

as autoridades judiciais competentes possam, 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 prontas e 

eficazes para preservar provas relevantes da alegada violação, sob reserva da proteção de 

dados confidenciais. 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 ouvir a outra parte, sobretudo sempre que um eventual atraso possa causar 

danos irreparáveis ao titular do direito ou quando exista um risco demonstrável de destruição 

da prova.

2. As Partes devem garantir que as medidas de preservação da prova sejam revogadas ou 

deixem de produzir efeitos, a pedido do requerido, sem prejuízo das indemnizações por 

perdas e danos que possam ser reclamadas, se o requerente não intentar uma ação relativa ao 

mérito junto da autoridade judicial competente num prazo razoável.
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ARTIGO 235.º

Direito à informação

1. As Partes devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos à violação de 

um direito de propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razoável do 

queixoso, as autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informações sobre a 

origem e as redes de distribuição das mercadorias ou 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; 

c) Tenha sido encontrada a prestar, à escala comercial, serviços utilizados em atividades 

objeto de litígio;

ou

d) Tenha sido indicada pela pessoa referida nas alíneas a), b) ou c) do presente número

como tendo participado na produção, no fabrico ou na distribuição dessas mercadorias 

ou na prestação desses serviços.
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2. As informações referidas no n.º 1 do presente artigo artigo 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;

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 do presente artigo artigo aplicam-se sem prejuízo de outras disposições 

que:

a) Confiram ao titular direitos à informação mais alargados;

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 do presente artigo artigo a admitir a sua própria participação ou 

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.



EU/UA/pt 295

ARTIGO 236.º

Medidas provisórias e cautelares

1. As Partes devem garantir que as autoridades judiciais possam, a pedido de um 

requerente decretar uma medida inibitória de qualquer violação iminente de direitos de 

propriedade intelectual ou de proibição, a título provisório e eventualmente sujeita a 

quaisquer sanções pecuniárias compulsórias previstas na legislação nacional, da continuação 

da alegada violação dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuação da constituição 

de garantias destinadas a assegurar a indemnização do titular, nos casos em que a violação 

tenha sido determinada. Pode igualmente ser decretada uma medida inibitória, nas mesmas 

condições, contra qualquer 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.

3. Em caso de infrações à escala comercial, as Partes devem assegurar 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 a comunicação de 

documentos bancários, financeiros ou comerciais, ou o devido acesso às informações 

pertinentes.
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4. As Partes devem garantir que as medidas provisórias referidas nos n.ºs 1, 2 e 3 do 

presente artigo artigo possam, sempre que adequado, ser adotadas sem audição do requerido, 

em particular quando qualquer atraso possa prejudicar de forma irreparável o titular do 

direito. Nesse caso, as Partes devem ser informadas do facto imediatamente após a execução 

das medidas. A pedido do requerido, deve proceder-se a um reexame, incluindo o direito de 

ser ouvido, a fim de decidir, num prazo razoável após a notificação das medidas, se estas 

devem ser alteradas, revogadas ou confirmadas.

5. As Partes devem garantir que as medidas provisórias referidas nos n.ºs 1, 2 e 3 do 

presente artigo artigo sejam revogadas ou deixem de produzir efeitos, a pedido do requerido, 

se o requerente não intentar uma ação relativa ao mérito junto da autoridade judicial 

competente num prazo razoável.

6. Quando as medidas provisórias tenham sido revogadas ou caduquem por força de 

qualquer ato ou omissão do requerente, bem como nos casos em que se venha a verificar 

posteriormente não ter havido violação ou ameaça de violação de um direito de propriedade 

intelectual, as autoridades judiciais devem ter competência para ordenar ao requerente, a 

pedido do requerido, que pague a este último uma indemnização adequada para reparar 

qualquer dano causado por essas medidas.
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ARTIGO 237.º

Medidas corretivas

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 a retirada do 

mercado, o afastamento definitivo dos circuitos comerciais ou a destruição das mercadorias 

que verificaram estar a violar um direito de propriedade intelectual. Se for caso disso, as 

autoridades judiciais competentes podem ainda ordenar a destruição dos materiais e 

instrumentos utilizados principalmente na criação e no fabrico dessas mercadorias.

2. As autoridades judiciais devem ordenar que essas medidas sejam executadas a expensas 

do infrator, a não ser que sejam invocadas razões específicas que a tal se oponham.

ARTIGO 238.º

Medidas inibitórias

As Partes devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisão judicial que 

constate uma violação de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais 

possam impor ao infrator uma medida inibitória da continuação dessa violação. Quando esteja 

previsto na legislação nacional, o incumprimento de uma medida inibitória deve, se for caso 

disso, ficar sujeito à aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar a 

respetiva execução. As Partes devem garantir que os titulares dos direitos possam solicitar 

uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar 

um direito de autor ou direitos conexos.
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ARTIGO 239.º

Medidas alternativas

As Partes podem prever que, em determinados casos, e a pedido da pessoa suscetível de ser 

sujeita às medidas previstas no artigo 237.º e/ou no artigo 238.º do presente Acordo, as 

autoridades judiciais competentes possam ordenar o pagamento à parte lesada de uma 

compensação pecuniária, em alternativa à aplicação das medidas previstas no artigo 237.º 

e/ou no artigo 238.º do presente Acordo, 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.

ARTIGO 240.º

Indemnização

1. As Partes devem garantir que quando as autoridades judiciais estabelecerem a 

indemnização:

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



EU/UA/pt 299

b) Em alternativa à alínea a) do presente número, podem, se for caso disso, estabelecer a 

indemnização como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, 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.

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha 

desenvolvido uma atividade ilícita, as Partes podem prever a possibilidade de as autoridades 

judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações, que podem 

ser preestabelecidos. 

ARTIGO 241.º

Custas

As Partes devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e 

proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeadas pela parte 

vencida, exceto se tal for contrário ao princípio da equidade.
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ARTIGO 242.º

Publicação das decisões judiciais

As Partes devem assegurar que, no âmbito de ações judiciais por violação de um direito de 

propriedade intelectual, as autoridades judiciais possam 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. As Partes podem 

prever outras medidas de publicidade adicionais adequadas à especificidade das 

circunstâncias, nomeadamente publicidade notória.

ARTIGO 243.º

Procedimentos administrativos

Na medida em que uma medida corretiva de caráter civil possa ser ordenada na sequência de 

procedimentos administrativos quanto ao mérito de uma causa, esses procedimentos devem 

obedecer a princípios materialmente equivalentes aos enunciados nas disposições pertinentes 

da presente secção.
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SUBSECÇÃO 2

RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES INTERMEDIÁRIOS DE SERVIÇOS

ARTIGO 244.º

Utilização de serviços de intermediários

As Partes reconhecem que os serviços de intermediários podem ser utilizados por terceiros 

para atividades ilícitas. A fim de assegurar a livre circulação dos serviços de informação e, em 

simultâneo, aplicar efetivamente os direitos de propriedade intelectual no contexto digital, 

cada Parte deve adotar as medidas previstas na presente subsecção no que diz respeito aos 

prestadores intermediários de serviços. A presente subsecção aplica-se apenas à 

responsabilidade que poderia resultar das infrações no domínio dos direitos de propriedade 

intelectual, nomeadamente o direito de autor1.

                                                
1 As isenções da responsabilidade estabelecidas no presente artigo artigo abrangem 

exclusivamente os casos em que a atividade da sociedade da informação exercida pelo 
prestador de serviços se limita ao processo técnico de exploração e abertura do acesso a 
uma rede de comunicação na qual as informações prestadas por terceiros são 
transmitidas ou temporariamente armazenadas com o propósito exclusivo de tornar a 
transmissão mais eficaz. Tal atividade é puramente técnica, automática e de natureza 
passiva, o que implica que o prestador de serviços da sociedade da informação não tem 
conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o controlo desta.
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ARTIGO 245.º

Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços: "simples transporte"

1. No caso da prestação de um serviço da sociedade da informação que consista na 

transmissão, através de uma rede de comunicações, de informações prestadas pelo destinatário 

do serviço ou no facultamento de acesso a uma rede de comunicações, as Partes devem velar 

por que a responsabilidade do prestador de serviços não possa ser invocada no que respeita às 

informações transmitidas, desde que o prestador:

a) Não inicie a transmissão;

b) Não selecione o destinatário da transmissão; e

c) Não selecione nem modifique as informações que são objeto da transmissão.

2. As atividades de transmissão e de fornecimento de acesso mencionadas no n.º 1 do 

presente artigo artigo abrangem a armazenagem automática, intermédia e transitória das 

informações transmitidas, desde que essa armazenagem sirva exclusivamente para a execução 

da transmissão na rede de comunicações e que a sua duração não exceda o tempo considerado 

razoavelmente necessário a essa transmissão.

3. O disposto no presente artigo 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 246.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 devem velar 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 o prestador:

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) 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; 

e

e) Atue com diligência para remover ou impossibilitar o acesso à informação que 

armazenou, logo que tome conhecimento efetivo de que a informação foi removida da 

rede na fonte de transmissão inicial, de que o acesso a esta foi tornado impossível, ou de 

que um tribunal ou autoridade administrativa ordenou essa remoção ou impossibilitação 

de acesso.
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2. O disposto no presente artigo 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.

ARTIGO 247.º

Responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços: "alojamento virtual"

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 o prestador:

a) 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 ilicitude, atue com diligência no 

sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações.

2. O n.º 1 do presente artigo artigo não é aplicável nos casos em que o destinatário do 

serviço atue sob autoridade ou controlo do prestador.

3. O disposto no presente artigo 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 as Partes estabelecerem disposições 

para a remoção ou impossibilitação do acesso à informação.
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ARTIGO 248.º

Ausência de obrigação geral de vigilância

1. As Partes não devem impor aos prestadores, para a prestação dos serviços mencionados 

nos artigos 245.º, 246.º e 247.º, uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que 

estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigação geral de procurar ativamente factos ou 

circunstâncias que indiciem ilicitudes.

2. As Partes podem estabelecer a obrigação, relativamente aos prestadores de serviços da 

sociedade da informação, de que informem prontamente as autoridades públicas competentes 

sobre as alegadas atividades empreendidas ou informações ilícitas facultadas pelos 

destinatários dos serviços por eles prestados, bem como a obrigação de comunicar às 

autoridades competentes, a pedido destas, informações que permitam a identificação dos 

destinatários dos serviços com quem possuam acordos de armazenagem.

ARTIGO 249.º

Período de transição

A Ucrânia deve aplicar integralmente as obrigações constantes da presente subsecção no 

prazo de 18 meses a contar da  entrada em vigor do presente Acordo. 



EU/UA/pt 306

SUBSECÇÃO 3

OUTRAS DISPOSIÇÕES

ARTIGO 250.º

Medidas na fronteira

1. Para efeitos da presente disposição, entende-se por "mercadorias que violam um direito 

de propriedade intelectual":

a) As "mercadorias de contrafação", ou seja:

i) mercadorias, incluindo a embalagem, nas quais tenha sido aposta sem autorização 

uma marca idêntica à marca devidamente registada para o mesmo tipo de 

mercadorias ou que, nos seus aspetos essenciais, não pode ser distinguida dessa 

marca e que, por esse motivo, viola os direitos do titular da marca em questão;

ii) qualquer sinal de marca (logotipo, etiqueta, autocolante, prospeto, folheto de 

instruções, documento de garantia), mesmo apresentado separadamente, que se 

encontre nas mesmas condições que as mercadorias referidas na subalínea i);

iii) as embalagens que ostentem as marcas das mercadorias de contrafação, 

apresentadas separadamente, nas mesmas condições que as mercadorias referidas 

na subalínea i);
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b) As "mercadorias-pirata", ou seja, as mercadorias que sejam ou contenham cópias 

fabricadas sem o consentimento do titular, ou de uma pessoa devidamente autorizada 

pelo titular, no país de produção, do direito de autor ou dos direitos conexos, ou de um 

direito relativo aos desenhos ou modelos, independentemente do registo nos termos do 

direito nacional;

c) As mercadorias que, ao abrigo da legislação da Parte na qual foi solicitada a intervenção 

das autoridades aduaneiras, violam:

i) uma patente;

ii) um certificado complementar de proteção

iii) um direito de proteção de uma variedade vegetal;

iv) um desenho ou modelo;

v) uma indicação geográfica.

2. Salvo disposição em contrário da presente subsecção, as Partes devem adotar 

procedimentos1 que permitam ao titular de um direito que tenha motivos válidos para 

suspeitar que possa ocorrer importação, exportação, reexportação, entrada em ou saída de um 

território aduaneiro, colocação sob regime suspensivo ou colocação em zona franca ou 

entreposto franco de mercadorias que violam as marcas ou os direitos de autor, solicitar por 

escrito às autoridades administrativas ou judiciais competentes a suspensão da introdução em 

livre circulação dessas mercadorias ou a sua retenção por parte das autoridades aduaneiras.

