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Introdução
Reconhecendo a importância crescente do investimento directo estrangeiro em África e a
vontade dos Estados africanos de promover um clima atractivo de investimento que reforce o
desenvolvimento sustentável, o Modelo de Tratado Bilateral de Investimento da Africa
Arbitration Academy (Modelo de TBI da AAA) foi concebido para promover tais
objectivos. O Modelo de TBI da AAA estabelece o quadro da política de investimento para a
promoção do investimento directo estrangeiro em África. Considera as assimetrias no quadro
da política de investimento existentes em muitos Estados africanos. O Modelo de TBI da AAA
reconhece o direito dos Estados Partes de regular e de introduzir novas medidas relacionadas
com investimentos nos seus territórios, a ﬁm de cumprir os objectivos da política nacional em
conformidade com os princípios consolidados de direito internacional.
O Modelo de TBI da AAA proporciona assim uma abordagem única para equilibrar a relação
entre a promoção do investimento e o desenvolvimento sustentável. Serve como uma fonte de
coesão para os Estados africanos em relação às suas estratégias de reforma ISDS (RLIE) e
promove a codiﬁcação das políticas e leis de investimento dos Estados africanos. O Modelo de
TBI da AAA foi desenvolvido como um documento abrangente composto por textos
uniformes que os Estados africanos podem adoptar como base para o desenvolvimento dos
seus modelos especíﬁcos de tratados de investimento, e também para Estados não-Africanos
quando pretendam negociar e celebrar TBI’s com Estados Africanos. Mesmo que um Estado
não tenha um modelo de tratado de investimento, o presente Modelo de TBI da AAA será útil
para se ponderar sobre a forma como as obrigações são redigidas. Este documento apresenta
uma visão sobre as diferentes abordagens de redacção.
O Modelo de TBI da AAA não pretende ser e não é um documento juridicamente vinculativo,
mas sim um instrumento-tipo, cuja adopção dependerá em grande medida de negociações, do
contexto interno e adaptabilidade por parte dos Estados africanos. Consequentemente, a
adopção de alguns ou todos os textos do presente documento bem como o resultado de
qualquer negociação particular de tratado de investimento são da responsabilidade de cada
Estado africano.
O principal objectivo do Modelo de TBI é promover, encorajar e incrementar os
investimentos, bem como reforçar o desenvolvimento sustentável em África. Para sustentar
este objectivo, cada artigo do Modelo BIT AAA é acompanhado por uma nota explicativa, que
constitui parte integrante do produto ﬁnal. A nota explicativa serve como um instrumento
informativo para os responsáveis dos Estados africanos e não-Africanos envolvidos na
elaboração e negociação de tratados de investimento envolvendo Estados Africanos. O
documento fornece orientação sobre a aplicação de cada uma das disposições contidas no
mesmo.
A preparação do Modelo de TBI da AAA foi realizada através de um processo de investigação
interactivo e aprofundado, por uma comissão de redacção e uma comissão de revisão técnica,
compostas por peritos experientes em arbitragem e direito de investimento de diferentes
Estados africanos e da comunidade internacional de arbitragem e direito de investimento.
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Aviso de Responsabilidade
Este Modelo de TIB representa uma modesta contribuição para o tema da Resolução de
Litígios entre Investidores e o Estado (RLIE/ISDS) e é um trabalho intelectual da Africa
Arbitration Academy. As disposições, conteúdos e comentários incluídos neste Modelo de
TIB não pretendem reﬂectir as opiniões pessoais nem proﬁssionais individuais dos membros
das Comissões de Redacção e Revisão Técnica, nem de qualquer das instituições, empresas ou
organizações às quais estão ﬁliados. O facto de os nomes dos membros das Comissões de
Redacção e Revisão Técnica aparecerem neste Modelo de TIB não implica a expressão de
qualquer opinião de qualquer natureza por parte de qualquer membro individual relativamente
ao texto do Modelo de TBI.
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Preâmbulo
COMPREENDENDO a necessidade de promover e acelerar o crescimento social,
económico e intra-africano através de esforços directos, conscientes e concertados para
eliminar as barreiras ao comércio e ao investimento, promovendo ao mesmo tempo a livre
circulação de mão-de-obra, bens e serviços através dos Estados africanos;
COMPREENDENDO a importância das oportunidades de comércio e investimento
decorrentes do Acordo Continental Africano de Comércio Livre que fornece orientações úteis
aos governos e instituições africanas envolvidas na negociação de tratados bilaterais de
investimento ou acordos internacionais de investimento, procurando equilibrar os direitos e
obrigações entre os Estados partes e os investidores;
RECONHECENDO que a promoção e protecção dos investimentos pelos investidores de
uma parte no território da outra parte será favorável ao estímulo de actividades comerciais
mutuamente benéﬁcas, ao desenvolvimento da cooperação económica, e à promoção do
desenvolvimento sustentável;
RECONHECENDO a importância de encorajar actividades de promoção de investimentos
mais acessíveis a grupos pouco representados, incluindo os investimentos especíﬁcos de
mulheres, povos indígenas, e micro, pequenas ou médias empresas;
REAFIRMANDO a importância de promover uma conduta empresarial responsável,
identidade e diversidade culturais, protecção e conservação ambiental, igualdade de género,
direitos dos povos indígenas, direitos laborais, comércio inclusivo, desenvolvimento
sustentável e conhecimentos tradicionais, bem como a importância de preservar o direito do
Estado anﬁtrião de regulamentar para o interesse do público;
ACOLHENDO o espírito de comunidade mútua e defendendo os princípios da dignidade
humana, igualdade e conectividade, estimulando a actividade económica em todas as
comunidades, ricas e pobres;
PRESERVANDO e aproveitando o conhecimento, tradição, expressões de cultura e recursos
genéticos de todos os povos indígenas em benefício das suas comunidades locais e étnicas de
origem;
É, por este meio, acordado o seguinte:
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ARTIGO 1

