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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.o 30/97

de 20 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 138.o, alínea b), da Constituição, o seguinte:

É ratificado o Acordo entre o Governo da República
Portuguesa e o Governo da República da Letónia sobre
a Promoção e a Protecção Mútua de Investimentos e
respectivo Protocolo, assinados em 27 de Setembro de
1995, aprovados, para ratificação, pela Resolução da
Assembleia da República n.o 33/97, em 5 de Fevereiro
de 1997.

Assinado em 14 de Abril de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 23 de Abril de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Decreto do Presidente da República n.o 31/97

de 20 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 138.o, alínea a), da Constituição, o seguinte:

É exonerado, sob proposta do Governo, o embaixador
José Guilherme de Mendonça Stichini Vilela do cargo
de embaixador de Portugal em Argel.

Assinado em 14 de Abril de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Maio de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Jaime José Matos da Gama.

Decreto do Presidente da República n.o 32/97

de 20 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 138.o, alínea a), da Constituição, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, o embaixador
José Guilherme de Mendonça Stichini Vilela para o
cargo de embaixador de Portugal em Ancara.

Assinado em 14 de Abril de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Maio de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Jaime José Matos da Gama.

Decreto do Presidente da República n.o 33/97

de 20 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 138.o, alínea a), da Constituição, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro
plenipotenciário Eduardo Manuel Farinha Fernandes
para o cargo de embaixador de Portugal em Argel.

Assinado em 14 de Abril de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Maio de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Jaime José Matos da Gama.

Decreto do Presidente da República n.o 34/97

de 20 de Maio

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 138.o, alínea a), da Constituição, o seguinte:

É exonerado, sob proposta do Governo, o embaixador
António Leal da Costa Lobo do cargo de embaixador
de Portugal em Londres.

Assinado em 14 de Abril de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Maio de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Jaime José Matos da Gama.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.o 33/97

Aprova, para ratificação, o Acordo entre o Governo da República
Portuguesa e o Governo da República da Letónia sobre a Pro-
moção e a Protecção Mútua de Investimentos e respectivo Pro-
tocolo, assinados em 27 de Setembro de 1995.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos
artigos 164.o, alínea j), e 169.o, n.o 5, da Constituição,
aprovar, para ratificação, o Acordo entre o Governo
da República Portuguesa e o Governo da República
da Letónia sobre a Promoção e a Protecção Mútua de
Investimentos e respectivo Protocolo, assinados em 27
de Setembro de 1995, cujas versões autênticas em língua
portuguesa, letã e inglesa seguem em anexo.

Aprovada em 5 de Fevereiro de 1997.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.
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ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA
LETÓNIA SOBRE A PROMOÇÃO E A PROTECÇÃO MÚTUA DE
INVESTIMENTOS.

A República Portuguesa e a República da Letónia,
adiante designadas como Partes Contratantes:

Desejando intensificar a cooperação económica
entre os dois Estados;

Tendo em vista o encorajamento e a criação de
condições favoráveis para a realização de inves-
timentos pelos investidores de uma Parte Con-
tratante no território da outra Parte Contratante
na base da igualdade e do benefício mútuos;

Reconhecendo que a protecção e promoção mútuas
de investimentos nos termos deste Acordo con-
tribuirá para estimular a iniciativa privada;

acordam o seguinte:
Artigo 1.o

Definições

Para efeitos do presente Acordo:
1 — O termo «investimento» compreenderá toda a

espécie de bens investidos por investidores de uma das
Partes Contratantes no território da outra Parte Con-
tratante, de acordo com as leis e regulamentos desta
última, incluindo, em particular, mas não exclusiva-
mente:

a) Propriedade de móveis e imóveis, bem como
outros direitos reais, tais como hipotecas, penho-
res e cauções e direitos similares;

b) Acções, quotas, obrigações ou outros interesses
no capital de sociedades e ou interesses eco-
nómicos resultantes da respectiva actividade;

c) Direitos de crédito ou quaisquer outras pres-
tações com valor económico;

d) Direitos de propriedade intelectual, tais como
direitos de autor, patentes, modelos de utili-
dade, desenhos industriais, marcas, denomina-
ções comerciais, segredos comerciais e indus-
triais, processos técnicos, know-how e clientela;

e) Concessões conferidas por lei, contrato ou acto
administrativo de uma autoridade pública com-
petente, incluindo concessões para prospecção,
pesquisa e exploração de recursos naturais.

Qualquer alteração na forma de realização dos inves-
timentos não afectará a sua qualificação como inves-
timentos, desde que essa alteração seja feita de acordo
com as leis e regulamentos da Parte Contratante no
território da qual os investimentos tenham sido rea-
lizados.

2 — O termo «rendimentos» designará as quantias
geradas por investimentos, num determinado período,
incluindo, em particular, mas não exclusivamente,
lucros, dividendos, juros, royalties ou outros rendimentos
relacionados com os investimentos, incluindo pagamen-
tos por conta de assistência técnica.

No caso de os rendimentos de investimentos, na defi-
nição que acima lhes é dada, virem a ser reinvestidos,
os rendimentos resultantes desse reinvestimento serão
havidos também como rendimentos do investimento
inicial.

3 — O termo «investidor» designa:

a) Pessoas singulares, com a nacionalidade de qual-
quer das Partes Contratantes, de acordo com
a respectiva lei; e

b) Pessoas colectivas, incluindo empresas, socieda-
des comerciais ou outras sociedades ou asso-
ciações, que tenham sede no território de uma
das Partes Contratantes, estejam constituídas e
funcionem de acordo com a lei dessa Parte
Contratante.

4 — O termo «território» compreenderá o território
de qualquer das Partes Contratantes, tal como se encon-
tra definido nas respectivas leis, sobre o qual a Parte
Contratante em questão exerça, de acordo com o direito
internacional, soberania, direitos soberanos ou jurisdição.

Artigo 2.o

Promoção e protecção dos investimentos

1 — Ambas as Partes Contratantes promoverão e enco-
rajarão, na medida do possível, a realização de inves-
timentos de investidores da outra Parte Contratante no
seu território, admitindo tais investimentos no seu ter-
ritório, de acordo com as suas leis e regulamentos. Em
qualquer caso, concederão aos investimentos tratamento
justo e equitativo.

2 — Os investimentos realizados por investidores de
qualquer das Partes Contratantes gozarão de plena pro-
tecção e segurança no território da outra Parte Con-
tratante.

Nenhuma Parte Contratante sujeitará a gestão, manu-
tenção, uso, fruição ou disposição dos investimentos rea-
lizados no seu território por investidores da outra Parte
Contratante a medidas injustificadas, arbitrárias ou de
carácter discriminatório.

Artigo 3.o

Tratamento nacional e da nação mais favorecida

1 — Os investimentos realizados por investidores de
uma Parte Contratante no território da outra Parte Con-
tratante, bem como os respectivos rendimentos, serão
objecto de tratamento justo e equitativo e não menos
favorável do que o concedido pela última Parte Con-
tratante aos investimentos e rendimentos dos seus pró-
prios investidores ou a investidores de qualquer terceiro
Estado.

2 — Os investidores de uma Parte Contratante rece-
berão da outra Parte Contratante, no que respeita à
gestão, manutenção, uso, fruição ou disposição dos
investimentos realizados no seu território, um trata-
mento justo e equitativo e não menos favorável do que
o concedido pela última Parte Contratante aos seus pró-
prios investidores ou a investidores de qualquer terceiro
Estado.