                                                
1 Entenda-se que não é obrigatório aplicar estes processos às importações de mercadorias 

colocadas no mercado de um outro país pelo detentor do direito ou com o seu 
consentimento
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3. As Partes devem tomar medidas para que sempre que as autoridades aduaneiras, no 

decurso da sua ação e antes da apresentação de um pedido pelo titular de um direito ou da sua 

concessão, tenham motivos suficientes para suspeitar que as mercadorias violam um direito 

de propriedade intelectual, possam suspender a sua introdução ou retê-las, a fim de que o 

titular do direito possa apresentar um pedido de ação nos termos do número anterior.

4. Os direitos ou deveres estabelecidos na secção 4 da parte III do Acordo TRIPS relativos 

ao importador são igualmente aplicáveis ao exportador ou ao detentor das mercadorias.

5. As Partes devem cooperar no que se refere à assistência técnica e ao reforço das 

capacidades tendo em vista a execução do presente artigo.

6. A Ucrânia deve aplicar integralmente a obrigação do presente artigo, no prazo de três 

anos a contar da data de entrada em vigor do presente Acordo.

ARTIGO 251.º

Códigos de conduta e cooperação forense

As Partes devem promover:

a) A elaboração, pelas associações ou organizações empresariais ou profissionais, de 

códigos de conduta que contribuam para a aplicação efetiva dos direitos de propriedade 

intelectual; 
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b) A apresentação, às autoridades competentes das Partes, de projetos de códigos de 

conduta e de quaisquer avaliações da aplicação desses códigos de conduta.

ARTIGO 252.º

Cooperação

1. As Partes acordam em cooperar com o objetivo de facilitar a aplicação dos 

compromissos e obrigações referidos no presente capítulo.

2. Sem prejuízo das disposições do título V (Cooperação económica e setorial) e em 

conformidade com as disposições do título VI (Cooperação financeira, com disposições 

antifraude) do presente Acordo, os domínios de cooperação incluem, 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; 

Intercâmbio de experiências entre a Parte UE e a Ucrânia no que se refere aos 

progressos em matéria legislativa;

b) Intercâmbio de experiências entre a Parte UE e a Ucrânia no que se refere à aplicação 

efetiva dos direitos de propriedade intelectual;

c) Intercâmbio de experiências entre a Parte UE e a Ucrânia sobre a aplicação efetiva, 

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;
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d) Reforço das capacidades; intercâmbio e formação de pessoal;

e) Promoção e difusão de informação sobre direitos de propriedade intelectual em círculos 

empresariais e na sociedade civil; reforço da sensibilização dos consumidores e dos 

titulares dos direitos;

f) Aumento 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 criar 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.

3. Sem prejuízo dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo, e a título de complemento dos mesmos 

n.ºs 1 e 2 do presente artigo, as Partes acordam em estabelecer e manter um diálogo eficaz 

sobre questões relativas à propriedade intelectual ("diálogo PI"), cujos resultados serão 

apresentados ao Comité de Comércio, a fim de abordar tópicos pertinentes para a proteção e a 

aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo presente capítulo, 

bem como qualquer outra questão importante.
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CAPÍTULO 10

CONCORRÊNCIA

SECÇÃO 1

ANTI-TRUST E CONCENTRAÇÕES

ARTIGO 253.º

Definições

Para efeitos da presente secção, entende-se por:

1. "autoridade da concorrência": 

a) Para a Parte UE, a Comissão Europeia; e 

b) Para a Ucrânia, o Comité Antimonopólios da Ucrânia. 

2. "Direito da concorrência":

a) Para a Parte UE, os artigos 101.º, 102.º e 106.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, o Regulamento (CE) n.º 139/2004 do Conselho, de 20 de janeiro

de 2004, relativo ao controlo das concentrações de empresas ("regulamento das 

concentrações da UE"), e respetivos regulamentos de execução, bem como quaisquer 

alterações dos mesmos;
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b) Para a Ucrânia, a Lei n.º 2210-III, de 11 de janeiro de 2001, (com alterações), e 

respetivos regulamentos de execução, bem como quaisquer alterações dos mesmos. Em 

caso de conflito entre uma disposição da Lei n.º 2210-III e outra disposição substantiva 

em matéria de concorrência, a Ucrânia deve garantir que prevalecem as primeiras na 

medida do conflito; bem como

c) Quaisquer alterações que venham a ser introduzidas nos instrumentos acima referidos 

após a entrada em vigor do presente Acordo;

3. O anexo XXIII contém explicações adicionais sobre os termos utilizados na presente 

secção.

ARTIGO 254.º

Princípios

As Partes reconhecem a importância de uma concorrência livre e não distorcida nas suas 

relações comerciais. As Partes reconhecem que as práticas e transações comerciais 

anticoncorrenciais podem distorcer o bom funcionamento dos mercados e minar em geral as 

vantagens da liberalização do comércio. Reconhecem, por conseguinte, que as seguintes 

práticas e transações, tal como previstas nas respetivas legislações da concorrência, são 

incompatíveis com o presente Acordo, na medida em que possam afetar o comércio entre as 

Partes:

a) Acordos, práticas concertadas e decisões por associações de empresas, que tenham por 

objeto ou por efeito impedir, restringir, falsear ou reduzir de forma significativa a 

concorrência no território de qualquer das Partes; 
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b) A exploração abusiva, por uma ou mais empresas, de uma posição dominante no 

território de qualquer das Partes; ou 

c) Concentrações de empresas, que resultam na monopolização ou na restrição substancial 

da concorrência no mercado no território de qualquer uma das Partes. 

ARTIGO 255.º

Execução

1. A Parte UE e a Ucrânia devem manter legislação em matéria de concorrência que vise 

de forma eficaz as práticas e transações referidas no artigo 254.º, alíneas a), b) e c).

2. As Partes devem manter autoridades responsáveis pela aplicação efetiva da legislação 

em matéria de concorrência prevista no n.º 1 do presente artigo, e que disponham dos meios 

adequados para tal. 

3. As Partes reconhecem a importância de aplicar a respetiva legislação em matéria de 

concorrência de forma transparente, oportuna e não discriminatória, no respeito dos princípios 

do processo equitativo e do direito de defesa. Cada Parte deve garantir que:

a) Antes que uma autoridade da concorrência de uma das Partes imponha uma sanção ou 

reparação contra qualquer pessoa singular ou coletiva por infringir a sua legislação em 

matéria de concorrência, essa autoridade deve proporcionar às pessoas o direito a serem 

ouvidas e a apresentarem elementos de prova, dentro de um prazo razoável, a definir na 

respetiva legislação em matéria de concorrência das Partes, após ter comunicado à 

pessoa singular ou coletiva em causa as suas conclusões provisórias quanto à existência 

da infração; e 
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b) Um tribunal independente estabelecido no âmbito da legislação dessa Parte imponha ou, 

a pedido da pessoa, analise as eventuais sanções ou reparações.

4. A pedido de uma das Partes, cada Parte disponibiliza à outra Parte as informações 

públicas relativas às suas atividades de aplicação efetiva da legislação em matéria de 

concorrência e da legislação relativa às obrigações que lhe incumbem no âmbito da presente 

secção.

5. A autoridade de concorrência deve adotar e publicar um documento que explique os 

princípios a utilizar na imposição das sanções pecuniárias aplicadas por infrações ao direito da 

concorrência.

6. A autoridade de concorrência deve adotar e publicar um documento que explique os 

princípios utilizados na apreciação das concentrações horizontais.

ARTIGO 256.º

Aproximação da legislação e práticas de aplicação efetiva

A Ucrânia deve aproximar a sua legislação em matéria de concorrência e respetivas práticas 

de aplicação efetiva à parte do acervo da UE, como a seguir se indica:

1. Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativo à 

execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado. 

Calendário: O artigo 30.º do regulamento deve ser aplicado no prazo de três anos a contar da 

data de entrada em vigor do presente Acordo.
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2. Regulamento (CE) n.º 139/2004 do Conselho, de 20 de janeiro de 2004, relativo ao 

controlo das concentrações de empresas ("regulamento das concentrações da UE").

Calendário: O artigo 1.º e o artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, do regulamento devem ser aplicados no 

prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor do presente Acordo. 

O artigo 20.º deve ser aplicado no prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor do 

presente Acordo.

3. Regulamento (UE) n.º 330/2010 da Comissão, de 20 de abril de 2010, relativo à 

aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a 

determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas.

Calendário: Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º e 8.º do regulamento devem ser aplicados no 

prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor do presente Acordo.

4. Regulamento (CE) n.º 772/2004 da Comissão, de 27 de abril de 2004, relativo à 

aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado a categorias de acordos de transferência de 

tecnologia.

Calendário: Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º do regulamento devem ser aplicados no 

prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor do presente Acordo.
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ARTIGO 257.º

Empresas públicas e empresas que beneficiam de direitos especiais ou exclusivos

1. No que diz respeito às empresas públicas e empresas que beneficiam de direitos 

especiais ou exclusivos:

a) As Partes não devem adotar ou manter em vigor quaisquer medidas contrárias aos 

princípios consagrados no artigo 254.º e artigo 258.º, n.º 1, do presente Acordo; e 

b) As Partes devem velar por que essas empresas sejam objeto da legislação em matéria de 

concorrência referida no artigo 253.º, n.º 2, do presente Acordo,

na medida em que a aplicação da referida legislação e dos princípios da concorrência não 

obste ao desempenho, de direito ou de facto, das funções específicas atribuídas às empresas 

em causa.

2. Nenhuma disposição do número anterior pode ser interpretada no sentido de impedir 

uma das Partes de estabelecer ou manter uma empresa pública, conceder às empresas direitos 

especiais ou exclusivos ou manter esses direitos.
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ARTIGO 258.º

Monopólios estatais

1. Cada Parte deve adaptar os monopólios estatais de caráter comercial, num período de 

cinco anos a contar da entrada em vigor do presente Acordo, de modo a garantir que não 

existem medidas discriminatórias em relação às condições em que as mercadorias são obtidas 

e comercializadas entre pessoas singulares e coletivas das Partes. 

2. O disposto no presente artigo artigo não prejudica os direitos e as obrigações das Partes 

no âmbito do capítulo 8 (Contratos públicos) do título IV do presente Acordo .

3. Nenhuma disposição do n.º 1 pode ser interpretada no sentido de impedir uma Parte de 

estabelecer ou manter um monopólio estatal.

ARTIGO 259.º

Intercâmbio de informações e cooperação em matéria de controlo da aplicação

1. As Partes reconhecem a importância da cooperação e coordenação entre as respetivas 

autoridades da concorrência para reforçar a aplicação correta e eficaz da legislação em 

matéria de concorrência e concretizar os objetivos do presente Acordo promovendo a 

concorrência e restringindo condutas empresariais ou transações anticoncorrenciais.
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2. Para o efeito, a autoridade da concorrência de uma Parte pode informar a autoridade de 

concorrência da outra Parte da sua vontade de cooperar no que diz respeito às medidas de 

execução. Esta cooperação não impede as Partes em causa de tomarem decisões 

independentes.

3. A fim de facilitar a aplicação efetiva das respetivas legislações em matéria de 

concorrência, as autoridades da concorrência das Partes podem trocar informações, incluindo 

sobre a legislação e medidas de execução, dentro dos limites impostos pelas respetivas 

legislações, e tomando em consideração os seus interesses essenciais.

ARTIGO 260.º

Consultas

1. Cada Parte, a pedido da outra Parte, enceta consultas no que respeita às observações que 

lhe sejam dirigidas pela outra Parte, para incentivar um entendimento recíproco ou abordar 

questões específicas decorrentes da presente secção. A Parte requerente deve indicar de que 

forma a questão afeta o comércio entre as Partes.

2. As Partes devem discutir com celeridade, a pedido de qualquer das duas, os problemas 

que possam surgir com a interpretação ou a aplicação da presente secção. 

3. Para facilitar a discussão das questões objeto das consultas, cada Parte deve envidar 

esforços no sentido de facultar informações não confidenciais pertinentes à outra Parte, dentro 

dos limites impostos pelas respetivas legislações, e tomando em consideração os seus 

interesses essenciais. 
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ARTIGO 261.º

Nenhuma das Partes pode recorrer ao mecanismo de resolução de litígios ao abrigo do 

capítulo 14 (Resolução de litígios) do título IV do presente Acordo para resolver questões que 

digam respeito ao disposto na presente secção, com exceção do artigo 256.º do presente 

Acordo.

SECÇÃO 2

AUXÍLIOS ESTATAIS

ARTIGO 262.º

Princípios gerais

1. Qualquer auxílio concedido pela Ucrânia ou pelos Estados-Membros da União Europeia 

através de recursos estatais que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo 

certas empresas ou certas produções, são incompatíveis com o correto funcionamento do 

presente Acordo, na medida em que possam afetar o comércio entre as Partes.