Princípio Fundamental do Tratado
1.

2.

Na medida em que não seja incompatível com as leis internas do Estado anﬁtrião, a
interpretação, execução e aplicação do presente Acordo deverá estar em conformidade
com o princípio do Ubuntu, o qual confere respeito à dignidade humana e igualdade a
qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto num sentido comunitário. O
princípio reconhece que qualquer pessoa tem um dever nato de respeitar a dignidade
humana, assim como a igualdade dos outros membros da comunidade dentro da qual
opera.
Para efeitos do presente Acordo, o Investidor:
(a)
É considerado parte da comunidade alargada do Estado Anﬁtrião;
(b)
compromete-se a aplicar o princípio do Ubuntu nas suas relações com, entre
outros:
(i)
as comunidades locais no Território do Estado Anﬁtrião onde o
Investimento está localizado/operacional.
(ii)
os nacionais do Estado Anﬁtrião durante todo o período de duração do
Investimento dentro do Território do Estado Anﬁtrião.
(iii) qualquer outro Estado ou nacionais desse Estado, que sejam vizinhos ou
sejam afectados pelo Investimento do Investidor localizado/operado
no Território do Estado Anﬁtrião.

Notas explicativas
Dada a receptividade geral dos conceitos africanos no tratamento das questões
peculiares transnacionais e comunitárias em África, entendeu-se apropriado incluir o
conceito de Ubuntu (tal como deﬁnido no artigo das deﬁnições) como a ﬁlosoﬁa
dominante para a interpretação, execução e aplicação das disposições substantivas do
TBI.
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ARTIGO 2

Deﬁnições
1.

Para efeitos do presente Acordo:
“Parte Contratante" signiﬁca um Estado que é parte no presente Acordo.
"Partes Contratantes" signiﬁca os Estados que são partes no presente Acordo.
"Controlo" de um Investimento signiﬁca controlo de facto, determinado após um
exame das circunstâncias próprias de cada situação. Em tal exame, todos os factores
relevantes devem ser considerados, incluindo, em relação ao Investidor:
(a)
(b)