3 — As disposições deste artigo não implicam a con-
cessão de qualquer tratamento, preferência ou privilégio
por uma das Partes Contratantes a investidores da outra
Parte Contratante que possa ser outorgado em virtude
de:

a) Participação em zonas de comércio livre, uniões
aduaneiras, mercados comuns existentes ou a
criar e em outros acordos internacionais seme-
lhantes, incluindo outras formas de cooperação
económica, aos quais uma das Partes Contra-
tantes tenha aderido ou venha a aderir; e

b) Acordos internacionais de natureza total ou par-
cialmente fiscal.
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Artigo 4.o

Expropriação

1 — Os investimentos efectuados por investidores de
qualquer das Partes Contratantes no território da outra
Parte Contratante não poderão ser expropriados, nacio-
nalizados ou sujeitos a outras medidas com efeitos equi-
valentes à expropriação ou nacionalização (adiante desi-
gnadas como expropriação), excepto por força da lei,
no interesse público, sem carácter discriminatório e
mediante pronta indemnização.

2 — A indemnização deverá corresponder ao valor
de mercado que os investimentos expropriados tinham
à data imediatamente anterior ao primeiro de dois
momentos: a decisão de expropriação ou o conheci-
mento público dessa decisão. A indemnização deverá
ser paga sem demora, vencerá juros, desde a data da
expropriação até à data do pagamento, à taxa comercial
usual, e deverá ser efectiva e livremente transferível,
numa moeda livremente convertível.

3 — O investidor a quem os investimentos tenham
sido expropriados terá direito, de acordo com a lei da
Parte Contratante no território da qual os bens tenham
sido expropriados, à revisão do seu caso, em processo
judicial ou outro competente, e à avaliação dos seus
investimentos de acordo com os princípios definidos
neste artigo.

Artigo 5.o

Compensação por perdas

Os investidores de uma Parte Contratante cujos inves-
timentos venham a sofrer perdas no território da outra
Parte Contratante em virtude de guerra ou conflitos
armados, estado de emergência nacional e outros even-
tos considerados equivalentes pelo direito internacional
não receberão dessa Parte Contratante tratamento
menos favorável do que o concedido aos seus próprios
investidores ou a investidores de qualquer terceiro
Estado, consoante o que for mais favorável, no que diz
respeito à restituição, indemnização, compensação ou
outros factores pertinentes. Quaisquer pagamentos rea-
lizados ao abrigo do presente artigo deverão ser trans-
feríveis livremente e sem demora, em moeda convertível.

Artigo 6.o

Transferência

1 — Cada Parte Contratante, em conformidade com
a sua lei, garantirá aos investidores da outra Parte Con-
tratante a livre transferência das importâncias relacio-
nadas com os investimentos, em particular, mas não
exclusivamente:

a) Do capital e das importâncias adicionais neces-
sárias à manutenção ou ampliação dos inves-
timentos;

b) Dos rendimentos definidos no n.o 2 do artigo 1.o
deste Acordo;

c) Das importâncias necessárias para o serviço,
reembolso e amortização de empréstimos, reco-
nhecidos por ambas as Partes Contratantes
como investimentos;

d) Do produto resultante da alienação ou da liqui-
dação total ou parcial dos investimentos;

e) Das indemnizações ou outros pagamentos pre-
vistos nos artigos 4.o e 5.o deste Acordo; ou

f) De quaisquer pagamentos preliminares que pos-
sam ter sido efectuados em nome do investidor
de acordo com o artigo 7.o do presente Acordo.

2 — As transferências referidas neste artigo serão efec-
tuadas sem restrições ou demora, em moeda convertível,
à taxa de câmbio aplicável na data de transferência.

Artigo 7.o

Sub-rogação

No caso de uma das Partes Contratantes, ou a agência
por ela designada, efectuar qualquer pagamento a um
dos seus investidores em virtude de uma garantia pres-
tada a um investimento realizado no território da outra
Parte Contratante, ficará por esse facto sub-rogada nos
direitos e acções desse investidor, podendo exercê-los
nos mesmos termos e condições que o titular originário.

Artigo 8.o

Diferendos entre as Partes Contratantes

1 — Os diferendos que surjam entre as Partes Con-
tratantes sobre a interpretação ou aplicação do presente
Acordo serão, na medida do possível, resolvidos através
de negociações, por via diplomática.

2 — Se as Partes Contratantes não chegarem a acordo
no prazo de seis meses após o início das negociações,
o diferendo será submetido a um tribunal arbitral, a
pedido de qualquer das Partes Contratantes, de acordo
com o disposto neste artigo.

3 — O tribunal arbitral será constituído ad hoc, do
seguinte modo: cada Parte Contratante designará um
membro e ambos os membros proporão um nacional
de um terceiro Estado como presidente, que será
nomeado pelas duas Partes Contratantes. Os membros
serão nomeados no prazo de dois meses e o presidente
no prazo de três meses a contar da data em que uma
Parte Contratante tenha comunicado à outra que deseja
submeter o diferendo a um tribunal arbitral.

4 — Se os prazos fixados no n.o 3 deste artigo não
forem observados, cada uma das Partes Contratantes
poderá, na falta de qualquer outro acordo, solicitar ao
Presidente do Tribunal Internacional de Justiça que pro-
ceda às necessárias nomeações. Se o Presidente estiver
impedido ou for nacional de uma das Partes Contra-
tantes, as nomeações caberão ao Vice-Presidente.

Se este também estiver impedido ou for nacional de
uma das Partes Contratantes, as nomeações caberão ao
membro do Tribunal que se siga na hierarquia, desde
que não seja nacional de qualquer das Partes Con-
tratantes.

5 — O presidente do tribunal arbitral deverá ser
nacional de um Estado com o qual ambas as Partes
Contratantes mantenham relações diplomáticas.

6 — O tribunal arbitral decidirá por maioria de votos.
As suas decisões serão definitivas e obrigatórias para
ambas as Partes Contratantes. Cada uma das Partes
Contratantes será responsável pelas despesas do res-
pectivo árbitro, bem como da respectiva representação
no processo perante o tribunal arbitral. Ambas as Partes
Contratantes suportarão em partes iguais as despesas
do presidente, bem como as demais despesas. O tribunal
arbitral poderá adoptar um regulamento diferente quanto
às despesas. O tribunal arbitral definirá as suas próprias
regras processuais.
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Artigo 9.o

Diferendos entre uma Parte Contratante e um investidor
da outra Parte Contratante

1 — Os diferendos que surjam entre um investidor
de uma das Partes Contratantes e a outra Parte Con-
tratante relacionados com um investimento do primeiro
no território da segunda serão resolvidos de forma ami-
gável, através de negociações.

2 — Se esses diferendos não puderem ser resolvidos
no prazo de seis meses contados da data em que uma
das partes litigantes o tiver suscitado, o investidor
poderá, a seu pedido, submeter o diferendo:

a) Ao tribunal competente da Parte Contratante; ou
b) Ao Centro Internacional para a Resolução de

Diferendos Relativos a Investimentos (CIRDI),
por meio de conciliação ou arbitragem, nos ter-
mos da Convenção para a Resolução de Dife-
rendos entre Estados e Nacionais de Outros
Estados, celebrada em Washington, D. C., em
18 de Março de 1965.

3 — Nenhuma das Partes Contratantes poderá recor-
rer às vias diplomáticas para resolver qualquer questão
relacionada com a arbitragem, salvo se o processo já
estiver concluído e a Parte Contratante não tenha aca-
tado nem cumprido a decisão do Centro Internacional
para a Resolução de Diferendos Relativos a Inves-
timentos.