2. Todavia, são considerados compatíveis com o correto funcionamento do presente 

Acordo:

a) Os auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais com a condição de 

serem concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos;

b) Os auxílios destinados a remediar danos causados por catástrofes naturais ou 

acontecimentos de caráter excecional.
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3. São também considerados compatíveis com o correto funcionamento do presente 

Acordo:

a) Os auxílios destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que o 

nível de vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de subemprego;

b) Os auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante de interesse 

europeu comum1, ou a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-

-Membro da União Europeia ou da Ucrânia;

c) Os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões 

económicas, quando não alterem as condições das trocas comerciais de maneira que 

contrarie os interesses das Partes;

d) Os auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património, quando não 

alterem as condições das trocas comerciais de maneira que contrarie os interesses das 

Partes;

e) Os auxílios destinados aos objetivos autorizados ao abrigo dos regulamentos de isenção 

por categoria e das regras relativas aos auxílios estatais setoriais e horizontais da UE, 

concedidos segundo as condições aí estabelecidas;

f) Os auxílios aos investimentos para dar cumprimento às normas obrigatórias das 

diretivas UE referidas no anexo XXIX do capítulo 6 (Ambiente) do título V do presente 

Acordo, no decurso do período de execução nele previsto, implicando a adaptação das 

instalações e dos equipamentos para cumprir os novos requisitos, podem ser autorizados 

até ao nível de 40 % brutos dos custos elegíveis.

                                                
1 Para efeitos da aplicação da presente disposição, o interesse europeu comum deve 

abranger os interesses comuns das Partes.
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4. As empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral ou que 

tenham a natureza de monopólio fiscal ficam submetidas às regras enunciadas na presente 

secção, na medida em que a aplicação dessas regras não constitua obstáculo ao cumprimento, 

de facto ou de direito, da missão particular que lhes foi confiada. O desenvolvimento das 

trocas comerciais não deve ser afetado de maneira que contrarie os interesses das Partes.

O anexo XXIII contém explicações adicionais sobre os termos utilizados na presente secção.

ARTIGO 263.º

Transparência

1. Cada Parte deve assegurar a transparência em matéria de auxílios estatais. Para o efeito, 

cada Parte notifica anualmente à outra Parte o montante total, os tipos e a distribuição setorial 

dos auxílios estatais, suscetíveis de afetarem o comércio entre as Partes. Essa notificação deve 

conter informações relativas ao objetivo, à forma, ao montante ou ao orçamento, à autoridade 

que concede o auxílio e, se possível, ao beneficiário do auxílio. Para efeitos do presente 

artigo, não é necessário notificar qualquer auxílio inferior ao limiar de 200 000 euros por 

empresa, durante um período de três anos. Presume-se que a notificação foi efetuada se for 

enviada à outra Parte ou se a informação pertinente foi difundida num sítio de acesso público 

na Internet até 31 de dezembro do ano civil subsequente. 

2. A pedido de uma das Partes, a outra Parte deve facultar informações suplementares 

relativamente a qualquer regime de auxílio estatal e casos específicos de auxílios estatais que 

afetem o comércio entre as Partes. As Partes devem trocar estas informações, tendo em conta 

as restrições em matéria de segredo profissional e comercial.
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3. As Partes devem assegurar que as relações financeiras entre as autoridades públicas e as 

empresas públicas são transparentes, de modo a fazer ressaltar: 

a) A atribuição de recursos públicos efetuada diretamente ou indiretamente (por exemplo, 

por intermédio de empresas públicas ou instituições financeiras) pelas autoridades 

públicas às empresas públicas em causa; 

b) A utilização efetiva desses recursos públicos.

4. As Partes devem, além disso, assegurar que a estrutura financeira e organizativa de 

quaisquer empresas que beneficiem de direitos especiais ou exclusivos concedidos pela 

Ucrânia ou pelos Estados-Membros da União Europeia ou que tenham sido encarregadas da 

gestão de serviços de interesse económico geral, que recebem uma compensação por parte do 

Estado, qualquer que seja a forma que a mesma assuma, se encontra refletida corretamente em 

contas separadas, de modo a fazer ressaltar:

a) Custos e receitas associados a todos os produtos ou serviços relativamente aos quais 

tenham sido concedidos direitos especiais ou exclusivos a uma empresa ou todos os 

serviços de interesse económico geral de cuja gestão uma empresa tenha sido 

encarregada e, por outro lado, todos os outros produtos ou serviços abrangidos pela 

atividade da empresa; 

b) Elementos pormenorizados sobre os métodos através dos quais os custos e as receitas 

são afetados ou imputados às diferentes atividades. Estes métodos devem funcionar com 

base em princípios contabilísticos de causalidade, objetividade, transparência e 

coerência, segundo metodologias contabilísticas internacionalmente reconhecidas, como 

a determinação dos custos por atividades, e basear-se em dados auditados.
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5. Cada Parte deve assegurar que o disposto no presente artigo artigo é aplicado dentro do 

prazo de cinco anos a contar da entrada em vigor do presente Acordo.

ARTIGO 264.º

Interpretação

As Partes acordam em aplicar o artigo 262.º e o artigo 263, n.ºs 3 e 4, do presente Acordo, 

utilizando como fonte de interpretação os critérios decorrentes da aplicação do disposto nos 

artigos 106.º, 107.º e 93.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, incluindo a 

jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como a legislação 

secundária relevante, enquadramentos, orientações e outros atos administrativos em vigor na 

União Europeia. 

ARTIGO 265.º

Relação com a OMC

Estas disposições não prejudicam o direito das Partes de aplicarem recursos em matéria 

comercial ou qualquer outra ação adequada contra uma subvenção ou de recorrerem ao 

mecanismo de resolução de litígios, em conformidade com as disposições pertinentes da 

OMC.
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ARTIGO 266.º

Âmbito de aplicação

As disposições da presente secção aplicam-se às mercadorias e aos serviços enunciados no 

anexo XVI do capítulo 6 (Estabelecimento, comércio de serviços e comércio eletrónico) do 

título IV do presente Acordo, em conformidade com a decisão mutuamente acordada sobre 

acesso ao mercado, com exceção das subvenções concedidas aos produtos abrangidos pelo 

anexo 1 do Acordo da OMC sobre a Agricultura e outras subvenções abrangidas por esse 

mesmo acordo.

ARTIGO 267.º

Sistema nacional de controlo dos auxílios estatais

Para dar cumprimento às obrigações constantes dos artigos 262.º a 266.º do presente Acordo:

1. A Ucrânia deve, em especial, adotar legislação nacional em matéria de auxílios estatais 

e estabelecer uma autoridade funcionalmente independente, que disponha das competências 

necessárias para assegurar a plena aplicação do artigo 262.º do presente Acordo no prazo de 

três anos a contar da data de entrada em vigor do mesmo Acordo. A referida autoridade deve, 

designadamente, possuir competência para autorizar regimes de auxílios estatais e a 

concessão de auxílios individuais em conformidade com o disposto nos artigos 262.º e 264.º

do presente Acordo, bem como para exigir o reembolso de auxílios ilegalmente concedidos. 

Quaisquer novos auxílios concedidos na Ucrânia devem ser coerentes com o disposto nos 

artigos 262.º e 264.º do presente Acordo, no prazo de um ano a contar da data do 

estabelecimento da autoridade.
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2. A Ucrânia deve estabelecer, num prazo de cinco anos a contar da data de entrada em 

vigor do presente Acordo, um inventário completo dos regimes de auxílio instituídos antes do 

estabelecimento da autoridade referida no n.º 1 e deve harmonizar os seus regimes de auxílio 

com os critérios referidos nos artigos 262.º e 264.º do presente Acordo num prazo não 

superior a sete anos a contar da entrada em vigor do presente Acordo.

3. a) Para efeitos da aplicação do disposto no artigo 262.º do presente Acordo, as Partes 

reconhecem que, durante os primeiros cinco anos após a entrada em vigor do 

presente Acordo, qualquer auxílio estatal concedido pela Ucrânia deve ser 

examinado tendo em conta o facto de este país ser considerado uma região 

idêntica às regiões da União Europeia descritas no artigo 107.º, n.º 3, alínea a), do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

b) No prazo de quatro anos a contar da entrada em vigor do presente Acordo, a 

Ucrânia deve apresentar à Comissão Europeia os seus dados relativos ao produto 

interno bruto per capita harmonizados ao nível NUTS II. A autoridade referida no 

n.º 1 do presente artigo artigo e a Comissão Europeia devem proceder então, 

conjuntamente, à avaliação da elegibilidade das regiões da Ucrânia e da 

intensidade máxima dos auxílios a conceder a cada uma delas, tendo em vista a 

elaboração do mapa dos auxílios com finalidade regional, com base nas diretrizes 

pertinentes da UE.
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CAPÍTULO 11

ENERGIA E COMÉRCIO

ARTIGO 268.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo e sem prejuízo das disposições do capítulo 5 (Alfândegas e 

facilitação do comércio) do título IV do presente Acordo, entende-se por: 

1. "Produtos energéticos", gás natural (código SH 27.11), energia elétrica (código SH 

27.16) e petróleo bruto (código SH 27.09);

2. "Infraestruturas fixas", qualquer rede de transporte ou distribuição, instalação de gás 

natural liquefeito, incluindo de armazenamento, tal como consta da Diretiva 2003/54/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2003, que estabelece regras comuns 

para o mercado interno da eletricidade (a seguir designada "Diretiva 2003/54/CE") e da 

Diretiva 2003/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2003, que 

estabelece regras comuns para o mercado interno de gás natural (a seguir designada "Diretiva 

2003/55/CE");

3. "Trânsito", o trânsito, como descrito no capítulo 5 (Alfândegas e facilitação do 

comércio) do título IV do presente Acordo, de produtos energéticos através de infraestruturas 

fixas ou condutas (pipelines);
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4. "Transporte", o transporte e a distribuição, tal como consta da Diretiva 2003/54/CE e da 

Diretiva 2003/55/CE e o transporte ou encaminhamento de petróleo através de condutas;

5. "Obtenção não autorizada", qualquer atividade que consista na obtenção ilícita de 

produtos energéticos a partir da infraestrutura fixa. 

ARTIGO 269.º

Preços regulados no mercado interno

1. O preço do fornecimento de gás e eletricidade a consumidores industriais deve ser 

exclusivamente determinado pela oferta e pela procura.

2. Em derrogação ao n.º 1 do presente artigo, as Partes podem, no interesse económico 

geral1, impor uma obrigação às empresas referente ao preço de fornecimento do gás e da 

eletricidade (a seguir designado "preço regulado"). 

3. As Partes devem assegurar que esta obrigação está claramente definida, é transparente, 

proporcionada, não discriminatória, verificável e de duração limitada. Ao aplicarem esta 

obrigação, as Partes devem também garantir a igualdade de acesso aos consumidores por 

outras empresas.

4. Sempre que o preço a que o gás e a eletricidade são vendidos no mercado interno é 

regulamentado, a Parte deve assegurar que a metodologia subjacente ao cálculo do preço 

regulado é publicada antes da entrada em vigor desse preço regulado.

                                                
1 Interesse económico geral na aceção no artigo 106.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia e, em especial, como previsto na jurisprudência da Parte UE.
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ARTIGO 270.º

Proibição da dupla afixação de preços

1. Sem prejuízo da possibilidade de impor preços regulados no mercado interno em 

consonância com o artigo 269.º, n.ºs 2 e 3, do presente Acordo, nenhuma das Partes ou uma 

autoridade reguladora deve adotar ou manter uma medida que resulte num preço mais elevado 

para as exportações de produtos energéticos para a outra Parte do que o preço cobrado por

esses produtos quando destinados ao consumo no mercado interno. 

2. A Parte de exportação deve, a pedido da outra Parte, facultar provas de que as 

diferenças de preço para um mesmo produto energético vendido no mercado interno e para 

exportação não são resultado de uma medida proibida pelo n.º 1 do presente artigo.

ARTIGO 271.º

Direitos aduaneiros e restrições quantitativas

1. Os direitos aduaneiros e as restrições quantitativas à importação e à exportação de 

produtos energéticos, bem como todas as medidas de efeito equivalente, são proibidos entre 

as Partes. Esta proibição é igualmente aplicável aos direitos aduaneiros de natureza fiscal. 

2. O disposto no n.º 1 não prejudica a adoção de restrições quantitativas ou medidas de 

efeito equivalente justificadas por razões de ordem pública ou de segurança pública, de 

proteção da saúde e da vida das pessoas e dos animais ou de preservação dos vegetais, ou de 

proteção da propriedade industrial e comercial. Todavia, estas restrições ou medidas não 

devem constituir um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao 

comércio entre as Partes.
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ARTIGO 272.º

Trânsito

As Partes devem tomar as medidas necessárias para facilitar o trânsito, em conformidade com 

o princípio da liberdade de trânsito e em conformidade com os artigos V.2, V.4 e V.5 do 

GATT de 1994 e os artigos 7.1 e 7.3 do Tratado da Carta da Energia de 1994, que são 

incorporados e fazem parte integrante do presente Acordo.

