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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Declaração de Rectificação n.o 7/2006

The Secretary-General of the United Nations, acting
in his capacity as depositary, communicates the following:
At the Eleventh Meeting of the Parties to the above
Protocol, held in Beijing from 29 November to 3 December 1999, the Parties adopted, in accordance with the
procedure laid down in article 9, paragraph 4, of the
1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone
Layer, the Amendment to the Montreal Protocol as set
out in annex V to the report of the Eleventh Meeting
of the Parties (Decision XI/5).
The text of the above Amendment, in the six official
languages of its conclusion, is attached as an annex to
this notification.
In accordance with its article 3, paragraph 1, the
Amendment shall enter into force on 1 January 2001,
provided that at least twenty instruments of ratification,
acceptance or approval of the Amendment have been
deposited by States or regional economic integration
organizations that are Parties to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the
event that this condition has not been fulfilled by that
date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
After its entry into force, the Amendment, in accordance with its article 3, paragraph 3, shall enter into
force for any other Party to the Protocol on the ninetieth
day following the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance or approval.

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Legislativo Regional da Madeira n.o 18/2005/M, publicado no Diário da República, 1.a série, n.o 226, de 24 de
Novembro de 2005, cujo original se encontra arquivado
nesta Secretaria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão,
que assim se rectifica:
No anexo (mapa do quadro de pessoal a que se refere
o artigo 17.o), no grupo de pessoal técnico-profissional,
na col. «Carreira», onde se lê «Técnica de finanças»
deve ler-se «Técnico de finanças».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 18 de Janeiro de 2006. — O Secretário-Geral,
José M. Sousa Rego.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto n.o 9/2006
de 23 de Janeiro

Considerando que Portugal é Parte do Protocolo de
Montreal Relativo às Substâncias Que Empobrecem a
Camada de Ozono, assinado em Montreal em 16 de
Setembro de 1987, que foi aprovado pelo Decreto
n.o 20/88, de 30 de Agosto, tendo depositado o seu instrumento de ratificação em 17 de Outubro de 1988,
conforme aviso publicado no Diário da República, 1.a
série, n.o 283, de 9 de Dezembro de 1988;
Considerando que foi adoptada uma Emenda ao referido Protocolo, em 3 de Dezembro de 1999, no âmbito
da 11.a Conferência das Partes do Protocolo de Montreal
Relativo às Substâncias Que Empobrecem a Camada
de Ozono, realizada em Pequim;
Atendendo a que a referida Emenda tem por objectivo a introdução de um maior grau de controlo do
comércio de substâncias que empobrecem a camada de
ozono, de medidas adicionais para o controlo dos hidroclorofluorocarbonos (HCFC) e da inclusão de novas
substâncias:
Assim:
Nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 197.o da
Constituição, o Governo aprova a Emenda ao Protocolo
de Montreal Relativo às Substâncias Que Empobrecem
a Camada de Ozono, adoptada em Pequim em 3 de
Dezembro de 1999, pela 11.a Conferência das Partes
do Protocolo de Montreal Relativo às Substâncias Que
Empobrecem a Camada de Ozono, cujo texto, na versão
autêntica na língua inglesa e respectiva tradução em
língua portuguesa, se publica em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Dezembro de 2005. — José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa — Diogo Pinto de Freitas do Amaral — Fernando Teixeira dos Santos — António José de Castro
Guerra — Francisco Carlos da Graça Nunes Correia.
Assinado em 10 de Janeiro de 2006.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 11 de Janeiro de 2006.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

28 January 2000. — (Illegible signature.)
Article 1
Amendment

A — Article 2, paragraph 5:
In paragraph 5 of article 2 of the Protocol, for the
words:
«Articles 2A to 2E»
there shall be substituted:
«Articles 2A to 2F».
B — Article 2, paragraphs 8 (a) and 11:
In paragraphs 8 (a) and 11 of article 2 of the Protocol,
for the words:
«Articles 2A to 2H»
there shall be substituted:
«Articles 2A to 2I».
C — Article 2F, paragraph 8:
The following paragraph shall be added after paragraph 7 of article 2F of the Protocol:
«8 — Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in group I of
annex C does not exceed, annually, the average of:
a) The sum of its calculated level of consumption
in 1989 of the controlled substances in group I
of annex C and two point eight per cent of its
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calculated level of consumption in 1989 of the
controlled substances in group I of annex A;
and
b) The sum of its calculated level of production
in 1989 of the controlled substances in group I
of annex C and two point eight per cent of its
calculated level of production in 1989 of the
controlled substances in group I of annex A.