4 — A sentença será obrigatória para ambas as partes
e não será objecto de qualquer tipo de recurso para
além dos previstos na referida Convenção. A sentença
será vinculativa de acordo com a lei interna da Parte
Contratante no território da qual se situa o investimento
em causa.

Artigo 10.o

Aplicação de outras regras

Se, para além do presente Acordo, as disposições da
lei interna de uma das Partes Contratantes ou as obri-
gações emergentes do direito internacional em vigor ou
que venha a vigorar entre as duas Partes Contratantes,
em adição a este Acordo, estabelecerem um regime,
geral ou especial, que confira aos investimentos efec-
tuados por investidores da outra Parte Contratante um
tratamento mais favorável do que o previsto no presente
Acordo, prevalecerá sobre este o regime mais favorável.

Artigo 11.o

Aplicação do Acordo

O presente Acordo aplicar-se-á aos investimentos rea-
lizados antes ou após a sua entrada em vigor, por inves-
tidores de uma das Partes Contratantes no território
da outra Parte Contratante, em conformidade com as
respectivas leis e regulamentos, mas não se aplica aos
diferendos surgidos antes da sua entrada em vigor.

Artigo 12.o

Consultas e troca de informações

Os representantes das Partes Contratantes deverão, sem-
pre que necessário, realizar reuniões sobre qualquer
matéria relacionada com a aplicação deste Acordo. Estas
reuniões serão realizadas sob proposta de uma das Par-
tes Contratantes, em lugar e data a acordar por via

diplomática. A pedido de qualquer das Partes Contra-
tantes, serão trocadas informações sobre o impacte de
leis, regulamentos, decisões, práticas ou procedimentos
administrativos ou políticas que a outra Parte Contra-
tante possa adoptar em relação a investimentos abran-
gidos por este Acordo.

Artigo 13.o

Entrada em vigor e duração

1 — Este Acordo entrará em vigor 30 dias após a
data em que ambas as Partes Contratantes tiverem noti-
ficado uma à outra, por escrito, do cumprimento dos
respectivos procedimentos constitucionais internos.

2 — Este Acordo permanecerá em vigor por um
período de 10 anos e será automaticamente prorrogado
por períodos sucessivos de 5 anos, excepto se denun-
ciado, por escrito, por uma das Partes Contratantes
12 meses antes da data do termo da sua vigência.

3 — As disposições dos artigos 1.o e 12.o permane-
cerão em vigor por um período de 10 anos a contar
da data de denúncia do presente Acordo, relativamente
aos investimentos realizados antes daquela denúncia.

Em fé do que os representantes abaixo assinados,
devidamente autorizados para o efeito, assinaram o pre-
sente Acordo.

Feito em . . ., em duplicado, no dia 27 do mês de
Setembro do ano de 1995, em português, letão e inglês,
todos os textos fazendo igualmente fé.

Em caso de divergência na interpretação, prevalecerá
o texto inglês.

Pela República Portuguesa:

Pela República da Letónia:

PROTOCOLO

Por ocasião da assinatura do Acordo sobre Promoção
e Protecção Mútua de Investimentos entre a República
Portuguesa e a República da Letónia, os abaixo assi-
nados, devidamente autorizados para o efeito, acorda-
ram ainda nas seguintes disposições interpretativas, que
constituem parte integrante do referido Acordo:

1 — Com referência ao artigo 2.o do presente Acordo:
Aplicar-se-á o disposto no artigo 2.o do presente

Acordo aos investidores de uma das Partes Contratantes
que já estejam estabelecidos no território da outra Parte
Contratante e pretendam ampliar as suas actividades
ou estabelecer-se noutros sectores.

Tais investimentos serão considerados como novos
e, como tal, deverão ser realizados de acordo com as
regras que regulam a admissão dos investimentos, nos
termos do artigo 2.o do presente Acordo.

2 — Com respeito ao artigo 3.o do presente Acordo:
As Partes Contratantes consideram que as disposições

do artigo 3.o do presente Acordo não prejudicam o
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direito de cada uma das Partes Contratantes de aplicar
as disposições pertinentes do seu direito fiscal que esta-
beleçam uma distinção entre contribuintes que não se
encontrem em idêntica situação no que se refere ao
seu lugar de residência ou ao lugar em que o seu capital
é investido.

Feito em . . ., em duplicado, no dia 27 do mês de
Setembro do ano de 1995, em português, letão e inglês,
todos os textos fazendo igualmente fé.

Em caso de divergência na interpretação, prevalecerá
o texto em inglês.

Pela República Portuguesa:

Pela República da Letónia:

PORTUGALES REPUBLIKAS UN LATVIJAS REPUBLIKAS LIGUMS
PAR IEGULDIJUMU SAVSTARPEJU VEICINASANU UN AIZSARDZIBU

v

Portugāles Republika un Latvijas Republika, tālāk
sauktas «Lı̄gumslēdzējas Puses»,

Vēlēdamās intensificēt ekonomisko sadarbı̄bu starp
abām valstı̄m,

Vēlēdamās veicināt un radı̄t labvēlı̄gus apstākļus
ieguldı̄jumiem, kurus vienas no Lı̄gumslēdzējām
Pusēm ieguldı̄tāji veic obtas Lı̄gumslēdzējas
Puses teritorijā, balstoties uz vienlı̄dzı̄bu un
savstarpēju izdevı̄gumu,

Atzı̄stot, ka ieguldı̄jumu savstarpējā veicināšana un
aizsardzı̄ba, balstı̄ta uz šo Lı̄gumu, stimulēs
uzņēmējdarbı̄bas iniciatı̄vu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants
Definı̄cijas

Sı̄ Lı̄guma mērķim:
v

1 — Termins «ieguldı̄jums» nozı̄mē jebkurus kapitāla
lı̄dzekļus, kurus vienas Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tāji
iegulda otras Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā atbilstoši
pēdējās likumiem un noteikumiem, ietverot ı̄paši, bet
ne tikai:

a) kustamo un nekustamo ı̄pašumu, kā arı̄ jebjuras
citas tiesı̄bas in rem, tādas kā hipotēkas,
prası̄juma un galvojuma tiesı̄bas un citas lı̄dzı̄gas
tiesı̄bas;

b) pajas, akcijas, obligācijas vai citas lı̄dzdalı̄bas
formas uzņēmējsabiedrı̄bā un/vai peļņas
procentus no attiecı̄gās darbı̄bas;

c) prası̄bas par maksājumu vai jebkuru citu izpildi,
kam ir ekonomiska vērtı̄ba;

d) intelektuālā ı̄pašuma tiesı̄bas, tādas kā autortiesı̄bas,
patenti, pielietojamie modeļi, rūpnieciskais
dizains, firmu zı̄mes, firmu nosaukumi, tirdzniecı̄bas
un biznesa noslēpumi, tehnologiskie procesi,‘

«know-how» un «good will»;

e) koncesijas, kuras piešķir likums atbilstoši
kompetentas valsts varas iestādes lı̄gumam vai
administratı̄vam aktam, ieskaitot koncesijas
dabas resursu atrašanai, izpētei un izmantošanai.

Jebkuras izmaiņas formā, kādā kapitāls tiek ieguldı̄ts,
neietekmēs tā kā ieguldı̄juma raksturojumu, ar
noteikumu, ka šādas izmaiņas nav pretrunā ar attiecı̄gās
Lı̄gumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem.