interesse ﬁnanceiro, incluindo participação no Investimento;
capacidade de exercer inﬂuência substancial sobre a gestão e
funcionamento do Investimento;
(c)
capacidade de exercer inﬂuência substancial sobre a selecção dos
membros do conselho de administração ou de qualquer outro órgão de
gestão; e
(d)
capacidade de inﬂuenciar quaisquer mudanças na ﬁnalidade, estrutura e
existência do Investimento.
Quando houver dúvidas sobre se um Investidor controla, directa ou indirectamente,
um Investimento, o ónus de provar que tal controlo existe incumbe à Parte em litígio
que o invocar.
“Parte em litígio” signiﬁca um Investidor ou uma Parte Contratante que seja parte
numa disputa iniciada ao abrigo do presente Acordo.
“Empresa” signiﬁca qualquer entidade jurídica com ou sem ﬁns lucrativos, privada ou
governamental, ou controlada, incluindo qualquer sociedade, sociedade anónima,
sociedade de responsabilidade limitada ou joint venture e uma sucursal de qualquer
uma dessas entidades, constituída, estabelecida ou organizada, e/ou que opera ou
realiza actividades comerciais no território de uma Parte Contratante, em
conformidade com as leis dessa Parte Contratante.
“Estado Anﬁtrião” corresponde à Parte Contratante em cujo território o
investimento se encontra estabelecido.
“Investimento” signiﬁca uma empresa constituída, organizada e operada de boa-fé
por um Investidor em conformidade com a legislação e políticas do Estado Anﬁtrião,
que, juntamente com os activos da empresa, tem as características de um investimento,
tais como o compromisso de capital ou outros recursos, certa duração, a expectativa de
ganho ou lucro, a assunção de risco e uma contribuição signiﬁcativa para o
desenvolvimento sustentável (ou económico) do Estado Anﬁtrião. Os seguintes
activos de uma empresa podem constituir um investimento:
(a)
participações, acções e outras formas de instrumentos de capital próprio da
empresa ou noutra empresa;
(b)
um instrumento de dívida ou um título de outra empresa;
©
um empréstimo a outra empresa (i) se a empresa for uma ﬁlial do Investidor, ou
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(d)
(e)
(f)
(g)

(h)
(i)

(ii) se o prazo inicial do empréstimo for de pelo menos três (3) anos;
licenças, alvarás, autorizações ou direitos similares conferidos em
conformidade com as leis de uma Parte Contratante;
direitos conferidos por contratos de longo prazo, tais como os de cultivar,
extrair ou explorar recursos naturais de acordo com a legislação de uma Parte
Contratante;
contratos que envolvam a presença de propriedade de um Investidor no
Território de uma Parte Contratante, incluindo contratos "chave na mão" ou de
construção, ou concessões;
direitos de autor, conhecimentos e direitos de propriedade intelectual tais como
patentes, marcas registadas, desenhos e modelos industriais e nomes
comerciais, na medida em que sejam reconhecidos ao abrigo da legislação de
uma Parte Contratante;
bens móveis ou imóveis e direitos conexos; e
quaisquer outros interesses da empresa que envolvam actividade económica
substancial e dos quais a empresa obtenha um valor ﬁnanceiro signiﬁcativo..