I — Article 4, paragraph 8:
In paragraph 8 of article 4 of the Protocol, for the
words:

However, in order to satisfy the basic domestic needs
of the Parties operating under paragraph 1 of article 5,
its calculated level of production may exceed that limit
by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in group I of
annex C as defined above.
D — Article 2I:
The following article shall be inserted after article 2H
of the Protocol:

J — Article 5, paragraph 4:
In paragraph 4 of article 5 of the Protocol, for the
words:

Article 2I

«Articles 2A to 2E, articles 2G and 2H»
there shall be substituted:
«Articles 2A to 2I».

«Articles 2A to 2H»
there shall be substituted:
«Articles 2A to 2I».
K — Article 5, paragraphs 5 and 6:
In paragraphs 5 and 6 of article 5 of the Protocol,
for the words:

Bromochloromethane

«Articles 2A to 2E»

Each Party shall ensure that for the twelve-month
period commencing on 1 January 2002, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption and production of the controlled substance
in group III of annex C does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide
to permit the level of production or consumption that
is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.
E — Article 3:
In article 3 of the Protocol, for the words:

there shall be substituted:

«Articles 2, 2A to 2H»
there shall be substituted:
«Articles 2, 2A to 2I».
F — Article 4, paragraphs 1 quin. and 1 sex.:
The following paragraphs shall be added to article 4
of the Protocol after paragraph 1 qua:
1 quin. — As of 1 January 2004, each Party shall ban
the import of the controlled substances in group I of
annex C from any State not party to this Protocol.
1 sex. — Within one year of the date of entry into
force of this paragraph, each Party shall ban the import
of the controlled substance in group III of annex C from
any State not party to this Protocol.
G — Article 4, paragraphs 2 quin. and 2 sex.:
The following paragraphs shall be added to article 4
of the Protocol after paragraph 2 qua:
2 quin. — As of 1 January 2004, each Party shall ban
the export of the controlled substances in group I of
annex C to any State not party to this Protocol.
2 sex. — Within one year of the date of entry into
force of this paragraph, each Party shall ban the export
of the controlled substance in group III of annex C to
any State not party to this Protocol.
H — Article 4, paragraphs 5 to 7:
In paragraphs 5 to 7 of article 4 of the Protocol,
for the words:
«Annexes A and B, group II of annex C and annex E»
there shall be substituted:
«Annexes A, B, C and E».

«Articles 2A to 2E and article 2I».
L — Article 5, paragraph 8 ter (a):
The following sentence shall be added at the end
of subparagraph 8 ter (a) of article 5 of the Protocol:
«As of 1 January 2016 each Party operating under
paragraph 1 of this article shall comply with the control
measures set out in paragraph 8 of article 2F and, as
the basis for its compliance with these control measures,
it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;».
M — Article 6:
In article 6 of the Protocol, for the words:
«Articles 2A to 2H»
there shall be substituted:
«Articles 2A to 2I».
N — Article 7, paragraph 2:
In paragraph 2 of article 7 of the Protocol, for the
words:
«Annexes B and C»
there shall be substituted:
«Annex B and groups I and II of annex C».
O — Article 7, paragraph 3:
The following sentence shall be added after the first
sentence of paragraph 3 of article 7 of the Protocol:
«Each Party shall provide to the Secretariat statistical
data on the annual amount of the controlled substance
listed in annex E used for quarantine and pre-shipment
applications.»
P — Article 10:
In paragraph 1 of article 10 of the Protocol, for the
words:
«Articles 2A to 2E»
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there shall be substituted:

there shall be substituted:

«Articles 2A to 2E and article 2I».

«Articles 2A to 2I».