ARTIGO 273.º

Transporte

No que diz respeito ao transporte de eletricidade e gás, em especial o acesso de terceiros às 

infraestruturas fixas, as Partes devem adaptar a sua legislação, como indicado no 

anexo XXVII do presente Acordo e no Tratado da Comunidade da Energia de 2005, a fim de 

garantir que as tarifas, publicadas antes da sua entrada em vigor, os procedimentos de 

repartição de capacidade e todas as outras condições sejam objetivas, transparentes e 

razoáveis, e não discriminatórias em razão da origem, do proprietário ou do destino da 

eletricidade ou do gás.
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ARTIGO 274.º

Cooperação em matéria de infraestruturas

As Partes devem facilitar a utilização de infraestruturas de transporte de gás e instalações de 

armazenamento de gás e consultar-se ou coordenar-se, conforme adequado, sobre o 

desenvolvimento de infraestruturas. As Partes devem cooperar em matéria de questões 

relacionadas com o comércio de gás natural, a sustentabilidade e a segurança do 

aprovisionamento.

Com vista a uma maior integração dos mercados de produtos energéticos, cada Parte deve 

levar em conta as redes de energia e as capacidades da outra Parte aquando da elaboração de 

documentos de orientação política sobre cenários de procura e oferta, interconexões, 

estratégias em matéria de energia e planos de desenvolvimento de infraestruturas.

ARTIGO 275.º

Obtenção não autorizada de produtos energéticos

Cada Parte deve tomar todas as medidas necessárias para proibir e impedir a obtenção não 

autorizada de produtos energéticos em trânsito na sua área.
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ARTIGO 276.º

Interrupção

1. Cada Parte deve garantir que os operadores de redes de transporte tomam as medidas 

necessárias para: 

a) Minimizar o risco de interrupção acidental, redução ou paragem de trânsito e de 

transporte;

b) Restabelecer rapidamente o funcionamento normal desse trânsito ou transporte, que foi 

acidentalmente interrompido, reduzido ou parado.

2. Uma Parte através de cujo território os produtos energéticos transitam ou são 

transportados não deve, em caso de litígio sobre qualquer questão relacionada com as Partes 

ou uma ou mais entidades sujeitas ao controlo ou jurisdição de uma das Partes, interromper, 

reduzir ou autorizar que qualquer entidade sujeita ao seu controlo ou jurisdição, incluindo 

uma empresa comercial do Estado, interrompa, reduza ou exija que qualquer entidade sujeita 

à sua jurisdição interrompa ou reduza o transporte ou trânsito existente de produtos 

energéticos, com exceção dos casos em que tal estiver especificamente previsto num contrato 

ou outro acordo regendo esse trânsito ou transporte, antes da conclusão de um processo de 

resolução de litígios no âmbito do contrato em causa.

3. As Partes acordam que uma Parte não pode ser responsabilizada por uma interrupção ou 

redução nos termos do presente artigo artigo nos casos em que essa Parte se encontre numa 

situação de impossibilidade de abastecimento, trânsito ou transporte de produtos energéticos 

em consequência das ações imputáveis a um país terceiro ou a uma entidade sob controlo ou 

jurisdição de um país terceiro. 
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ARTIGO 277.º

Autoridade reguladora da eletricidade e do gás

1. As autoridades reguladoras devem ser juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes de qualquer outra entidade pública ou privada e ter poderes suficientes para 

assegurar a concorrência efetiva e o funcionamento eficaz do mercado. 

2. As decisões e os procedimentos adotados pelas autoridades reguladoras devem ser 

imparciais relativamente a todos os participantes no mercado.

3. Qualquer prestador de serviços que seja afetado por uma decisão de uma autoridade 

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 um órgão de exame imparcial e independente. As 

decisões dos órgãos de recurso devem ser efetivamente aplicadas.
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ARTIGO 278.º

Relação com o Tratado da Comunidade da Energia

1. Em caso de conflito entre as disposições da presente secção e as disposições do Tratado 

da Comunidade da Energia de 2005 ou as disposições da legislação da UE aplicáveis ao 

abrigo desse Tratado, prevalecem na medida do conflito as disposições do Tratado da 

Comunidade da Energia de 2005 ou as disposições da legislação pertinente da UE aplicáveis 

ao abrigo do Tratado da Comunidade da Energia de 2005.

2. Ao aplicar o disposto na presente secção, deve ser dada preferência à adoção de 

legislação ou outros atos que sejam coerentes com o Tratado da Comunidade da Energia

de 2005 ou que têm por base a legislação aplicável a este setor na UE. Em caso de litígio no 

que respeita a esta secção, a legislação ou outros atos que satisfaçam estes critérios devem ser 

considerados conformes com a presente secção. Ao avaliar se a legislação ou outros atos 

satisfazem estes critérios, devem ser tidas em conta as decisões pertinentes adotadas por força 

do artigo 91.º do Tratado da Comunidade da Energia de 2005. 

3. Nenhuma das Partes pode recorrer às disposições em matéria de resolução de litígios do 

presente Acordo para invocar uma violação das disposições do Tratado da Comunidade da 

Energia.
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Artigo 279.º

Acesso às atividades de prospeção, exploração

e produção de hidrocarbonetos e respetivo exercício

1. Cada Parte1 tem, em conformidade com o direito internacional incluindo a Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a plena soberania sobre os recursos de 

hidrocarbonetos situados no seu território, bem como nas suas águas arquipelágicas e 

territoriais para além dos direitos soberanos para efeitos da exploração e do aproveitamento 

dos recursos de hidrocarbonetos situados na sua zona económica exclusiva e plataforma 

continental. 

2. Cada Parte mantém o direito de determinar quais as zonas do seu território, bem como 

das suas águas arquipelágicas e territoriais, zonas económicas exclusivas e da plataforma 

continental onde podem ser exercidas atividades de prospeção, pesquisa e produção de 

hidrocarbonetos. 

3. Sempre que uma zona seja disponibilizada para o exercício destas atividades, cada Parte 

deve velar por que todas as entidades sejam tratadas do mesmo modo, no que respeita ao 

acesso e ao exercício destas atividades.

4. Cada Parte pode exigir que uma entidade a quem tenha sido concedida uma autorização 

para o exercício das atividades de prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos pague 

uma contribuição financeira ou uma contribuição em hidrocarbonetos. As modalidades desta 

contribuição devem ser fixadas de forma a não interferir no processo de gestão e de tomada de 

decisão das entidades.

                                                
1 Para efeitos do presente artigo artigo por "Parte" entende-se um Estado-Membro com 

referência ao seu território ou a Ucrânia com referência ao seu território.
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ARTIGO 280.º

Licenciamento e condições de licenciamento

1. As Partes devem tomar as medidas necessárias para assegurar que as licenças, através 

das quais uma entidade esteja habilitada a exercer, em seu nome próprio e por sua conta e 

risco, o direito de prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos numa determinada zona 

geográfica, sejam concedidas na sequência de um procedimento publicado, e devem convidar 

os candidatos potencialmente interessados a apresentar pedidos através de um anúncio. 

2. O aviso deve especificar o tipo de licença, a zona ou parte geográfica em causa, e a data 

ou o prazo propostos de concessão de uma licença.

3. O artigo 104.º e o artigo 105.º do presente Acordo são aplicáveis às condições de 

licenciamento e ao procedimento de licenciamento.



EU/UA/pt 336

CAPÍTULO 12

TRANSPARÊNCIA

ARTIGO 281.º

Definições

Para efeitos do presente capítulo, entende-se por:

1. "Medidas de aplicação geral", leis, regulamentos, decisões judiciais, procedimentos e 

decisões administrativas de aplicação geral e qualquer outro ato de caráter geral ou abstrato, 

interpretação ou outra exigência que podem ter um impacto sobre qualquer matéria abrangida 

pelo presente Acordo. Exclui, todavia, as decisões aplicáveis a uma pessoa em particular; and

2. "Pessoa interessada", qualquer pessoa singular ou coletiva que possa estar sujeita a 

direitos e deveres ao abrigo de medidas de aplicação geral, na aceção do artigo 282.º do 

presente Acordo.
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ARTIGO 282.º

Objetivo e âmbito de aplicação

1. Conscientes da repercussão que o respetivo quadro normativo pode ter nas suas trocas 

comerciais, as Partes devem estabelecer e manter um quadro normativo eficaz e previsível 

para os operadores económicos que exerçam a respetiva atividade no seu território, em 

especial os de dimensões mais reduzidas, tendo devidamente em conta os requisitos de 

segurança jurídica e da proporcionalidade.

2. As Partes, reiterando os respetivos compromissos ao abrigo do Acordo OMC, definem 

esclarecimentos e disposições melhoradas para efeitos de transparência, consulta, e melhoria 

da administração das medidas de aplicação geral, na medida em que estas se possam 

repercutir nas questões abrangidas pelo presente Acordo.

ARTIGO 283.º

Publicação

1. Cada Parte deve garantir que as medidas de aplicação geral:

a) São rapidamente publicadas ou disponibilizadas às pessoas interessadas, de uma forma 

não discriminatória, através de um meio oficialmente previsto para o efeito e, se 

possível, por via eletrónica, de forma a permitir que as pessoas interessadas e a outra 

Parte delas tomem conhecimento;
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b) Explicam os seus objetivos e as razões que lhes estão subjacentes; e

c) Preveem tempo suficiente entre a publicação e a entrada em vigor da referida medida, 

exceto quando tal não seja possível devido a uma emergência.

2. Cada Parte deve:

a) Envidar esforços para publicar com antecedência todas as medidas de aplicação geral 

que se proponha adotar ou alterar, incluindo uma explicação do objetivo e dos motivos 

subjacentes à proposta;

b) Proporcionar às pessoas interessadas oportunidades razoáveis para que teçam 

observações sobre as medidas propostas, concedendo um prazo suficiente para o efeito; 

e

c) Procurar ter em conta as observações recebidas das pessoas interessadas relativamente 

às medidas propostas.

ARTIGO 284.º

Pedidos de informação e pontos de contacto

1. Cada Parte deve manter ou instituir mecanismos adequados para responder aos pedidos 

de informação de quaisquer pessoas interessadas relativos a medidas de aplicação geral, 

propostas ou em vigor, e sobre a respetiva aplicação em geral.
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A fim de facilitar a comunicação entre as Partes sobre quaisquer questões abrangidas pelo 

presente Acordo, cada Parte deve designar um ponto de contacto. A pedido de qualquer das 

Partes, o ponto de contacto deve indicar o serviço ou o funcionário responsável pelo assunto 

em causa e prestar a assistência necessária para facilitar a comunicação com a Parte 

requerente.

Os pedidos de informação podem ser encaminhados através dos mecanismos estabelecidos ao 

abrigo do presente Acordo.

2. As Partes reconhecem que a resposta prevista no n.º 1 do presente artigo artigo não é 

definitiva nem juridicamente vinculativa, mas apenas para efeitos de informação, salvo 

disposição em contrário na legislação e regulamentação nacionais das Partes. 

3. A pedido de uma Parte, a outra Parte deve prestar de imediato a informação e responder 

a questões relativas a quaisquer medidas de aplicação geral propostas ou em vigor que, no 

entender da Parte requerente possam afetar a aplicação do presente Acordo, 

independentemente de a Parte requerente ter sido previamente notificada dessa medida.

4. Cada Parte deve manter ou instituir mecanismos adequados para as pessoas interessadas 

que tenham sido incumbidas da resolução de problemas que possam resultar da execução de 

quaisquer medidas de aplicação geral e processos administrativos, tal como mencionados no 

artigo 285.º do presente Acordo que afetam as pessoas interessadas da outra Parte. Esses 

mecanismos devem ser facilmente acessíveis, acompanhados de prazos, orientados para os 

resultados e transparentes. Não devem prejudicar os procedimentos de recurso ou reexame 

instaurados ou mantidos pelas Partes. Também não devem prejudicar os direitos e obrigações 

que incumbem às Partes ao abrigo do capítulo 14 (Resolução de litígios) e do anexo 15 

(Mediação) do título IV do presente Acordo.
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ARTIGO 285.º

Processos administrativos

Cada Parte deve aplicar de forma coerente, imparcial e razoável todas as medidas de aplicação 

geral a que se refere o artigo 281.º do presente Acordo. Para o efeito, ao aplicar essas medidas 

a pessoas, mercadorias, serviços ou estabelecimentos concretos de outra Parte em casos 

específicos, cada Parte deve:

a) Envidar esforços para notificar as pessoas interessadas da outra Parte diretamente 

afetadas por um processo, 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 ao abrigo da qual o processo é iniciado e uma descrição 

geral das questões em litígio;

b) Garantir a essas 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) Garantir que os seus procedimentos se baseiam e estão em conformidade com a 

respetiva legislação nacional.
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ARTIGO 286.º

Reexame e recurso

1. Cada Parte institui ou mantém tribunais ou demais tribunais independentes, incluindo, 

sempre que pertinente, tribunais ou processos judiciais, quase-judiciais ou administrativos 

para efeitos do reexame imediato e, sempre que tal se justifique, da retificação das medidas 

administrativas relativas às questões abrangidas pelo presente Acordo. Esses tribunais ou 

procedimentos devem ser imparciais e independentes do serviço ou autoridade responsável 

pela aplicação administrativa e não devem ter qualquer interesse significativo no desenlace da 

questão em apreço.

2. Cada Parte deve assegurar que, nos referidos tribunais ou procedimentos, as Partes no 

processo tenham 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 

legislação da Parte, o processo compilado pela autoridade administrativa.