2 — Termins «ienākums» nozı̄mē no ieguldı̄jumiem
gūto ienākumu zināmā laika periodā, ı̄paši, bet ne tikai,
ietverot peļņu, dividendes, procentus, autora honorārus
un citas ienākuma formas saistı̄bā ar ieguldı̄jumiem,
ieskaitot maksājumus par tehnisko palı̄dzı̄bu.

Gadı̄jumos, kad ienākums no ieguldı̄juma, kā definēts
iepriekš, ir no jauna ieguldı̄ts, ienākums no šı̄ atkārtotā
ieguldı̄juma arı̄ tiek uzskatı̄ts par ienākumu, kas saistı̄ts
ar pirmo ieguldı̄jumu.

3 — Termins «ieguldı̄tājs» nozı̄mē:

a) fiziskās personas, kam ir vienas vai otras
Lı̄gmumslēdzējas Puses pilsonı̄ba saskaņā ar tās
likumdošanu, un

b) juridiskās personas, ieskaitot korporācijas,
komercapvienı̄bas vai citas uzņēmējsabiedrı̄bas
vai asociācijas, kuru galvenā atrašanās vieta ir
vienas vai otras Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā
un kuras ir nodibinātas vai izveidotas atbilstoši
attiecı̄gās Lı̄gumslēdzējas Puses likumdošanai.

4 — Termins «teritorija» nozı̄mē jebkuras no
Lı̄gumslēdzējām Pusēm teritoriju, kā to nosaka abu
attiecı̄gā likumdošana, attiecı̄bā uz kuru attiecı̄gā
Lı̄gumslēdzēja Puse saskaņā ar starptautiskajiem
likumiem realizē suverenitāti, suverēnās tiesı̄bas vai
jurisdikciju.

2. pants
Ieguldı̄jumu veicināšana un aizsardzı̄ba

1 — Katra Lı̄gumslēdzēja Puse tās teritorijā, cik vien
tas iespējams, veicinās un rosinās ieguldı̄jumus, kurus
veic otras Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tāji un pieņems
šādus ieguldı̄jumus savā teritorijā atbilstoši tās likumiem
un noteikumiem. Jebkurā gadı̄jumā, tā piemēros godı̄gu
un taisnı̄gu attieksmi pret šādiem ieguldı̄jumiem.

2 — Ieguldı̄jumi, kurus veic vienas Lı̄gumslēdzējas
Puses ieguldı̄tāji, bauda pilnı̄gu aizsardzı̄bu un drošı̄bu
otras Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā.

Neviena no Lı̄gumslēdzējām Pusēm nepamatotu,
patvaļı̄gu vai diskriminējošu pasākumu ceļā nekavē otras
Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tāju ieguldı̄jumu pārvaldi,
uzturēšanu, izmantošanu vai lietošanu tās teritorijā.

3. pants
Nacionālais un vislielākās labvēlı̄bas režı̄ms

1 — Ieguldı̄jumiem, ko vienas Lı̄gumslēdzējas Puses
ieguldı̄tāji veic otras Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā, kā
arı̄ ienākumiem no tiem, jāpiemēro režı̄ms, kas ir godı̄gs
un taisnı̄gs un ne mazāk labvēlı̄gs kā tas, ko pēdējā
Lı̄gumslēdzēja Puse piemēro savu ieguldı̄tā ju
ieguldı̄jumiem un ienākumiem vai trešās valsts
ieguldı̄tājiem.

2 — Vienai Lı̄gumslēdzējai Pusei otras Lı̄gumslēdzējas
Puses ieguldı̄tājiem attiecı̄bā uz viņu ieguldı̄jumu
pārvaldi, uzturēšanu, izmantošanu vai lietošanu
jāpiemēro režı̄ms, kas ir godı̄gs un taisnı̄gs un ne mazāk
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labvēlı̄gs kā tas, kādu pēdējā minētā Lı̄gumslēdzēja Puse
piemēro savas valsts vai jebkuras trešās valsts
ieguldı̄tājiem.

3 — Sı̄ Panta nosacı̄jumi nedrı̄kst tikt iztulkoti kā tādi,
v

kas vienai Lı̄gumslēdzējai Pusei uzliek pienākumu
attiecināt uz otras Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tājiem
jebkādu labumu, ko gūst no režı̄ma, priekšrocı̄bas vai
privilēgijas, kuru iepriekš minētā Lı̄gumslēdzēja Puse‘

varētu piemērot saskaņā ar:

a) jebkuru pastāvošu vai plānotu brı̄vās tirdzniecı̄bas
telpu, muitas ūniju, kopēju tirgu vai citiem
lı̄dzı̄giem starptautiskiem lı̄gumiem, ieskaitot
citas regionālās ekonomiskās sadarbı̄bas formas,‘

kurām ir pievienojušās vai var pievienoties abas
Lı̄gumslēdzējas Puses, un

b) jebkuru starptautisku lı̄gumu, kurš pilnı̄bā vai
galvenokārt attiecas uz nodokļu uzlikšanu.

4. pants
Ekspropriācija

1 — Ieguldı̄jumi, ko veic kādas no Lı̄gumslēdzējām
Pusēm ieguldı̄tāji otras Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā,
nedrı̄kst tikt ekspropriēti, nacionalizēti vai pakļauti
jebkādiem citiem pasākumiem, kas vienlı̄dzı̄gi
ekspropriācijai vai nacionalizācijai (tālāk tekstā —
«ekspropriācija»), izņemot tos, kas veikti saskaņā ar
likumu, sabiedrı̄bas intersēs, nediskriminējošā veidā un
saņemot tūlı̄tēju kompensāciju.

2 — Sādi kompensācijai jāl ı̄dzinās ietekmētā
v

ieguldı̄juma tirgus vērtı̄bai brı̄dı̄ tieši pirms attiecı̄gā
pasākuma veikšanas vai pirms kļuva publiski zināms par
to, atkarı̄bā no tā, kurš notiek agrāk, tā jāizmaksā bez
aizkavēšanās, tai jāietver parasto komercprocentu no
ekspropriācijas dienas lı̄dz maksājuma dienai un tai jābūt
brı̄vi pārvedamai brı̄vi konverējamā valūtā.

3 — Ieguldı̄tājam, kura ieguldı̄jumi tiek ekspropriēti,
saskaņā ar ekspropriētājas, Lı̄gumslēdzējas Puses
likumdošanu ir tiesı̄bas uz šı̄s Lı̄gumslēdzējas Puses tiesas
vai citu kompetentu varas iestāžu veiktu nekavējošu
pārskatı̄šanu attiecı̄bā uz savu vai Lı̄gumslēdzējas Puses
gadı̄jumu un savu vai tās ieguldı̄jumu novērtēšanu
atbilstoši šı̄ Panta principiem.

5. pants
Zaudējumu kompensācija

Abu Lı̄gumslēdzēju Pušu ieguldı̄tājiem, kuru
ieguldı̄jumi cieš zaudējumus otras Lı̄gumslēdzējas Puses
teritorijā sakarā ar karu vai bruņotu konfliktu, ārkārtēju
stāvokli vai citiem notikumiem, kuri atzı̄ti par tādiem
saskaņā ar starptautisko likumdošanu, attiecı̄bā uz
restitūciju, zaudējumu atlı̄dzı̄bu, kompensāciju vai citu
svarı̄gu apsvērumu, jāpiemēro ne mazāk labvēlı̄gs režı̄ms
kā tas, ko ko pēdējā Lı̄gumslēdzēja Puse piemēro savas
valsts ieguldı̄tāju ieguldı̄jumiem vai jebkuras trešās valsts
ieguldı̄tāju ieguldı̄jumiem, atkarı̄bā no tā, kurš ir
labvēlı̄gāks. Jebkuram maksājumam, ko veic saskaņā ar
šo Pantu, jābūt bez kavēšanās brı̄vi pārvedamam brı̄vi
konvertējamā valūtā.