Q — Article 17:
In article 17 of the Protocol, for the words:
«Articles 2A to 2H»

Substance

Number of isomers

Ozone-depleting
potential

Bromochloromethane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0.12

Group

Group III — CH2BrCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R — Annex C:
The following group shall be added to annex C to
the Protocol:

Article 2
Relationship to the 1997 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment
unless it has previously, or simultaneously, deposited
such an instrument to the Amendment adopted at the
Nineth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.
Article 3
Entry into force

1 — This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of
ratification, acceptance or approval of the Amendment
have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
In the event that this condition has not been fulfilled
by that date, the Amendment shall enter into force on
the ninetieth day following the date on which it has
been fulfilled.
2 — For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration
organization shall not be counted as additional to those
deposited by member States of such organization.
3 — After the entry into force of this Amendment,
as provided under paragraph 1, it shall enter into force
for any other Party to the Protocol on the ninetieth
day following the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance or approval.
EMENDA AO PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO
ÀS SUBSTÂNCIAS QUE DETERIORAM A CAMADA DE OZONO

Artigo 1.o
Emenda

A — N.o 5 do artigo 2.o:
No n.o 5 do artigo 2.o do Protocolo, a expressão:
«Artigos 2.oA a 2.oE»
deve ser substituída por:
«Artigos 2.oA a 2.oF».
B — N.o 8, alínea a), e n.o 11 do artigo 2.o:

No n.o 8, alínea a), e n.o 11 do artigo 2.o do Protocolo,
a expressão:
«Artigos 2.oA a 2.oH»
deve ser substituída por:
«Artigos 2.oA a 2.oI».
C — N.o 8 do artigo 2.oF:
Após o n.o 7 do artigo 2.oF do Protocolo, deve aditar-se o seguinte número:
«No período de 12 meses com início em 1 de Janeiro
de 2004 e em cada período subsequente de 12 meses,
cada Parte que produza uma ou mais destas substâncias
deverá garantir que o respectivo nível calculado de produção das substâncias regulamentadas do grupo I do
anexo C não exceda, anualmente, a média de:
a) O total do respectivo nível calculado de consumo
em 1989 das substâncias regulamentadas do
grupo I do anexo C e 2,8 % do respectivo nível
calculado de consumo em 1989 das substâncias
regulamentadas do grupo I do anexo A; e
b) O total do respectivo nível calculado de produção em 1989 das substâncias regulamentadas
do grupo I do anexo C e 2,8 % do respectivo
nível calculado de produção em 1989 das substâncias regulamentadas do grupo I do anexo A.»
No entanto, a fim de satisfazer as necessidades internas fundamentais das Partes referidas no n.o 1 do
artigo 5.o, o seu nível calculado de produção poderá
exceder esse limite até 10 % do respectivo nível calculado
de produção das substâncias regulamentadas do grupo I
do anexo C, como previsto acima.
D — Artigo 2.oI:
Após o artigo 2.oH do Protocolo, deve aditar-se o
seguinte artigo:
«Artigo 2.oI
Bromoclorometano

No período de 12 meses com início em 1 de Janeiro
de 2002 e em cada período subsequente de 12 meses,
cada Parte deverá garantir que o respectivo nível calculado de consumo e de produção da substância regulamentada do grupo III do anexo C seja reduzido a zero.
Não obstante, as Partes poderão decidir, excepcionalmente, autorizar níveis de produção ou de consumo destinados a satisfazer usos considerados essenciais.»
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Nos n.os 5 e 6 do artigo 5.o do Protocolo, a expressão:
«Artigos 2.oA a 2.oE»

o

«Artigos 2. , 2. A a 2. H»
deve ser substituída por:
deve ser substituída por:
o

o

«Artigos 2.oA a 2.oE e artigo 2.oI».

o

«Artigos 2. , 2. A a 2. I».
os

o

F — N. 1 quin. e 1 sex. do artigo 4. :
Após o n.o 1 quart., deve aditar-se os seguintes números ao artigo 4.o do Protocolo:
«1 quin.) A partir de 1 de Janeiro de 2004, cada uma
das Partes deverá proibir a importação das substâncias
regulamentadas do grupo I do anexo C provenientes
de qualquer Estado que não seja Parte do presente
Protocolo.
1 sex.) No prazo de um ano a contar da data de entrada
em vigor do presente número, cada uma das Partes
deverá proibir a importação da substância regulamentada do grupo III do anexo C proveniente de qualquer
Estado que não seja Parte do presente Protocolo.»
G — N.os 2 quin. e 2 sex. do artigo 4.o:
Após o n.o 2 quart., deve aditar-se os seguintes números ao artigo 4.o do Protocolo:
«2 quin.) A partir de 1 de Janeiro de 2004, cada uma
das Partes deverá proibir a exportação da substância
regulamentada do grupo I do anexo C para qualquer
Estado que não seja Parte do presente Protocolo.
2 sex.) No prazo de um ano a contar da data de
entrada em vigor do presente número, cada uma das
Partes deverá proibir a exportação da substância regulamentada do grupo III do anexo C para qualquer Estado
que não seja Parte do presente Protocolo.»
H — N.os 5 a 7 do artigo 4.o:
Nos n.os 5 a 7 do artigo 4.o do Protocolo, a expressão:
«Anexos A e B, grupo II dos anexos C e E»
deve ser substituída por:

L — N.o 8 ter., alínea a), do artigo 5.o:
No final do n.o 8 ter., alínea a), do artigo 5.o do
Protocolo, deve aditar-se a seguinte frase:
«A partir de 1 de Janeiro de 2016, qualquer Parte
abrangida pelo n.o 1 deste artigo deverá cumprir as medidas de controlo expressas no n.o 8 do artigo 2.oF e,
como base do cumprimento destas medidas de controlo,
deverá utilizar a média dos respectivos níveis calculados
de produção e de consumo em 2015.»
M — Artigo 6.o:
No artigo 6.o, a expressão:
«Artigos 2.oA a 2.oH»
deve ser substituída por:
«Artigos 2.oA a 2.oI».
N — N.o 2 do artigo 7.o:
No n.o 2 do artigo 7.o do Protocolo, a expressão:
«Anexos B e C»
deve ser substituída por:
«Anexo B e grupos I e II do anexo C».
O — N.o 3 do artigo 7.o:
Após o primeiro período do n.o 3 do artigo 7.o do
Protocolo, deve aditar-se a seguinte frase:
«Cada Parte fornecerá ao Secretariado dados estatísticos sobre a quantidade anual da substância regulamentada referida no anexo E utilizada para aplicações
de quarentena e pré-expedição.»
P — Artigo 10.o:
No n.o 1 do artigo 10.o do Protocolo, a expressão:

«Anexos A, B, C e E».
I — N.o 8 do artigo 4.o:
No n.o 8 do artigo 4.o, a expressão:

«Artigos 2.oA a 2.oE»

«Artigos 2.oA a 2.oE, artigos 2.oG e 2.oH»

deve ser substituída por:
«Artigos 2.oA a 2.oE e artigo 2.oI».

deve ser substituída por:
«Artigos 2.oA a 2.oI».
J — N.o 4 do artigo 5.o:
No n.o 4 do artigo 5.o do Protocolo, a expressão:

Q — Artigo 17.o:
No artigo 17.o do Protocolo, a expressão:
«Artigos 2.oA a 2.oH»

«Artigos 2.oA a 2.oH»

deve ser substituída por:

deve ser substituída por:

«Artigos 2.oA a 2.oI».

«Artigos 2.oA a 2.oI».
K — N.os 5 e 6 do artigo 5.o:
Grupo

Grupo III — CH2BrCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R — Anexo C:
Deve aditar-se o seguinte grupo ao anexo C do
Protocolo:
Substância

Número de isómeros

Potencial de destruição
do ozono

Bromoclorometano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

0,12
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Artigo 2.o
Relação com a Emenda de 1997

Os Estados ou organizações regionais de integração
económica apenas poderão depositar um instrumento de
ratificação, aceitação ou aprovação ou adesão à presente
Emenda desde que tenham procedido, prévia ou simultaneamente, ao depósito do referido instrumento relativamente à Emenda adoptada na Nona Reunião das Partes, realizada em Montreal em 17 de Setembro de 1997.
Artigo 3.o
Entrada em vigor