3. Sob reserva dos meios de recurso ou de novo reexame previstos na legislação nacional, 

cada Parte deve assegurar que as referidas decisões sejam aplicadas pelos serviços ou 

autoridades competentes e rejam a prática dos mesmos no que diz respeito à decisão 

administrativa em causa.
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ARTIGO 287.º

Qualidade e eficácia regulamentar e boa conduta administrativa

1. As Partes acordam em cooperar na promoção da qualidade e eficácia regulamentar, 

nomeadamente através do intercâmbio de informação e de melhores práticas sobre os seus 

processos de reforma da regulamentação e sobre as avaliações do impacto regulamentar.

2. As Partes subscrevem os princípios de boa conduta administrativa e acordam em 

cooperar com vista à sua promoção, nomeadamente pelo intercâmbio de informação e de boas 

práticas.

ARTIGO 288.º

Não discriminação

Cada Parte deve aplicar às pessoas interessadas da outra Parte normas em matéria de 

transparência não menos favoráveis do que as concedidas às suas próprias pessoas 

interessadas.
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CAPÍTULO 13

COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ARTIGO 289.º

Contexto e objetivos

1. As Partes recordam a Agenda 21 sobre ambiente e desenvolvimento, de 1992, o Plano 

de Execução de Joanesburgo sobre o desenvolvimento sustentável, de 2002, e as estratégias 

aprovadas a nível internacional nos domínios do emprego e das políticas sociais, em especial

a Agenda para o Trabalho Digno promovida pela Organização Internacional do Trabalho (a 

seguir designada "OIT") e a Declaração Ministerial de 2006 do Conselho Económico e Social 

da ONU sobre pleno emprego e trabalho digno. As Partes reiteram o seu compromisso de 

promover o desenvolvimento do comércio internacional de modo a contribuir para o objetivo 

do desenvolvimento sustentável e envidam esforços para que este objetivo se integre e reflita 

a todos os níveis das suas relações comerciais. 

2. Para o efeito, as Partes reconhecem a importância de ter plenamente em conta os 

melhores interesses económicos, sociais e ambientais não só das respetivas populações, mas 

também das gerações futuras, e devem assegurar que o desenvolvimento económico e as 

políticas ambientais e sociais se apoiem mutuamente.
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ARTIGO 290.º

Direito de regulamentar

1. Reconhecendo o direito das Partes de estabelecer e regular os respetivos níveis das 

políticas e prioridades em matéria do ambiente, da proteção do trabalho e desenvolvimento 

sustentável, em conformidade com os princípios e acordos internacionalmente reconhecidos, e 

de adotar ou alterar em conformidade as respetivas legislações, as Partes devem assegurar que 

a sua legislação prevê níveis elevados de proteção do ambiente e do trabalho e diligenciar no 

sentido de continuar a melhorar essa legislação. 

2. Como forma de alcançar os objetivos a que se refere o presente artigo, a Ucrânia deve 

aproximar a sua legislação, regulamentação e práticas administrativas ao acervo da UE.

ARTIGO 291.º

Normas e acordos multilaterais em matéria de trabalho

1. As Partes reconhecem o emprego pleno e produtivo, bem como o trabalho digno para 

todos como elementos fundamentais para o comércio no contexto da globalização. As Partes 

reafirmam o seu empenho em promover o desenvolvimento do comércio de forma a viabilizar 

o emprego pleno e produtivo, bem como o trabalho digno para todos, incluindo homens, 

mulheres e jovens. 

2. As Partes devem promover e aplicar nas suas legislações e práticas as normas 

fundamentais do trabalho internacionalmente reconhecidas, designadamente:

a) A liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
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b) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;

c) A abolição efetiva do trabalho infantil; e

d) A eliminação da discriminação em matéria de emprego e de profissão.

3. As Partes reiteram o seu compromisso de aplicar de forma efetiva as convenções 

fundamentais e prioritárias da OIT por eles ratificadas e a Declaração da OIT relativa aos 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1988. As Partes devem também 

considerar a ratificação e a execução de outras convenções da OIT que esta organização 

classificou como estando atualizadas.

4. As Partes sublinham que as normas laborais não devem ser utilizadas para fins de 

protecionismo comercial. As Partes assinalam que as suas vantagens comparativas não devem 

de modo algum ser postas em causa.

ARTIGO 292.º

Acordos multilaterais em matéria de ambiente

1. As Partes reconhecem o valor da governação e dos acordos internacionais em matéria 

de ambiente enquanto resposta da comunidade internacional aos problemas ambientais 

mundiais ou regionais.

2. As Partes reiteram o seu compromisso de aplicar de forma efetiva nas respetivas 

legislações e práticas os acordos multilaterais em matéria de ambiente dos quais são 

signatárias.
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3. Nenhuma disposição do presente Acordo limita o direito de uma Parte de adotar ou 

manter medidas para aplicar os acordos multilaterais dos quais é signatária. As referidas 

medidas não podem ser aplicadas de um modo que constitua um meio de discriminação 

arbitrária ou injustificável entre as Partes ou uma restrição dissimulada ao comércio.

4. As Partes devem velar por que a política em matéria de ambiente se baseia nos 

princípios da precaução e da ação preventiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos 

danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador. 

5. As Partes devem cooperar para promover a utilização prudente e racional dos recursos 

naturais, em conformidade com o objetivo de desenvolvimento sustentável, no sentido de 

reforçar as relações entre as políticas e práticas comerciais e ambientais das Partes. 

ARTIGO 293.º

Comércio propício ao desenvolvimento sustentável

1. As Partes reafirmam que o comércio deve promover o desenvolvimento sustentável em 

todas as suas dimensões. As Partes reconhecem o impacto benéfico que podem ter as normas 

fundamentais do trabalho e o trabalho digno sobre a eficiência económica, a inovação e a 

produtividade, e reiteram a importância de uma maior coerência política entre, por um lado, as 

políticas comerciais e, por outro, as políticas laborais e sociais. 
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2. As Partes devem envidar esforços para facilitar e promover o comércio e o investimento 

direto estrangeiro em mercadorias, serviços e tecnologias ambientais, energia renovável 

sustentável, produtos e serviços eficientes do ponto de vista energético e mercadorias com 

rotulagem ecológica, inclusive abordando as barreiras não pautais conexas. 

3. As Partes devem procurar facilitar o comércio de produtos que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável, incluindo produtos que são objeto de regimes de comércio 

equitativo e ético, bem como os que envolvem responsabilidade social e responsabilização 

das empresas.

ARTIGO 294.º

Comércio de produtos florestais

A fim de promover a gestão sustentável dos recursos florestais, as Partes comprometem-se a 

trabalhar em conjunto para melhorar a aplicação efetiva da legislação e governação em 

matéria de florestas, bem como promover o comércio legal e sustentável dos produtos 

florestais.
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ARTIGO 295.º

Comércio de produtos da pesca

Tendo em conta a importância de garantir uma gestão responsável dos recursos haliêuticos de 

forma sustentável, bem como a promoção da boa governação, no comércio, as Partes 

comprometem-se a trabalhar em conjunto através do seguinte: 

a) Adoção de medidas eficazes de acompanhamento e controlo no que respeita ao peixe e a 

outros recursos aquáticos; 

b) Cumprimento integral das medidas de conservação e de controlo aplicáveis, adotadas 

pelas organizações regionais de gestão das pescas, assim como cooperação, tão vasta 

quanto possível, com organizações regionais de gestão das pescas; e 

c) Introdução, nomeadamente, de medidas comerciais em matéria de luta contra a pesca 

ilegal, não declarada e não regulamentada. 

ARTIGO 296.º

Preservar níveis de proteção

1. Nenhuma Parte deve renunciar, em virtude de uma ação ou inação sustentada ou 

recorrente, de uma forma que afete o comércio ou os investimentos entre as Partes, à 

aplicação efetiva da sua legislação em matéria de ambiente e de trabalho.
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2. Uma Parte não deve enfraquecer ou reduzir a proteção em matéria de ambiente ou de 

trabalho prevista na sua legislação para incentivar o comércio ou o investimento, propondo 

renunciar ou isentar ou efetivamente renunciando ou criando derrogações à sua legislação, 

regulamentação ou às suas normas, de uma forma que afete o comércio ou os investimentos 

entre as Partes. 

ARTIGO 297.º

Informações científicas

No contexto da preparação, adoção e aplicação das medidas destinadas a proteger o ambiente, 

a saúde pública e as condições sociais que afetam o comércio entre as Partes, estas 

reconhecem a importância de tomar em consideração informações científicas e técnicas, bem 

como normas, diretrizes ou recomendações internacionais pertinentes. 

ARTIGO 298.º

Análise do impacto na sustentabilidade

As Partes comprometem-se a analisar, acompanhar e avaliar o impacto da aplicação do 

presente título 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 da sustentabilidade relacionadas com o comércio. 



EU/UA/pt 350

ARTIGO 299.º

Instituições da sociedade civil

1. Cada Parte deve designar e convocar um grupo consultivo, novo ou existente, em 

matéria de desenvolvimento sustentável que deve emitir pareceres sobre a aplicação do 

presente capítulo. 

2. O grupo consultivo é composto de organizações independentes representativas da 

sociedade civil, devendo representar de forma equilibrada organizações de empregadores e de 

trabalhadores, organizações não governamentais, bem como outras partes interessadas.

3. Os membros do grupo consultivo de cada Parte reúnem-se num Fórum da Sociedade 

Civil para estabelecerem um diálogo que aborde os aspetos de desenvolvimento sustentável 

das relações comerciais entre as Partes. O Fórum da Sociedade Civil reúne-se pelo menos 

uma vez por ano, salvo decisão das Partes em contrário. As Partes devem acordar sobre o 

funcionamento do Fórum da Sociedade Civil, o mais tardar um ano após a entrada em vigor 

do presente Acordo.

4. O diálogo estabelecido pelo Fórum da Sociedade Civil não deve prejudicar o papel da 

Plataforma da Sociedade Civil, instituída pelo artigo 469.º do presente Acordo, no sentido de 

trocar opiniões sobre qualquer questão relativa à execução do presente Acordo. 

5. As Partes devem informar o Fórum da Sociedade Civil sobre os progressos registados 

na execução do presente capítulo. As opiniões, os pareceres ou as sugestões do Fórum da 

Sociedade Civil podem ser apresentados às Partes diretamente ou através dos grupos 

consultivos internos.
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ARTIGO 300.º

Mecanismos institucionais e de monitorização

1. É instituído um Subcomité de Comércio e Desenvolvimento Sustentável, que 

apresentará os seus relatórios ao Comité de Associação na sua configuração nos termos do 

artigo 465.º, n.º 4, do presente Acordo. O Subcomité de Comércio e Desenvolvimento 

Sustentável deve ser constituído por altos funcionários das administrações de cada Parte. 

Deve supervisionar a execução do presente capítulo, incluindo os resultados das atividades de 

monitorização e avaliações de impacto e debater de boa fé eventuais problemas decorrentes da 

aplicação do presente capítulo. Deve adotar o seu regulamento interno. Deve reunir-se no 

prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do presente Acordo e, posteriormente, 

pelo menos uma vez por ano.

2. Cada Parte deve designar um ponto de contacto na sua administração para facilitar a 

comunicação entre as Partes sobre quaisquer questões abrangidas pelo presente capítulo. 

3. As Partes podem monitorizar os progressos na execução e aplicação efetiva das medidas 

abrangidas pelo presente capítulo. Uma das Partes pode solicitar à outra Parte que preste 

informações específicas e fundamentadas sobre os resultados da execução do presente 

capítulo.

4. 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 dessa Parte. As Partes acordam em proceder rapidamente a consultas, através dos 

canais adequados, a pedido de uma das Partes.
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5. As Partes devem envidar todos os esforços para chegar a uma solução mutuamente 

satisfatória sobre a questão e podem pedir conselhos, informação ou assistência a qualquer 

pessoa ou organismo que considerem adequados para analisar em profundidade a questão em 

causa. As Partes devem tomar em consideração as atividades da OIT ou de outras 

organizações ou organismos multilaterais competentes em matéria de ambiente de que sejam 

partes.

6. Caso as Partes não consigam resolver a questão através de consultas, cada Parte pode 

solicitar que o Subcomité de Comércio e Desenvolvimento Sustentável se reúna para 

examinar a questão, apresentando para o efeito um pedido ao ponto de contacto da outra 

Parte. Deve reunir-se prontamente e procurar uma solução para a questão, incluindo, se for 

caso disso, consultas com peritos governamentais ou não governamentais. A solução do 

Subcomité de Comércio e Desenvolvimento Sustentável deve ser tornada pública, salvo

decisão do Subcomité em contrário.