6. pants
Pārvedumi

1 — Katra Lı̄gumslēdzēja Puse atbilstoši savai
likumdošanai garantē otras Lı̄gumslēdzējas Puses

ieguldı̄tājiem brı̄vu naudas summu, kas attiecas uz to
ieguldı̄jumiem, pārvedumu, ı̄paši, bet ne tikai, ietverot:

a) kapitālu un papildus summas, kuras nepieciešamas,
lai saglabātu vai palielinātu ieguldı̄jumus;

b) ienākumus, kas noteikti šı̄ Lı̄guma 1. panta 2.
punktā;

c) apkalpošans izmaksu fondus, kredı̄tu atmaksu
un amortizāciju, kurus abas Lı̄gumslēdzējas
Puses atzı̄st par ieguldı̄jumiem;

d) ieņēmumus no ieguldı̄juma izpārdošanas vai no
pilnı̄gas vai daļējas ieguldı̄juma likvidēšanas;

e) jebkuru kompensāciju vai citu maksājumu, ko
nosaka šı̄ Lı̄guma 4. un 5. pants; vai

f) jebkurus iepriekšējus maksājumus, kurus var
veikt ieguldı̄tāja vārdā saskaņā ar šı̄ Lı̄guma 7.
pantu.

2 — Pārvedumus, kas minēti šajā Pantā, jāveic bez
ierobežojumiem vai kavēšanās, konverējamā valūtā,
ievērojot valūtas maiņas kursu, kāds ir pārveduma dienā.

7. pants

Aizvietošanas princips

Ja kāda no Lı̄gumslēdzējām Pusēm vai tās nozı̄mēta
agentūra kādam no saviem ieguldı̄tājiem veic jebkādu‘

maksājumu, kurš vedojies garantijas attiecı̄bā uz
ieguldı̄jumu, kas veikts otras Lı̄gumslēdzējas Puses
teritorijā, rezultātā, pirmā minētā Lı̄gumslēdzēja Puse
iegūst ieguldı̄tāja tiesı̄bas un akcijas un var izmantot tās
saskanā ar tiem pašiem noteikumiem un nosacı̄jumiem
kā sākotnējais ı̄pašnicks.

8. pants

Strı̄di starp Lı̄gumslēdzējām Pusēm

1 — Strı̄dus starp Lı̄gumslēdzējām Pusēm attiecı̄bā uz šı̄
Lı̄guma skaidrošanu un pielietošanu, ciktāl tas
iesp ē jams, noregul ē sarunu ce ļ ā i zmantojot
diplomātiskos kanālus.

2 — Ja Lı̄gumslēdzējām Pusēm neizdodas panākt
šādu vienošanos sešu (6) mēnešu laikā no sarunu
sākuma, pēc kādas no Lı̄gumslēdzējām Pusēm lūguma,
strı̄du jānodod izskatı̄šanai šķı̄rējtiesā saskaņā ar šı̄ Panta
nosacı̄jumiem.

3 — Sķı̄rējtiesa tiek veidota ad hoc sejojošā: Katrai
v

Lı̄gumslēdzējai Pusei jānozı̄mē vienu locekli, un abiem
šiem locekliem jāiesaka kādas trešās puses pilsoni par
abu Lı̄gumslēdzēju Pušu izvirzı̄tu priekšsēdētāju.
Locekļus jānozı̄mē divu (2) mēnešu laikā, un
priekšsēdētāju jānozı̄mē trı̄s (3) mēnešu laikā no dienas,
kad viena Lı̄gumslēdzēja Puse paziņo otrai, ka tā vēlas
iesniegt strı̄du šķı̄rējtiesā.

4 — Ja galı̄gie termiņi, kas noteiki šı̄ Panta 3. punktā,
netiek ievēroti, viena no Lı̄gumslēdzējām Pusēm var,
bez jebkādas citas vienošanās, uzaicināt Starptautiskās
Tiesas Prezidentu veikt nepieciešamās iecelšanas. Ja
Prezidents ir kavēts veikt šādu darbı̄bu vai arı̄ viņš ir
kādas no Lı̄gumslēdzējām Pusēm pilsonis, viekt
nepieciešamās iecelšanas jāuzaicina Viceprezidents.

Ja Viceprezidents arı̄ ir kādas no Lı̄gumslēdzējām
Pusēm pilsonis vai viņš nevar veikt iecelšanas citu
apsvērumu dēļ, iecelšanas veic nākošais pēc vecākuma
Tiesas loceklis, kurš nav kādas no Lı̄gumslēdzējām
Pusēm pilsonis.
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5 — Sķı̄rējtiesas priekšsēdētājam ir jābūt trešās valsts,
v

ar kuru abas Lı̄gumslēdzējas Puses uztur diplomātiskās
attiecı̄bas, pilsonim.

6 — Sķı̄rējtiesa pieņem lēmumus pēc balsu vairākuma
v

principa. Tiesas lēmumi ir galı̄gi un saistši abām
Lı̄gumslēdzējām Pusēm. Katra Lı̄gumslēdzēja Puse ir
atbildı̄ga par sava locekļa un tā pārstāvju izmaksām tiesas
procesu laikā . Abām Lı̄gumslēdzē j ām Pusēm
priekšsēdētāja izmaksas, kā arı̄ jebkuras citas izmaksas
jāsedz lı̄dzı̄gās daļas. Tiesa var pieņemt citu lēmumu
attiecı̄bā uz izdevumiem. Visos citos jautājumos Tiesa
pati nosaka savus procedūras likumus.

9. pants
Strı̄di starp Lı̄gumslēdzēju Pusi un otras

Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tāju

1 — Jebkuru strı̄du, kas var rasties starp vienu
Lı̄gumslēdzēju Pusi un otras Lı̄gumslēdzējas Puses
ieguldı̄tāju attiecı̄bā uz šı̄ ieguldı̄tāja ieguldı̄jumu iepriekš
minētās Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā, jārisina
draudzı̄gā sarunu ceļā.

2 — Ja šādu strı̄du nevar atrisināt sešu (6) mēnešu
laikā no dienas, kas iesniegts lūgums to atrisināt,
attiecı̄gais ieguldı̄tājs var iesniegt strı̄du:

a) izskatı̄šanai Lı̄gumslēdzējas Puses kompetentā
tiesā; vai

b) izmantojot konsı̄liju vai šķı̄rējtiesu Starptautiskajā
Ieguldı̄jumu strı̄du izskatı̄šanas centrā (ICSID),
kas izveidots saskaņā ar Konvenciju par
Ieguldı̄jumu strı̄du izšķiršanu starp valstı̄m un
citu valstu pilsoņiem, kas atvērta parakstı̄šanās
procedūrai 1965. gada 18. martā Vašingtonā.

3 — Neviena no Lı̄gumslēdzējām Pusēm nerisina
jautājumus attiecı̄bā uz šķ ı̄rējtiesu, izmantojot
diplomātiskos kanālus, kamēr process nav beidzies, un
Lı̄gumslēdzēja Puse nav izpildı̄jusi vai ievērojusi
Starptautiskā Ieguldı̄jumu strı̄du izskatı̄šanas centra
lēmumu.