1 — A presente Emenda entrará em vigor em 1 de
Janeiro de 2001, sob reserva do depósito, nesta data
de pelo menos 20 instrumentos de ratificação, aceitação
ou aprovação da Emenda pelos Estados ou organizações
regionais de integração económica que são Partes do
Protocolo de Montreal Relativo às Substâncias Que
Deterioram a Camada de Ozono. Na eventualidade de
esta condição não se encontrar satisfeita nessa data, a
Emenda entrará em vigor no 90.o dia seguinte à data
em que esta tiver sido satisfeita.
2 — Para efeitos do n.o 1, qualquer instrumento depositado por uma organização regional de integração económica não deverá ser considerado como adicional aos
instrumentos já depositados pelos Estados membros de
tal organização.
3 — Após a entrada em vigor da presente Emenda,
como previsto no n.o 1, esta entrará em vigor para as
restantes Partes do Protocolo no 90.o dia a seguir à
data de depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação.
Aviso n.o 155/2006
Por ordem superior se torna público que, em 26 de
Agosto de 2005, a Bielorrússia depositou o seu instrumento de adesão ao Protocolo de Quioto à Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas,
de 9 de Maio de 1992, concluído em Quioto no dia
11 de Dezembro de 1997.
Portugal é Parte do mesmo Protocolo, aprovado pelo
Decreto n.o 7/2002, publicado no Diário da República,
1.a série-A, n.o 71, de 25 de Março de 2002, tendo depositado o instrumento de aprovação em 31 de Maio de
2002, conforme o Aviso n.o 49/2005, publicado no Diário
da República, 1.a série-A, n.o 35, de 18 de Fevereiro
de 2005, e tendo entrado em vigor em 16 de Fevereiro
de 2005, conforme aviso publicado no Diário da República, 1.a série-A, n.o 35, de 18 de Fevereiro de 2005.
O Protocolo entrou em vigor para a Bielorrússia em
24 de Novembro de 2005.
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 22 de
Dezembro de 2005. — O Director de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Patrício.
Aviso n.o 156/2006
Por ordem superior se torna público que, em 28 de
Julho de 2005, a Eritreia depositou o seu instrumento
de adesão ao Protocolo de Quioto à Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, de 9
de Maio de 1992, concluído em Quioto no dia 11 de
Dezembro de 1997.

N.o 16 — 23 de Janeiro de 2006

Portugal é Parte do mesmo Protocolo, aprovado pelo
Decreto n.o 7/2002, publicado no Diário da República,
1.a série-A, n.o 71, de 25 de Março de 2002, tendo depositado o seu instrumento de aprovação em 31 de Maio
de 2002, conforme o Aviso n.o 49/2005, publicado no
Diário da República, 1.a série-A, n.o 35, de 18 de Fevereiro de 2005, e tendo entrado em vigor em 16 de Fevereiro de 2005, conforme aviso publicado no Diário da
República, 1.a série-A, n.o 35, de 18 de Fevereiro de
2005.
O Protocolo entrou em vigor para a Eritreia em 26
de Outubro de 2005.
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 22 de
Dezembro de 2005. — O Director de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Patrício.
Aviso n.o 157/2006
Por ordem superior se torna público que, em 16 de
Dezembro de 2002, o Sultanato do Brunei depositou
o seu instrumento de adesão à Convenção sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e Sua Eliminação, concluída em Basileia no
dia 22 de Março de 1989.
Portugal é Parte da mesma Convenção, aprovada,
para ratificação, pelo Decreto n.o 37/93, publicado no
Diário da República, 1.a série-A, n.o 246, de 20 de Outubro de 1993, tendo depositado a carta de ratificação
em 26 de Janeiro de 1994, conforme o Aviso n.o 144/94,
publicado no Diário da República, 1.a série-A, n.o 109,
de 11 de Maio de 1994, e tendo entrado em vigor em
11 de Maio de 1994, conforme aviso publicado no Diário
da República, 1.a série-A, n.o 118, de 22 de Maio de 1998.
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 22 de
Dezembro de 2005. — O Director de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Patrício.
Aviso n.o 158/2006
Por ordem superior se torna público que, em 20 de
Agosto de 2003, Santa Lucia depositou o seu instrumento de ratificação ao Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, de 9 de Maio de 1992, concluído em Quioto
no dia 11 de Dezembro de 1997.
Portugal é Parte do mesmo Procoloto, aprovado pelo
Decreto n.o 7/2002, publicado no Diário da República,
1.a série-A, n.o 71, de 25 de Março de 2002, tendo depositado o seu instrumento de aprovação em 31 de Maio
de 2002, conforme o Aviso n.o 49/2005, publicado no
Diário da República, 1.a série-A, n.o 35, de 18 de Fevereiro de 2005, e tendo entrado em vigor em 16 de Fevereiro de 2005, conforme aviso publicado no Diário da
República, 1.a série-A, n.o 35, de 18 de Fevereiro de
2005.
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 22 de
Dezembro de 2005. — O Director de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Patrício.
Aviso n.o 159/2006
Por ordem superior se torna público que, em 7 de
Janeiro de 2004, o Ruanda depositou o seu instrumento
de adesão à Convenção sobre o Controlo de Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e Sua Elimi-