7. Para qualquer questão relacionada com o presente capítulo, as Partes apenas podem 

recorrer aos procedimentos previstos nos artigos 300.º e 301.º do presente Acordo. 
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ARTIGO 301.º

Grupo de peritos

1. Salvo acordo das Partes em contrário, uma Parte pode solicitar, 90 dias após a 

apresentação de um pedido de consulta ao abrigo do artigo 300.º, n.º 4, do presente Acordo 

que um grupo de peritos se reúna para examinar a questão que não foi objeto de uma resposta 

satisfatória no âmbito das consultas a nível do governo. No prazo de 30 dias a contar do 

pedido de uma das Partes para convocar o grupo de peritos, na sequência do pedido de uma 

Parte, o Subcomité de Comércio e Desenvolvimento Sustentável pode ser convocado para 

debater esta questão. As Partes podem apresentar observações ao grupo. O grupo pode 

solicitar informações e aconselhamento junto de cada uma das Partes, do grupo ou grupos 

consultivos, ou organizações internacionais. O grupo de peritos deve reunir-se no prazo 

máximo de 60 dias a contar do pedido de uma Parte. 

2. O grupo selecionado em conformidade com os procedimentos previstos no n.º 3 do 

presente artigo artigo contribui com os seus conhecimentos especializados para a execução do 

presente capítulo. Salvo acordo em contrário das Partes, no prazo de 90 dias a contar da data 

de seleção do último perito, o grupo deve apresentar um relatório às Partes. As Partes devem 

envidar todos os esforços para ter em conta os pareceres ou as recomendações do grupo de 

peritos relativos à aplicação do presente capítulo. A execução das recomendações do grupo 

deve ser monitorizada pelo Subcomité de Comércio e Desenvolvimento Sustentável. O 

relatório do grupo de peritos deve ser colocado à disposição do ou dos grupos consultivos das 

Partes. No que diz respeito às informações confidenciais e ao regulamento interno, são 

aplicáveis os princípios enunciados no anexo XXIV do capítulo 14 (Resolução de litígios) do 

título IV, do presente Acordo respetivamente.
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3. A partir da data de entrada em vigor do presente Acordo, as Partes devem acordar numa 

lista com, pelo menos, 15 pessoas com competência nas questões abrangidas pelo presente 

capítulo, cinco das quais, no mínimo, não podem ser nacionais de nenhuma das Partes e 

devem ser designadas para presidir ao grupo. Os peritos devem ser independentes, não estar 

ligados nem aceitar instruções de nenhuma Parte ou organização representada no ou nos 

grupos consultivos. Cada Parte deve selecionar um perito da lista de peritos no prazo de 50 

dias a contar da data em que foi recebido o pedido de instituição do grupo. Se uma Parte não 

nomear o seu perito nesse período, cabe à outra Parte selecionar da lista de peritos um 

nacional da Parte que não nomeou o perito. Os dois peritos selecionados designam o 

presidente, que deve ser escolhido da lista de peritos não nacionais. 

ARTIGO 302.º

Cooperação em matéria de comércio e desenvolvimento sustentável

As Partes devem trabalhar conjuntamente sobre os aspetos em matéria de ambiente e do 

trabalho relacionados com o comércio, de modo a realizar os objetivos do presente Acordo.
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CAPÍTULO 141

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

ARTIGO 303.º

Objetivo

O objetivo do presente capítulo é prevenir e resolver, de boa fé, qualquer litígio entre as 

Partes no que respeita à aplicação das disposições do presente Acordo enunciadas no 

artigo 304.º do presente Acordo, e chegar a uma solução mutuamente acordada, sempre que 

possível2. 

ARTIGO 304.º

Âmbito de aplicação

Salvo disposição expressa em contrário, o disposto no presente capítulo é aplicável a qualquer 

litígio respeitante à interpretação e aplicação do título IV do presente Acordo. 

                                                
1 Para evitar dúvidas, o presente título não pode ser interpretado como conferindo direitos 

ou impondo obrigações que possam ser diretamente invocados nos tribunais nacionais 
das Partes.

2 Para evitar dúvidas, as decisões e a alegada omissão por instâncias criadas pelo presente 
Acordo não estão sujeitas ao presente capítulo
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ARTIGO 305.º

Consultas

1. As Partes devem esforçar-se por resolver os litígios relativos à interpretação ou à 

aplicação das disposições do presente Acordo referidas no artigo 304.º do presente Acordo

iniciando consultas de boa fé, de modo a alcançar uma solução mutuamente acordada.

2. Uma Parte pode solicitar a realização de consultas mediante pedido escrito à outra 

Parte, com cópia para o Comité de Comércio, precisando a medida em causa e as disposições 

do presente Acordo referidas no artigo 304.º do presente Acordo que considera aplicáveis. 

3. As consultas têm lugar no prazo de 30 dias a contar da data de apresentação do pedido e 

devem realizar-se, salvo acordo em contrário das Partes, no território da Parte requerida. As 

consultas devem ser consideradas concluídas no prazo de 30 dias a contar da data em que o 

pedido foi recebido, a menos que ambas as Partes acordem em prossegui-las. As informações 

confidenciais divulgadas no decurso de consultas devem permanecer confidenciais. 

4. Em casos de urgência, incluindo os que envolvam produtos perecíveis ou sazonais, as 

consultas devem realizar-se nos 15 dias seguintes à data de apresentação do pedido e devem 

ser consideradas concluídas nos 15 dias seguintes à data de apresentação do pedido.
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5. 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 a Ucrânia e 

a Parte UE, estas devem realizar-se no prazo de três dias a contar da data de apresentação do 

pedido e devem ser consideradas concluídas três dias a contar da data da apresentação do 

pedido de consulta, a menos que ambas as Partes acordem em prossegui-las. As informações 

confidenciais divulgadas no decurso de consultas devem permanecer confidenciais.

6. Se as consultas não se realizarem nos prazos previstos, respetivamente, no n.º 3 do 

presente Acordo ou no n.º 4 do presente artigo, ou se forem concluídas sem se ter chegado a 

acordo sobre uma solução mutuamente satisfatória, a Parte requerente pode pedir o 

estabelecimento de um painel de arbitragem em conformidade com o artigo 306.º do presente 

Acordo.
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SECÇÃO 1

PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM

ARTIGO 306.º

Início do procedimento de arbitragem

1. Se as Partes não conseguirem resolver o litígio após ter recorrido às consultas previstas 

no artigo 305.º do presente Acordo, a Parte requerente pode pedir a constituição de um painel 

de arbitragem.

2. O pedido de constituição de um painel de arbitragem deve ser dirigido por escrito à 

Parte requerida e ao Comité de Comércio. No seu pedido, a Parte requerente deve identificar 

as medidas específicas em questão e apresentar uma breve síntese da base jurídica da queixa 

que permita uma perceção clara do problema. Caso a Parte requerente solicite a constituição 

de um painel com um mandato diferente do normal, o pedido escrito deve incluir o texto 

proposto do mandato especial.

3. Salvo acordo em contrário das Partes, no prazo de cinco dias a contar da data da 

constituição do painel, o mandato do painel de arbitragem deve ser o seguinte:

"examinar a questão referida no pedido de constituição do painel de arbitragem, pronunciar-se 

sobre a compatibilidade da medida em causa com as disposições do presente Acordo referidas 

no artigo 304.º do presente Acordo e deliberar em conformidade com o artigo 310.º do 

presente Acordo."
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ARTIGO 307.º

Composição do painel de arbitragem

1. Um painel de arbitragem deve ser composto por três árbitros.

2. No prazo de dez dias a contar da data de apresentação do pedido de constituição de um 

painel de arbitragem ao Comité de Comércio, as Partes devem proceder a consultas a fim de 

chegar a acordo quanto à composição do painel de arbitragem. 

3. Se as Partes não conseguirem chegar a acordo sobre a composição do painel de 

arbitragem no prazo fixado no n.º 2 do presente artigo, qualquer das Partes pode solicitar ao 

presidente do Comité de Comércio, ou ao seu representante, que selecione por sorteio três 

membros da lista estabelecida nos termos do artigo 323.º do presente Acordo, um entre as 

pessoas propostas pela Parte requerente, outro entre as pessoas propostas pela Parte requerida 

e o último entre as pessoas selecionadas pelas Partes para exercer a função de presidente. 

4. Caso as Partes cheguem a acordo sobre um ou mais membros do painel de arbitragem, 

os membros restantes devem ser selecionados em conformidade com o mesmo procedimento: 

a) Se as Partes tiverem chegado a acordo sobre dois membros do painel de arbitragem, os 

restantes membros devem ser escolhidos de entre os indivíduos selecionados pelas 

Partes para exercer a função de presidente; 

b) Se as Partes tiverem chegado a acordo sobre um dos membros do painel de arbitragem, 

um dos restantes membros deve ser selecionado de entre as pessoas propostas pela Parte 

requerente e o outro de entre as pessoas propostas pela Parte requerida. 
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5. O presidente do Comité de Comércio, ou o seu representante, deve selecionar os 

árbitros no prazo de cinco dias a contar do pedido referido no n.º 3. Um representante de cada 

Parte tem o direito de estar presente e de participar na seleção.

6. A data de constituição do painel de arbitragem corresponde àquela em que se considera 

concluído o procedimento de seleção.

7. Caso uma das listas previstas no artigo 323.º do presente Acordo não seja estabelecida 

no momento em que é efetuado um pedido em conformidade com o n. ° 3 do presente artigo, 

os três árbitros devem ser selecionados por sorteio de entre as pessoas que tenham sido 

formalmente propostas por uma ou ambas as Partes.

8. No que se refere a um litígio relativo ao capítulo 11 (Energia e comércio) do título IV

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 a Ucrânia e a Parte UE, deve aplicar-se o n.º 3 do presente 

artigo artigo sem recurso ao n.º 2 do presente artigo, e o período referido no n.º 5 do presente 

artigo artigo deve ser de dois dias.
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ARTIGO 308.º

Relatório intercalar do painel de arbitragem

1. O painel de arbitragem deve transmitir às Partes um relatório intercalar onde se 

apresentam as conclusões sobre as questões de facto, a aplicabilidade das disposições 

pertinentes e os fundamentos essenciais de quaisquer conclusões e recomendações que adote, 

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 deve notificar por escrito as 

Partes e o Comité de Comércio, comunicando os motivos do atraso e a data em que o painel 

tenciona emitir o seu relatório intercalar. O relatório intercalar não deve em caso algum ser 

emitido mais de 120 dias depois da data da constituição do painel de arbitragem.

2. Qualquer das Partes pode solicitar por escrito ao painel de arbitragem o reexame de 

aspetos precisos do relatório intercalar, no prazo de 14 dias a contar da sua emissão.

3. Em casos de urgência, incluindo os relativos a produtos perecíveis e sazonais, o painel 

de arbitragem deve envidar todos os esforços para emitir o seu relatório intercalar e qualquer 

das Partes pode solicitar por escrito ao painel de arbitragem o reexame de aspetos precisos do 

relatório intercalar, num prazo correspondente a metade dos prazos previstos respetivamente 

nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo.
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4. No que se refere a um litígio relativo ao capítulo 11 (Energia e comércio) do título IV 

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 a Ucrânia e a Parte UE, o relatório intercalar deve ser emitido 

após 20 dias e qualquer pedido em conformidade com o n.º 2 deve ser apresentado cinco dias 

após a emissão do relatório escrito. O painel de arbitragem pode também decidir dispensar o 

relatório intercalar.

5. 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. A decisão final do painel de arbitragem deve incluir a discussão dos 

argumentos apresentados durante a fase de reexame intercalar.

ARTIGO 309.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 

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 a Ucrânia e a Parte UE, cada Parte pode solicitar ao presidente 

do painel que atue como conciliador no que se refere a qualquer questão relacionada com o 

litígio, dirigindo o pedido ao painel.

2. O conciliador deve tentar obter uma resolução de comum acordo para o litígio ou tentar 

obter 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, 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 e até que o litígio seja 

resolvido.
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3. As Partes e as entidades sob o seu controlo ou jurisdição devem respeitar as 

recomendações sobre os termos e condições, feitas ao abrigo do n.º 2 do presente artigo,

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 dos árbitros.

ARTIGO 310.º

Decisão do painel de arbitragem

1. O painel de arbitragem deve comunicar a sua decisão às Partes e ao Comité de 

Comércio no prazo de 120 dias a contar da data da sua constituição. Caso considere que este 

prazo não pode ser respeitado, o presidente do painel deve notificar por escrito as Partes e o 

Comité de Comércio, comunicando os motivos do atraso e a data em que o painel tenciona 

concluir os seus trabalhos. A notificação da decisão do painel não pode em caso algum 

ocorrer mais de 150 dias após a data da constituição do referido painel.

2. Em casos de urgência, incluindo os relativos a produtos perecíveis e sazonais, o painel 

de arbitragem deve envidar todos os esforços para comunicar a sua decisão no prazo 

de 60 dias a contar da data da sua constituição. Não pode em caso algum ultrapassar 75 dias 

após a data da sua constituição. O painel de arbitragem pode proferir uma decisão preliminar 

quanto ao caráter de urgência de um determinado caso no prazo de 10 dias a contar da 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, 

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 a Ucrânia e a Parte UE, o painel de arbitragem deve comunicar a sua 

decisão no prazo de 40 dias a contar da data da sua constituição.