4 — Lēmums ir obligāts pusēm un nav pakļaujams
nekādai apelācijai vai labojumiem, kādus neparedz
minētā Konvencija.

Lēmums jārealizē saskaņā ar Lı̄gumslēdzējas Puses,
kuras teritorijā atrodas minētais ieguldı̄jums, iekšējo
likumdošanu.

10. pants
Citu noteikumu piemērošana

Ja abu Lı̄gumslēdzēju Pušu likumu noteikumi vai
starptautiskās likumdošanas saistı̄bas, jau pastāvošas vai
vēlāk radı̄tas starp Lı̄gumslēdzējām Pusēm, papildus šim
Lı̄gumam satur noteikumu, vispārı̄gu vai specifisku,
piešķirot otras Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tāju
ieguldı̄jumiem labvēlı̄gāku režı̄mu, nekā paredz šis
Lı̄gums, tad šādiem noteikumiem ir jābūt noteicošiem
attiecı̄bā pret šo Lı̄gumu, tādā mērā, kādā tie ir
labvēlı̄gāki.

11. pants
Lı̄guma piemērošana

Sis Lı̄gums attiecas uz visiem vienas Lı̄gumslēdzējas
v

Puses ieguldı̄tāju veiktajiem ieguldı̄jumiem otras
Lı̄gumslēdzejas Puses teritorijā saskaņā ar attiecı̄gajiem
likumdšanas noteikumiem, kas ir bijuši un ir spēkā pēc
Lı̄guma stāšanās spēkā, bet neattiecas ne uz vienu ar

ieguldı̄jumiem, kas radušies pirms Lı̄guma stāšanās
spēkā, saistı̄to strı̄du.

12. pants

Konsultācijas un informācijas apmaiņa

Lı̄gumslēdzēju Pušu pārstāvjiem, kad vien nepieciešams,
jārı̄ko konsultācijas par jebkuru jautājumu, kas ietekmē
šı̄ Lı̄guma ı̄stenošanu. Sı̄m konsultācijām jānotiek pēc

v

vienas no Lı̄gumslēdzējām Pusēm ierosinājuma, vietā
un laikā, par ko vienojas, izmantojot diplomātiskos
kanālus. Pēc jebkuras no Lı̄gumslēdzējām Pusēm lūguma
jānotiek informācijas apmaiņai par likumu, noteikumu,
lēmumu, administratı̄vās prakses, procedūru vai
politikas ietekmi, kāda otrai Lı̄gumslēdzējai Pusei varētu
būt attiecı̄bā uz šajā Lı̄gumā minētajiem ieguldı̄jumiem.

13. pants

Stāšanās spēkā un darbı̄bas ilgums

1 — Sis Lı̄gums stājas spēkā trı̄sdesmit (30) dienas
v

pēc tam, kad Lı̄gumslēdzējas Puses rakstiski paziņo viena
otrai, ka to attiecı̄gās iekšējās konstitucionālās prası̄bas
ir izpildı̄tas.

2 — Sis Lı̄gums paliek spēkā desmit (10) gadus un
v

turpina būt spēkā vēlāk, ja vien (12) mēnešus pirms tā
darbı̄bas izbeigšanās vai pirms jebkura turpmākā piecu
gadu perioda beigām kāda no Lı̄gumslēdzējām Pusēm
rakstiski nepaziņo otrai par tās nodomu izbeigt Lı̄gumu.

3 — Attiecı̄bā uz ieguldı̄jumu, kas veikts pirms ši
Lı̄guma izbeigšanas dienas, 1.-12. pantu noteikumi būs
spēkā nākamos desmit (10) gadus no ši Lı̄guma
izbeigšanas brı̄ža.

So apliecinot, būdami atbilstoši pilnvaroti, pārstāvji
v

ir parakstı̄juši šo Lı̄gumu.

Izpildı̄ts divos eksemplāros . . . 1995 gada 24
septembrı̄ portugāļu, latviešu un angļu valodās, pie tam
visi teksti ir vienlı̄dz autentiski.

Neskaidrı̄bu gadı̄jumā noteicošais būs teksts angļu
valodā.

Portugāles Republikas vārdā:

Latvijas Republikas vārdā:

PROTOKOLS

Sakarā ar Portugāles Republikas un Latvijas Republikas
lı̄guma par ieguldı̄jumu savstarpēju veicināšanu un
aizsardzı̄bu parakstı̄šanu, atbilstoši pilnvarotās personas
ir vienojušās arı̄ par sekojošiem nosacı̄jumiem, kas ir
neatņemama šı̄ Lı̄guma sastāvdaļa:

1 — Attiecı̄bā uz šı̄ Lı̄guma 2. pantu:
Sı̄ Lı̄guma 2. panta noteikumi ir jāpiemēro, ja vienas
v

Lı̄gumslēdzējas Puses ieguldı̄tāji jau nodibinājuši
uzņēmējdarbı̄bu otras Lı̄gumslēdzējas Puses teritorijā un
vēlas paplašināt savu darbı̄bu vai darboties citās nozarēs.
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Sādus ieguldı̄jumus jāuzskata par jauniem, un tāpēc
v

tie jāviec atbilstoši likumiem par ieguldı̄jumu
pieņemšanu, saskaņā ar ši Lı̄guma 2. pantu.

2 — Attiecı̄bā uz ši Lı̄guma 3. pantu:
Lı̄gumslēdzējas Puses uzskata, ka ši Lı̄guma 3. panta

nosacı̄jumi neietekmēs kādas no Lı̄gumslēdzējām Pusēm
tiesı̄bas izmantot attiecı̄gos Pušu nodokļu likumu
nosacı̄jumus, kas ir atšķirı̄gi nodokļu maksātājiem
atšķirı̄gās situācijā attiecı̄bā uz viņu dzı̄ves vietu vai
attiecı̄bā uz vietu, kur tiek ieguldı̄ts kapitāls.

Izpildı̄ts divos eksemplāros . . . 1995 gada 27
septembrı̄ portugāļu, latviešu un angļu valodās, pie tam
visi teksti ir vienlı̄dz autentiski.

Neskaidrı̄bu gadı̄jumā noteicošais būs teksts angļu
valodā.

Portugāles Republikas vārdā:

Latvijas Republikas vārdā:

AGREEMENT BETWEEN THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE
REPUBLIC OF LATVIA ON THE MUTUAL PROMOTION AND PRO-
TECTION OF INVESTMENTS.

The Portuguese Republic and the Republic of Latvia,
hereinafter referred to as the «Contracting Parties»:

Desiring to intensify the economic co-operation
between the two States;

Intending to encourage and create favourable con-
ditions for investments made by investors of one
Contracting Party in the territory of the others
Contracting Party on the basis of equality and
mutual benefit;

Recognizing that the mutual promotion and pro-
tection of investments on the basis of this Agree-
ment will stimulate business initiative;

have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:
1 — The term «investment» shall mean every kind

of asset invested by investors of one Contracting Party
in the territory of the other Contracting Party in accor-
dance with the laws and regulations of the latter includ-
ing, in particular, though not exclusively:

a) Movable and immovable property as well as any
other rights in rem, such as mortgages, liens,
pledges and similar rights;

b) Shares, stocks, debentures, or other forms of
interest in the equity of companies and/or eco-
nomic interests from the respective activity;

c) Claims to money or to any performance having
an economic value;

d) Intellectual property rights such as copyrights,
patents, utility models, industrial designs, trade

marks, trade names, trade and business secrets,
technical processes, know-how and good will;

e) Concessions conferred by law under a contract
or an administrative act of a competent State
authority, including concessions for prospecting,
research and exploitation of natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested
shall not affect their character as investments, provided
that such a change does not contradict the laws and
regulations of the relevant Contracting Party.

2 — The term «returns» shall mean the amounts yiel-
ded by investments, over a given period, in particular,
though not exclusively, shall include profits, dividends,
interests, royalties or other forms of income related to
the investments including technical assistance fees.

In cases where the returns of investment, as defined
above, are reinvested, the income resulting from the
reinvestment shall also be considered as income related
to the first investments.

3 — The term «investor» means:

a) Natural persons having the nationality of either
Contracting Party, in accordance with its laws;
and

b) Legal persons, including corporations, commer-
cial companies or other companies or associa-
tions, which have a main office in the territory
of either Contracting Party and are incorporated
or constituted in accordance with the law of that
Contracting Party.

4 — The term «territory» means the territory of either
of the Contracting Parties, as defined by their respective
laws, over which the Contracting Party concerned exer-
cises, in accordance with international law, sovereignty,
sovereign rights or jurisdiction.

Article 2
Promotion and protection of investments

1 — Each Contracting Party shall promote and
encourage, as far as possible, within its territory invest-
ments made by investors of the other Contracting Party
and shall admit such investments into its territory in
accordance with its laws and regulations. It shall in any
case accord such investments fair and equitable treat-
ment.

2 — Investments made by investors of either Con-
tracting Party shall enjoy full protection and security
in the territory of the other Contracting Party.

Neither Contracting Party shall in any way impair
by unreasonable, arbitrary or discriminatory measures
the management, maintenance, use, enjoyment or dis-
posal of investments in its territory of investors of the
other Contracting Party.

Article 3
National and most favoured nation treatment

1 — Investments made by investors of one Contract-
ing Party in the territory of the other Contracting Party,
as also the returns therefrom, shall be accorded treat-
ment which is fair and equitable and not less favourable
than the latter Contracting Party accords to the invest-
ments and returns of its own investors or to investors
of any third State.
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2 — Investors of one Contracting Party shall be accor-
ded by the other Contracting Party, as regards the man-
agement, maintenance, use, enjoyment or disposal of
their investments, treatment which is fair and equitable
and not less favourable that the latter Contracting Party
accords its own investors or to investors of any third
State.

3 — The provisions of this article shall not be con-
strued so as to oblige one Contracting Party to extend
to the investors of the other Contracting Party the ben-
efit of any treatment, preference or privilege which may
be extended by the former Contracting Party by virtue
of:

a) Any existing or future free trade area, customs
union, common market or other similar inter-
national agreements including other forms of
regional economic cooperation to which either
of the Contracting Parties is or may become
a Party; and

b) Any international agreement relating wholly or
mainly to taxation.

Article 4

Expropriation

1 — Investments made by investors of either Con-
tracting Party in the territory of the other Contracting
Party shall not be expropriated, nationalised or subject
to any other measure whith effects equivalent to expro-
priation or nationalisation (hereinafter referred to as
expropriation) except by virtue of law for a public pur-
pose, on a non-discriminatory basis and against prompt
compensation.

2 — Such compensation shall amount to the market
value of the investment affected immediately before the
actual measure was taken or became public knowledge,
whichever is earlier, it shall be paid without delay, shall
include interest from the date of expropriation until the
date of payment at a normal commercial rate and shall
be freely transferable in a freely convertible currency.

3 — The investor whose investments are expropri-
ated, shall have the right under the law of expropriating
Contracting Party the prompt review by a judicial or
other competent authority of that Contracting Party of
his or its case and of valuation of his or its investments
in accordance with the principles set out in this article.

Article 5

Compensation for losses

Investors of either Contracting Party whose invest-
ments suffer losses in the territory owing to war or armed
conflict, a state of national emergency or other events
considered as such by international law, shall be accor-
ded treatment no less favourable by the latter Contract-
ing Party than that Contracting Party accords to the
investments of its own investors, or to the investments
of investors of any third State, whichever is more favour-
able, as regards restitution, indemnification, compen-
sation or other valuable consideration. Any payment
made under this article shall be, without delay, freely
transferable in convertible currency.

Article 6
Transfers

1 — Pursuant to its own legislation, each Contracting
Party shall guarantee investors of the other Contracting
Party the free transfer of sums related to their invest-
ments, in particular, though not exclusively:

a) Capital and additional amounts necessary to
maintain or increase the investments;

b) The returns defined in paragraph 2, article 1,
of this Agreement;

c) Funds in service, repayment and amortisation
of loans, recognized by both Contracting Parties
to be an investment;

d) The proceeds obtained from the sale or from
the total or partial liquidation of the investment;

e) Any compensation or other payment referred
to in articles 4 and 5 of this Agreement; or

f) Any preliminary payments that may be made
in the name of the investor in accordance with
article 7 of this Agreement.

2 — The transfers referred to in this article shall be
made without restriction or delay at the exchange rate
applicable on the date of the transfer in convertible
currency.

Article 7
Subrogation

If either Contracting Party or its designated agency
makes any payment to one of its investors as a result
of a guarantee in respect of an investment made in the
territory of the other Contracting Party, the former Con-
tracting Party shall be subrogated to the rights and shares
of this investor, and may exercise them according to
the same terms and conditions as the original holder.

Article 8
Disputes between the Contracting Parties

1 — Disputes between the Contracting Parties con-
cerning the interpretation and application of this Agree-
ment should, as far as possible, be settled by negotiations
through diplomatic channels.

2 — If the Contracting Parties fail to reach such set-
tlement within six months after the begining of nego-
tiations, the dispute shall, upon the request of either
Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal,
in accordance with the provisions of this article.

3 — The arbitral tribunal shall be constituted ad hoc,
as follows: each of the Contracting Parties shall appoint
one member and these two members shall propose a
national of a third State as chairman to be appointed
by the two Contracting Parties. The members shall be
appointed within two months and the chairman shall
be appointed within three months from the date on
which either Contracting Party notifies the other it
wishes to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4 — If the deadlines specified in paragraph 3 of this
article are not complied with, either Contracting Party
may, in the absence if any other agreement, invite the
President of the International Court of Justice to make
the necessary appointments. If the President is preven-
ted from doing so, or is a national of either Contracting
Party, the Vice-President shall be invited to make the
necessary appointments.
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If the Vice-President is also a national of either Con-
tracting Party or if he is prevented from making the
appointments for any other reason, the appointments
shall be made by the member of the Court who is next
in seniority and who is not a national of either Con-
tracting Party.

5 — The chairman of the arbitral tribunal shall be
a national of a third State with which both Contracting
Parties maintain diplomatic relations.

6 — The arbitral tribunal shall rule according to
majority vote. The decisions of the tribunal shall be final
and binding on both Contracting Parties. Each Con-
tracting Party shall be responsible for the costs of its
own member and of its representatives at the arbitral
proceedings. Both Contracting Parties shall assume an
equal share of the expenses incurred by the chairman,
as well as any other expenses. The tribunal may make
a different decision regarding costs. In all other respects,
the tribunal court shall define its own rules of procedure.

Article 9
Disputes between a Contracting Party and an investor

of the other Contracting Party

1 — Any dispute which may arise between one Con-
tracting Party and an investor of the other Contracting
Party concerning an investment of that investor in the
territory of the former Contracting Party shall be settled
amicably through negotiations.