SECÇÃO 2

CUMPRIMENTO

ARTIGO 311.º

Cumprimento da decisão do painel de arbitragem

As Partes devem tomar as medidas necessárias para darem cumprimento, de boa fé, à decisão 

do painel de arbitragem e devem esforçar-se por chegar a acordo quanto ao prazo necessário 

para o fazer. 
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ARTIGO 312.º

Prazo razoável para o cumprimento

1. O mais tardar 30 dias após a notificação da decisão do painel de arbitragem às Partes, a 

Parte requerida deve notificar a Parte requerente do tempo que necessitará 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 

notificação efetuada nos termos do n.º 1 do presente artigo, solicitar por escrito ao painel de 

arbitragem que determine a duração do referido prazo razoável. Esse pedido deve ser 

notificado simultaneamente à outra Parte e ao Comité de Comércio. O painel de arbitragem 

deve notificar a sua decisão às Partes e ao Comité de Comércio no prazo de 20 dias a contar 

da data da apresentação do pedido. 
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3. Caso não seja possível reunir o painel de arbitragem inicial, ou alguns dos seus 

membros, são aplicáveis os procedimentos previstos no artigo 307.º do presente Acordo. O 

prazo de notificação da decisão é de 35 dias após a data de apresentação do pedido referido no 

n.º 2 do presente artigo. 

4. 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.

5. O prazo razoável pode ser prorrogado por mútuo acordo entre as Partes.

ARTIGO 313.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 Comércio, antes do 

final do prazo razoável, de qualquer medida que tenha tomado para dar cumprimento à 

decisão do painel de arbitragem.

2. Em caso de desacordo entre as Partes sobre a existência ou a compatibilidade de 

qualquer medida notificada ao abrigo do n.º 1 com as disposições do Acordo, a Parte 

requerente pode solicitar por escrito ao painel de arbitragem inicial uma decisão sobre a 

questão. Esse pedido identifica a medida específica em causa e as disposições do Acordo com 

as quais considera que a referida medida é incompatível, de modo suficiente para constituir 

claramente a base jurídica da queixa. O painel de arbitragem deve notificar a sua decisão no 

prazo de 45 dias a contar da data de apresentação do pedido. 
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3. Caso não seja possível reunir o painel de arbitragem inicial, ou alguns dos seus 

membros, são aplicáveis os procedimentos previstos no artigo 307.º do presente Acordo. O 

prazo de notificação da decisão é de 60 dias a contar da data de apresentação do pedido 

referido no n.º 2 do presente artigo. 

ARTIGO 314.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 

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 a Ucrânia e a Parte UE, devem aplicar-se as seguintes 

disposições específicas sobre medidas corretivas.

2. Em derrogação dos artigos 311.º, 312.º e 313.º do presente Acordo, a Parte requerente 

pode suspender obrigações decorrentes do presente Acordo, a um nível equivalente ao da 

anulação ou da redução causado pela Parte que não conseguiu dar cumprimento às conclusões 

do painel no prazo de 15 dias a contar da sua introdução. Esta suspensão pode ter efeito 

imediato. Tal suspensão pode manter-se por um período não superior a três meses, a menos 

que a Parte requerida não tenha cumprido o relatório do painel.

3. Caso a Parte requerida ponha em causa a existência de incumprimento ou o nível de 

suspensão devido a incumprimento, pode dar início aos processos previstos nos artigos 315.º 

ou 316.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 315.º

Medidas corretivas temporárias em caso de não cumprimento

1. Sempre que a Parte requerida não notificar qualquer medida tomada para cumprir a 

decisão do painel de arbitragem antes do fim do prazo razoável, ou se o painel de arbitragem 

decidir que a medida notificada nos termos do artigo 313.º, n.º 1, do presente Acordo não está 

em conformidade com as obrigações da Parte ao abrigo das disposições do Acordo referidas 

no artigo 304.º, a Parte requerida deve apresentar uma oferta de compensação temporária, se 

para tal for solicitada pela Parte requerente.

2. Se não for alcançado um acordo sobre as compensações no período de 30 dias a contar 

do termo do prazo razoável ou da decisão do painel de arbitragem ao abrigo do artigo 313.º do 

presente Acordo que uma medida adotada para dar cumprimento não está em conformidade 

com as disposições do presente Acordo referidas no artigo 304.º, a Parte requerente pode, 

mediante notificação à Parte requerida e ao Comité de Comércio, suspender obrigações 

decorrentes de quaisquer disposições contidas no capítulo sobre a zona de comércio livre a 

um nível equivalente ao da anulação ou redução causado pela violação. A Parte requerente 

pode aplicar a suspensão a qualquer momento, 10 dias após a data da notificação, exceto se a 

Parte requerida 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. Tal pedido deve ser comunicado à Parte requerente e 

ao Comité de Comércio antes do fim do prazo de 10 dias referido no n.º 2 do presente artigo. 

O painel de arbitragem deve notificar a sua decisão sobre o nível de suspensão das obrigações 

às Partes e ao Comité de Comércio no prazo de 30 dias a contar da data de apresentação do 

pedido. As obrigações não são suspensas até o painel de arbitragem ter notificado da sua 

decisão e qualquer suspensão deve estar em conformidade com a decisão deste último.

5. Caso não seja possível reunir o painel de arbitragem inicial, ou alguns dos seus 

membros, aplicam-se os procedimentos previstos no artigo 307.º do presente Acordo. Nesses 

casos, a decisão deve ser comunicada no prazo de 45 dias a contar da data de apresentação do 

pedido referido no n.º 4 do presente artigo.

6. A suspensão das obrigações deve ser temporária e aplicada apenas até que as medidas 

que se considerem como contrárias às disposições do presente Acordo referidas no 

artigo 304.º sejam retiradas ou alteradas para que estejam em conformidade com essas 

disposições, como previsto no artigo 316.º, ou até que as Partes acordem na resolução do 

litígio. 



EU/UA/pt 370

ARTIGO 316.º

Reexame das medidas tomadas para assegurar

o cumprimento após a suspensão das obrigações

1. A Parte requerida deve notificar a Parte requerente e o Comité de Comércio de qualquer 

medida que tenha tomado para cumprir a decisão do painel de arbitragem e do seu pedido

para pôr termo à suspensão das obrigações aplicada pela Parte requerente.

2. Se as Partes não chegarem a acordo sobre se a medida notificada repõe a conformidade 

da Parte requerida no que se refere às disposições do presente Acordo referidas no 

artigo 304.º, no prazo de 30 dias a contar da data de apresentação 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 em simultâneo à Parte requerida e ao Comité de 

Comércio. A decisão do painel de arbitragem é notificada às Partes e ao Comité de Comércio 

no prazo de 45 dias a partir da data de apresentação do pedido. Se o painel de arbitragem 

decidir que a Parte requerida se encontra em conformidade com o Acordo, ou se a Parte 

requerente, no prazo de 45 dias a contar da apresentação da notificação referida no n.º 1 do 

presente artigo, não solicitar ao painel de arbitragem inicial que se pronuncie sobre a questão, 

a suspensão das obrigações deve ser terminada, no prazo de 15 dias a contar da decisão do 

painel de arbitragem ou no termo do prazo de 45 dias.

3. Caso não seja possível reunir o painel de arbitragem inicial, ou alguns dos seus 

membros, são aplicáveis os procedimentos previstos no artigo 307.º do presente Acordo. A 

decisão deve ser notificada no prazo de 60 dias a contar da data de apresentação do pedido 

referido no n.º 2 do presente artigo.



EU/UA/pt 371

SECÇÃO 3

DISPOSIÇÕES COMUNS

ARTIGO 317.º

Solução por mútuo acordo

As Partes podem, a qualquer momento, alcançar uma solução mutuamente acordada para um 

litígio, nos termos do presente capítulo. Devem notificar conjuntamente o Comité de 

Comércio e o presidente do painel de arbitragem, se for caso disso, da referida solução. Se a 

solução exige aprovação em conformidade com os procedimentos internos de cada Parte, a 

notificação refere-se a este requisito e o procedimento de arbitragem deve ser suspenso. Se 

essa aprovação não for exigida, ou mediante notificação da conclusão de tais procedimentos 

internos, o procedimento de arbitragem deve ser encerrado. 

ARTIGO 318.º

Regras processuais

1. Os procedimentos de resolução dos litígios referidos no presente capítulo são regidos 

pelas regras processuais constantes do anexo XXIV do presente Acordo.

2. Todas as audições do painel de arbitragem devem estar abertas ao público, em 

conformidade com as regras processuais constantes do anexo XXIV do presente Acordo.
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ARTIGO 319.º

Informações e assessoria técnica

A pedido de uma Parte ou por sua própria iniciativa, o painel de arbitragem pode obter 

informações de qualquer fonte que considere adequada para os seus trabalhos, incluindo as 

Partes implicadas no litígio. O painel de arbitragem também tem competência para requerer o 

parecer de peritos, se tal for considerado oportuno. As informações obtidas deste modo devem 

ser divulgadas a cada uma das Partes e sujeitas às respetivas observações. As pessoas 

singulares ou coletivas interessadas estabelecidas nos territórios das Partes estão autorizadas a 

comunicar informações "amicus curiae" ao painel de arbitragem em conformidade com regras 

processuais constantes do anexo XXIV do presente Acordo.

ARTIGO 320.º

Regras de interpretação

O painel de arbitragem interpreta as disposições referidas no artigo 304.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. Quando uma obrigação decorrente do presente Acordo é idêntica a uma 

obrigação decorrente do Acordo OMC, o painel de arbitragem adota uma interpretação que 

seja compatível com qualquer interpretação pertinente consagrada nas decisões do Órgão de 

Resolução de Litígios da OMC (a seguir designado "ORL"). As decisões do painel de 

arbitragem não podem alargar ou restringir os direitos e as obrigações previstos pelas 

disposições do presente Acordo.



EU/UA/pt 373

ARTIGO 321.º

Decisões e sentenças do painel de arbitragem

1. O painel de arbitragem deve envidar todos os esforços para tomar as suas decisões por 

consenso. Todavia, se não for possível deliberar por consenso, o assunto em causa deve ser 

decidido por maioria. No entanto, as opiniões divergentes dos árbitros não devem ser 

publicadas em caso algum.

2. Todas as sentenças do painel de arbitragem são vinculativas para as Partes e não criam 

quaisquer direitos ou obrigações para as pessoas singulares ou coletivas. A decisão do painel 

deve apresentar as suas conclusões quanto à matéria de facto, a aplicação das disposições 

pertinentes do Acordo, bem como a fundamentação subjacente aos resultados e conclusões 

nela enunciados. O Comité de Comércio deve colocar à disposição do público a sentença do 

painel de arbitragem, salvo decisão em contrário. 

ARTIGO 322.º

Resolução de litígios em matéria de aproximação regulamentar

1. Os procedimentos previstos no presente artigo artigo são aplicáveis aos litígios relativos 

à interpretação e à aplicação de qualquer disposição do presente Acordo em matéria de 

aproximação regulamentar prevista no capítulo 3 (Obstáculos técnicos ao comércio), 

capítulo 4 (Medidas sanitárias e fitossanitárias), capítulo 5 (Alfândegas e facilitação do 

comércio), capítulo 6 (Estabelecimento, comércio de serviços e comércio eletrónico),

capítulo 8 (Contratos públicos) ou capítulo 10 (Concorrência) ou que de outro modo imponha 

a uma Parte uma obrigação definida por referência a uma disposição da legislação da UE. 
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2. Nos casos em que o litígio suscita uma questão de interpretação de uma disposição da 

legislação da UE referida no n.º 1, o painel de arbitragem não pode decidir a questão, mas 

deve solicitar ao Tribunal de Justiça da União Europeia que se pronuncie sobre a matéria. Em 

tais 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. O acórdão do Tribunal 

de Justiça da União Europeia é vinculativo para o painel de arbitragem.
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SECÇÃO 4

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 323.º

Árbitros

1. O mais tardar seis meses após a data de entrada em vigor do presente Acordo, o Comité 

de Comércio deve elaborar uma lista de 15 pessoas que estejam dispostas e aptas a 

desempenhar a função de árbitros. Cada Parte deve propor cinco pessoas para exercer as 

funções de árbitro. As duas Partes devem selecionar igualmente cinco pessoas que não sejam 

nacionais de nenhuma das Partes para desempenhar a função de presidente do painel de 

arbitragem. O Comité de Comércio deve garantir que a lista se mantenha permanentemente a 

este nível.

2. A lista estabelecida nos termos do n.º 1 do presente artigo artigo deve servir para a 

composição dos painéis de arbitragem em conformidade com o artigo 307. ° do presente 

Acordo. Os árbitros devem possuir um conhecimento especializado ou experiência do direito 

e do comércio internacionais. 

3. Todos os árbitros nomeados para exercer funções num painel de arbitragem devem ser 

independentes, agir a título pessoal, não aceitar instruções de nenhuma organização ou 

governo nem estar afiliados com o governo de qualquer uma das Partes e devem respeitar o 

código de conduta que figura no anexo XXV do presente Acordo.
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ARTIGO 324.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 um processo de resolução de 

litígios. 

2. Contudo, quando uma Parte tiver instituído, no que diz respeito a uma medida 

específica, um processo de resolução de litígios, nos termos do artigo 306.º, n.º 1, do presente 

Acordo ou ao abrigo do Acordo OMC, não pode instituir um processo de resolução de litígios 

relativo à mesma medida na outra instância até o primeiro processo ter terminado. 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, a referida Parte não pode apresentar um pedido 

para obter reparação pela obrigação idêntica ao abrigo do outro Acordo na outra instância, a 

menos que a instância selecionada se não pronuncie sobre o pedido por razões processuais ou 

jurisdicionais.

3. Para efeitos do n.º 2:

a) Considera-se que foi iniciado um processo de resolução de litígios ao abrigo do Acordo 

OMC quando uma Parte solicitar 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 (a seguir designado 

"MERL") e considera-se concluído quando o Órgão de Resolução de Litígios adota o 

relatório do painel e o relatório do Órgão de Recurso, consoante o caso, ao abrigo do 

artigo 16.º e do artigo 17.º, n.º 14, do MERL; e
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b) Considera-se que foram iniciados processos de resolução de litígios ao abrigo do 

presente capítulo quando uma Parte solicitar a constituição de um painel de arbitragem 

em conformidade com o artigo 306.º, n.º 1, do presente Acordo e consideram-se 

concluídos quando o painel de arbitragem comunica a sua decisão às Partes e ao Comité 

de Comércio.

4. O disposto no presente Acordo não impede que uma Parte aplique a suspensão de 

obrigações autorizada pelo ORL. O Acordo OMC não pode ser invocado para impedir uma 

Parte de suspender as suas obrigações nos termos do presente capítulo.

ARTIGO 325.º

Prazos

1. Os prazos estabelecidos no presente capítulo, incluindo os prazos de comunicação das 

decisões dos painéis de arbitragem, correspondem ao número de dias de calendário a contar 

do dia seguinte ao ato ou facto a que se referem.

2. Os prazos referidos no presente capítulo podem ser prorrogados por acordo mútuo entre 

as Partes.
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ARTIGO 326.º

Alteração do capítulo

O Comité de Comércio pode decidir alterar o presente capítulo, as regras processuais de 

arbitragem previstas no anexo XXIV do presente Acordo e o código de conduta dos membros 

dos painéis de arbitragem e dos mediadores previstos no anexo XXV do presente Acordo. 

CAPÍTULO 15

MECANISMOS DE MEDIAÇÃO

ARTIGO 327.º

Objetivo e âmbito de aplicação

1. O objetivo do presente capítulo consiste em facilitar a procura de uma solução 

mutuamente acordada através de um processo abrangente e rápido, com a assistência de um 

mediador.

2. O presente capítulo é aplicável a qualquer medida abrangida pelo âmbito de aplicação 

do capítulo 1 do título IV do presente Acordo (Tratamento nacional e acesso das mercadorias 

ao mercado) que afete negativamente o comércio entre as Partes. 
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3. O presente capítulo não é aplicável às medidas abrangidas pelo capítulo 6 

(Estabelecimento, comércio de serviços e comércio eletrónico), capítulo 7 (Pagamentos 

correntes e circulação de capitais), capítulo 8 (Contratos públicos), capítulo 9 (Propriedade 

intelectual) e capítulo 13 (Comércio e desenvolvimento sustentável) do presente Acordo. O 

Comité de Comércio pode, após devida apreciação, decidir que este mecanismo deve ser 

aplicável a qualquer destes setores. 

SECÇÃO 1

PROCEDIMENTO RELATIVO AO MECANISMO DE MEDIAÇÃO

ARTIGO 328.º

Pedido de informações

1. Antes do início do procedimento de mediação, uma das Partes pode, a qualquer 

momento, solicitar informações relativamente a medidas que afetem negativamente o 

comércio ou os investimentos entre as Partes. A Parte requerida deve apresentar, no prazo 

de 20 dias a contar da data de receção do pedido, uma resposta com as suas observações sobre 

as informações contidas no pedido. Sempre que possível, o pedido e a resposta devem ser 

formulados por escrito. 

2. Caso a Parte requerida considere que uma resposta no prazo de 20 dias não é praticável, 

deve informar a Parte requerente das razões do atraso, indicando o prazo mais breve em que 

considera poder fazê-lo.



EU/UA/pt 380

ARTIGO 329.º

Início do procedimento

1. Uma Parte pode, em qualquer altura, solicitar o início de um procedimento de mediação 

entre as Partes. Esse pedido deve ser dirigido, por escrito, à outra Parte. Deve ser 

suficientemente pormenorizado para apresentar claramente as preocupações da Parte 

requerente e deve:

a) Identificar a medida específica em causa;

b) Explicar os alegados efeitos negativos que, segundo a Parte requerente, a medida tem ou 

terá sobre o comércio ou os investimentos entre as Partes; e

c) Explicar o modo como, na perspetiva da Parte requerente, esses efeitos sobre o 

comércio estão ligados à medida.

2. A Parte requerida deve mostrar recetividade em relação a esse pedido e aceitá-lo ou 

rejeitá-lo por escrito no prazo de 10 dias a contar da sua receção. 

ARTIGO 330.º

Seleção do mediador

1. Após o início do procedimento de mediação as Partes devem chegar a acordo quanto à 

seleção do mediador, o mais tardar 15 dias após a receção da reposta ao pedido. 
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2. Se as Partes não chegarem a acordo quanto à seleção do mediador no prazo fixado, 

qualquer das Partes pode solicitar ao presidente do Comité de Comércio, ou seu representante, 

que selecione o mediador por sorteio, a partir da lista constituída segundo o artigo 323.º do 

presente Acordo. Os representantes de ambas as Partes na mediação são convidados, com a 

devida antecipação, a presenciar o sorteio. Em qualquer caso, o sorteio deve ser efetuado na 

presença da Parte ou das Partes.

3. O presidente do Comité de Comércio, ou o seu representante, deve selecionar o 

mediador no prazo de cinco dias a contar do pedido referido no n.º 2. 

4. Caso a lista prevista no artigo 323.º do presente Acordo não se encontre estabelecida no 

momento em que é efetuado um pedido em conformidade com o n.º 2 do presente artigo, o 

mediador deve ser selecionado por sorteio de entre os indivíduos que tenham sido 

formalmente propostos por uma ou ambas as Partes. 

5. As Partes podem acordar em que o mediador deve ser um nacional de uma das Partes. 

6. O mediador ajuda, de maneira imparcial e transparente, as Partes a clarificarem a 

medida e os seus efeitos possíveis sobre o comércio, bem como a alcançarem uma solução 

mutuamente acordada. O código de conduta constante do anexo XXV do presente Acordo é 

aplicável aos mediadores como previsto nesse código. As regras 3 a 7 (notificações) e 41 a 46

(tradução e cálculo dos prazos) das regras processuais previstas no anexo XXIV do presente 

Acordo são igualmente aplicáveis, mutatis mutandis. 
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ARTIGO 331.º

Regras do procedimento de mediação

1. No prazo de 10 dias a contar da nomeação do mediador, a Parte que iniciou o 

procedimento de mediação deve apresentar, por escrito, ao mediador e à outra Parte, uma 

descrição circunstanciada do problema e, em especial, do funcionamento da medida em causa 

e dos seus efeitos sobre o comércio. No prazo de 20 dias a contar da data desta comunicação, 

a outra Parte pode apresentar, por escrito, as suas observações relativas à descrição do 

problema. Qualquer das Partes pode incluir na sua descrição ou nas suas observações 

quaisquer informações que considere pertinentes. 

2. O mediador pode determinar o método mais adequado de esclarecer a medida em causa 

e o seu possível impacto sobre o comércio. Em especial, o mediador pode organizar reuniões 

entre as Partes, consultá-las, quer conjunta quer individualmente, bem como procurar o 

auxílio ou consultar peritos e partes interessadas pertinentes e prestar qualquer apoio adicional 

que as Partes solicitem. Todavia, antes de solicitar o auxílio ou de consultar os peritos e partes 

interessadas pertinentes, o mediador deve consultar as Partes. 

3. O mediador pode aconselhar e propor uma solução à consideração das Partes que 

podem aceitar ou rejeitar a solução proposta e podem acordar numa solução diferente. 

Contudo, o mediador não deve aconselhar nem fazer comentários sobre a compatibilidade da 

medida em causa com o presente Acordo. 

4. O procedimento deve ter lugar no território da Parte requerida ou, de comum acordo, 

em qualquer outro lugar ou por quaisquer outros meios. 
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5. As Partes devem envidar esforços para chegar a uma solução mutuamente acordada no 

prazo de 60 dias a contar da data da designação do mediador. Na pendência de um acordo 

final, as Partes podem considerar possíveis soluções provisórias, sobretudo se a medida se 

refere a mercadorias perecíveis. 

6. A solução pode ser adotada por meio de uma decisão do Comité de Comércio. Qualquer 

das Partes pode sujeitar essa solução à conclusão dos procedimentos internos necessários. As 

soluções mutuamente acordadas devem ser objeto de divulgação ao público. No entanto, a 

versão divulgada ao público não pode conter informações que uma Parte tenha classificado 

como confidenciais. 

7. O procedimento deve ser encerrado:

a) Pela adoção de uma solução mutuamente acordada pelas Partes, na data da sua adoção;

b) Por uma declaração escrita do mediador, após consulta das Partes, explicitando que 

deixaram de se justificar mais diligências de mediação;

c) Por uma declaração escrita de uma Parte, após ter procurado soluções mutuamente 

acordadas no quadro do procedimento de mediação e após ter examinado os pareceres 

consultivos e as soluções propostas pelo mediador. ou

d) Em qualquer fase do procedimento por acordo mútuo entre as Partes.
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SECÇÃO 2

EXECUÇÃO

ARTIGO 332.º

Execução de uma solução mutuamente acordada

1. Quando as Partes acordam numa solução, cada Parte deve tomar, dentro dos prazos 

acordados, as medidas necessárias para a execução da solução mutuamente acordada. 

2. A Parte que toma as medidas de execução deve informar a outra Parte, por escrito, das 

medidas ou decisões tomadas para executar a solução mutuamente acordada.

3. A pedido das Partes, o mediador deve transmitir às Partes, por escrito, um projeto de 

relatório factual, com um breve resumo: 

a) Da medida em causa nos presentes procedimentos; 

b) Dos procedimentos seguidos; e 

c) De qualquer solução mutuamente acordada como resultado final desses procedimentos, 

incluindo eventuais soluções provisórias. 
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O mediador deve dar 15 dias às Partes para formularem as suas observações acerca do projeto 

de relatório. Após a análise das observações das Partes apresentadas dentro desse prazo, o 

mediador deve apresentar às Partes, por escrito, um relatório factual final, no prazo de 15 dias. 

O relatório factual não deve incluir qualquer interpretação do presente Acordo. 

SECÇÃO 3

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 333.º

Relação com a resolução de litígios

1. O procedimento relativo ao mecanismo de mediação não tem por objeto servir de base 

aos procedimentos de resolução de litígios ao abrigo do presente Acordo ou de um outro 

acordo. As Partes não devem usar como fundamento nem apresentar como elemento de prova 

nos procedimentos de resolução de litígios, nem o painel deve tomar em consideração: 

a) As posições tomadas pela outra Parte no âmbito do procedimento de mediação;

b) O facto de a outra Parte se ter declarado pronta a aceitar uma solução para a medida 

objeto da mediação; ou

c) Pareceres consultivos ou propostas apresentadas pelo mediador.
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2. O mecanismo de mediação não prejudica os direitos e obrigações das Partes ao abrigo 

das disposições em matéria de resolução de litígios.

3. Salvo acordo em contrário das Partes, e sem prejuízo do artigo 331.º, n.º 6, do presente 

Acordo, todas as etapas do procedimento, incluindo eventuais pareceres consultivos ou 

soluções propostas, são confidenciais. No entanto, qualquer Parte pode divulgar ao público 

que decorre um processo de mediação. 

ARTIGO 334.º

Prazos

Os prazos referidos no presente capítulo podem ser alterados por acordo mútuo entre as Partes 

envolvidas nestes procedimentos. 

ARTIGO 335.º

Despesas

1. Cada Parte suporta as respetivas despesas decorrentes da sua participação no 

procedimento de mediação.
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2. As Partes devem partilhar igualmente as despesas decorrentes dos aspetos 

organizacionais, incluindo as remunerações e despesas do mediador, qualquer assistente do 

mediador e, no caso das Partes não conseguirem chegar a acordo sobre uma língua comum, 

quaisquer despesas decorrentes da tradução. A remuneração do mediador deve estar em 

conformidade com o previsto para o presidente do painel de arbitragem no n.º 8 do 

anexo XXIV do presente Acordo.

ARTIGO 336.º

Reexame

Cinco anos após a data de entrada em vigor do presente Acordo, as Partes consultam-se sobre 

a oportunidade de alterar o mecanismo de mediação tendo em conta a experiência adquirida e 

o desenvolvimento de um mecanismo correspondente no âmbito da OMC.