2 — If such dispute cannot be settled within a period
of six months from the date of request for settlement,
the investor concerned may submit the dispute to:

a) The competent court of the Contracting Party
for decision; or

b) The International Center for the Settlement of
Investments Disputes (ICSID) through conci-
liation or arbitration, established under the Con-
vention on the Settlement of Investments Dis-
putes between States and Nationals of other
States, opened for signature in Washington,
D. C., on March 18, 1965.

3 — Neither Contracting Party shall pursue through
diplomatic channels any matter referred to arbitration
until the proceedings have terminated and a Contracting
Party has failed to abide by or to comply with the award
rendered by the International Center for the Settlement
of Investments Disputes.

4 — The award shall be enforceable on the parties
and shall not be subject to any appeal or remedy other
than that provided for in the said Convention. The award
shall be enforceable in accordance with the domestic
law of the Contracting Party in whose territory the invest-
ment in question is situated.

Article 10
Application of other rules

If the provisions of law of either Contracting Party
or obligations under international law existing at present
or established hereafter between the Contracting Parties
in addition to this Agreement contain a regulation,
whether general or specific, entitling investments made
by investors of the other Contracting Party to a treatment
more favourable than is provided for by this Agreement,
such provisions shall, to the extent that they are more
favourable, prevail over this Agreement.

Article 11

Application of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments, made
by investors from one of the Contracting Parties in the
territory of the other Contracting Party in accordance
with the respective legal provisions, prior to as well as
after its entry into force, but shall not apply to any dis-
pute concerning investments which have arisen before
its entry into force.

Article 12

Consultations and exchange of information

Representatives of the Contracting Parties shall,
whenever necessary, hold consultations on any matter
affecting the implementation of this Agreement. These
consultations shall be held on the proposal of one of
the Contracting Parties at a place and a time to be
agreed upon through diplomatic channels. Upon request
by either Contracting Party, information shall be exchan-
ged on the impact of the laws, regulations, decisions,
administrative practices or procedures or policies that
the other Contracting Party may have on investments
covered by this Agreement.

Article 13

Entry into force and duration

1 — This Agreement shall enter into force 30 days
after the Contracting Parties notify each other in writing
that their respective internal constitutional procedures
have been fulfilled.

2 — This Agreement shall remain in force for a period
of 10 years and continue in force thereafter unless,
12 months before its expiration or any subsequent five-
year period, either Contracting Party notifies the other
in writing of its intention to terminate the Agreement.

3 — In respect of investment made prior to the date
of termination of this Agreement the provisions of arti-
cles 1 to 12 shall remain in force for a further period
of 10 years from the date of termination of this
Agreement.

In witness whereof, the undersigned representatives,
duly authorized thereto, have signed the present Agree-
ment.

Done in . . ., in duplicate, at this 27 day of September
1995, in the Portuguese, Latvian and English languages,
all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the Eng-
lish text shall prevail.

For the Portuguese Republic:

For the Republic of Latvia:
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PROTOCOL

On the occasion of the signing of the Agreement bet-
ween the Portuguese Republic and the Republic of Lat-
via on Promotion and Reciprocal Protection of the
Investments, the undersigned, duly authorized to this
effect, have agreed also on the following provisions,
which constitute an integral part of the said Agreement:

1 — With reference to article 2 of this Agreement:
The provisions of article 2 of this Agreement should

be applicable when investors of one of the Contracting
Parties are already established in the territory of the
other Contracting Party and wish to extend their acti-
vities or to carry out activities in other sectors.

Such investments shall be considered as new ones
and, to that extend, shall be made in accordance with
the rules on the admission of investments, according
to article 2 of this Agreement.

2 — With reference to article 3 of this Agreement:
The Contracting Parties consider that provisions of

article 3 of this Agreement shall be without prejudice
to the right of either Contracting Party to apply the
relevant provisions of their tax law which distinguish
between tax-payers who are not in the same situation
with regard to their place of residence or with regard
to the place where their capital is invested.

Done in . . ., in duplicate, at this 27 day of September
1995, in the Portuguese, Latvian and English languages,
all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the
English text shall prevail.

For the Portuguese Republic:

For the Republic of Latvia:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Decreto-Lei n.o 122/97
de 20 de Maio

O Governo, tem vindo a desenvolver um conjunto
de medidas que visam melhorar o sistema de saúde na
sua actual configuração, ao mesmo tempo que prepara
uma reforma mais extensa para o sector.

Nesta fase de evolução do sistema de saúde português
é particularmente importante dar maior coerência e ope-
ratividade às funções de informação, análise e planea-
mento estratégico, tornando-se necessário racionalizar
quer os meios, quer a estrutura organizativa do Minis-
tério, no sentido de facilitar a execução da política de
saúde definida pelo Governo. Tal implica que se proceda
desde já a alterações e ajustamentos pontuais na estru-
tura de alguns dos seus serviços centrais.

Nesta perspectiva, entende-se que as atribuições e com-
petências definidas para o Departamento de Estudos e

Planeamento da Saúde pelo Decreto-Lei n.o 293/93, de
24 de Agosto, devem ser integradas na Direcção-Geral
da Saúde, procedendo-se ao seu necessário enquadra-
mento.

Impõe-se, assim, a alteração do desenho organizativo
da Direcção-Geral da Saúde no estritamente necessário
para promover aquela integração e para proceder a uma
distribuição mais racional das competências pelas diver-
sas unidades orgânicas.

Assim:
Nos termos do n.o 2 do artigo 201.o da Constituição,

o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza e atribuições

Artigo 1.o

Natureza e atribuições

1 — A Direcção-Geral da Saúde (DGS) é o serviço
central do Ministério da Saúde, dotado de autonomia
administrativa, ao qual incumbe o estudo e apoio na
definição, desenvolvimento e execução da política global
de saúde, o apoio técnico à cooperação internacional,
bem como a orientação, a coordenação e a fiscalização
das actividades de prevenção da doença e da prestação
de cuidados de saúde.

2 — Compete à Direcção-Geral da Saúde:

a) Realizar e apoiar tecnicamente os estudos sobre
serviços de saúde e de consultoria em política
e administração de saúde;

b) Promover, em conjunto com o Instituto Nacio-
nal de Saúde, o desenvolvimento da investigação
aplicada nas instituições e serviços de saúde;

c) Preparar e coordenar os planos de actividade
de saúde;

d) Preparar os planos sectoriais de desenvolvi-
mento e sua articulação com os planos regionais
e nacionais;

e) Preparar e avaliar os programas e medidas de
política sectorial e de programação do sector;

f) Orientar, coordenar e fiscalizar as instituições
prestadoras de cuidados de saúde e serviços de
saúde;

g) Orientar tecnicamente e avaliar as actividades
de prevenção e promoção da qualidade dos fac-
tores ambientais e das condições de salubridade
nos ambientes ocupacionais e escolares;

h) Coordenar a execução de planos verticais de
saúde e os programas de formação em serviço;

i) Fazer a acreditação das instituições e serviços
prestadores dos cuidados de saúde, ainda que
não integrados no sistema de saúde;

j) Promover e efectuar a realização de auditorias;
l) Fomentar o recurso a formas inovadoras de

organização, gestão e funcionamento das ins-
tituições e serviços de saúde;

m) Colaborar com o Instituto de Gestão Informá-
tica e Financeira da Saúde na celebração de
convenções entre instituições e serviços do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) e outras enti-
dades;

n) Elaborar os processos de licenciamento das uni-
dades privadas de saúde;

o) Preparar, lançar e explorar inquéritos de saúde
quer de natureza estatística, quer epidemiológica;