Para maior clareza, o Investimento não inclui os seguintes activos de uma empresa:
(j)
carteira de Investimentos da empresa ou noutra empresa;
(k)
títulos de dívida emitidos por um governo ou por uma empresa pública ou
controlada pelo governo, ou empréstimos a um governo ou por uma empresa
pública ou controlada pelo governo;
(l)
quaisquer despesas pré-operacionais relacionadas com a admissão,
estabelecimento, aquisição ou expansão da empresa efectuadas antes do início
de operações comerciais substanciais da empresa no Território da Parte
Contratante onde o Investimento é efectuado;
(m)
as reivindicações de dinheiro que provenham unicamente de:
i.
contratos comerciais para a venda de bens ou serviços por um nacional ou
empresa no território de uma Parte Contratante a uma empresa no território de
outra Parte Contratante;
ii.
a extensão do crédito em relação a qualquer transacção comercial;;
(n)
boa vontade, valor da marca, quota de mercado ou direitos imateriais
semelhantes;
(o)
uma ordem ou sentença requerida ou proferida em qualquer processo judicial,
administrativo ou arbitral; e
(p)
outras reivindicações de dinheiro que não envolvam o tipo de interesses ou
operações estabelecidas na deﬁnição de Investimento no presente Acordo. .
“Investidor” corresponde a um Nacional ou a uma empresa de uma Parte
Contratante, que tenha realizado um investimento no Território da outra Parte
Contratante. Para efeitos da presente deﬁnição, "empresa de uma Parte Contratante"
signiﬁca:
(a)
uma empresa constituída ou organizada ao abrigo da lei dessa Parte Contratante
e que tenha actividades comerciais substanciais no Território dessa Parte Contratante.
A determinação de se uma empresa tem actividades comerciais substanciais no
Território de uma Parte Contratante pressupõe um exame casuístico, baseado em
factos; ou
(b)
uma empresa constituída ou organizada ao abrigo da legislação dessa Parte
Contratante, e que seja directa ou indirectamente detida ou controlada por um
nacional dessa Parte Contratante ou por uma empresa mencionada na alínea (a).
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“Medida” signiﬁca qualquer acção de uma Parte Contratante directamente
relacionada ou que afecte directamente qualquer investimento no território dessa
Parte Contratante, quer sob a forma de leis, regulamentos, regras, procedimentos,
decisões e acções ou práticas administrativas, que seja tomada, adoptada ou mantida
por:
(a)
autoridades governamentais centrais, regionais ou locais;
(b)
organismos não governamentais no exercício dos poderes delegados
pelas autoridades governamentais centrais, regionais ou locais; ou
(c)
organismos não governamentais, sem instrumento de delegação mas
agindo sob a direcção ou controlo da Parte Contratante ou cuja acção tenha sido
adoptada pela Parte Contratante.
“Nacional da Parte Contratante” signiﬁca qualquer pessoa singular com a
nacionalidade de uma Parte Contratante sendo, no caso de dupla nacionalidade,
considerada exclusivamente uma pessoa singular da Parte Contratante da sua
nacionalidade dominante e efectiva.
"Investimento de carteira" signiﬁca investimento de carácter puramente ﬁnanceiro,
em que o investidor permanece passivo e não controla a gestão do investimento e que
não conduz à transferência de tecnologia, formação dos trabalhadores locais nem
outros benefícios associados ao investimento directo .
"Actividade Empresarial Substancial" no Território de uma Parte Contratante
signiﬁca: a presença de um endereço oﬁcial ou sede social, ou de instalações de
produção e/ou laboratório de investigação estabelecidos no Território da Parte
Contratante e com uma administração ou gestão associada ao número de
trabalhadores, e gerando um volume de negócios mínimo, conforme acordado pelas
Partes Contratantes ou especiﬁcado nas leis ou regulamentos internos do Estado
Anﬁtrião.
“Território” compreende o território terrestre, as águas interiores, o mar territorial e o
espaço aéreo acima deles, bem como as zonas marítimas sobre as quais um Estado
Contratante tem direitos soberanos ou jurisdição para efeitos de prospecção,
exploração e preservação dos recursos naturais, vivos ou não, de acordo com as leis
internacionais..
“Estado-terceiro” corresponde a qualquer outro Estado distinto das Partes
Contratantes.
"Financiamento por Terceiros" signiﬁca qualquer ﬁnanciamento concedido por
uma pessoa singular ou colectiva que não seja parte num litígio decorrente do presente
Acordo, mas que celebre um acordo com uma Parte em litígio, a ﬁm de ﬁnanciar parte
ou a totalidade dos custos do processo, quer através de uma doação ou subvenção,
quer em troca de um reembolso dependente do resultado do litígio.
"Conhecimentos Tradicionais" signiﬁca os conhecimentos, competências, saberfazer, inovações e práticas dos povos indígenas e comunidades locais/étnicas de uma
Parte Contratante, que são desenvolvidos a partir da experiência adquirida ao longo do
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tempo, adaptados à cultura e ambiente locais, sustentados e transmitidos de geração
em geração dentro de uma comunidade, e que muitas vezes, entre outras coisas, fazem
parte da identidade cultural ou espiritual dessa comunidade. Os conhecimentos
tradicionais podem ser encontrados em contextos variados, incluindo mas não
limitados a cientíﬁcos, técnicos, medicinais, ecológicos, agrícolas e biotecnológicos.
Os Conhecimentos Tradicionais podem também estar relacionados com a
biodiversidade e os recursos genéticos vegetais, bem como com conhecimentos,
tecnologia ou práticas desenvolvidas a partir de ou relacionadas com Expressões
Culturais Tradicionais.
"Expressões Culturais Tradicionais" signiﬁca o saber-fazer, as competências e
forma através dos quais os povos indígenas e as comunidades locais/étnicas de uma
Parte Contratante expressam a sua cultura tradicional, identidade, património, valores
fundamentais, práticas sociais e crenças, que são desenvolvidos a partir da experiência
adquirida ao longo do tempo, adaptados à cultura e ambiente locais, e transmitidos e
sustentados de geração em geração. As expressões culturais tradicionais podem tomar
a forma de histórias, folclore, provérbios, narrativas, música, dança, artes, eventos
festivos, desenhos, nomes, sinais e símbolos, formas arquitectónicas, rituais,
artesanato tradicional, leis comunitárias, língua local ou muitas outras expressões
artísticas, culturais ou sociais
"Ubuntu" O princípio do Ubuntu foi derivado do popular idioma africano "Umuntu
ngumuntu nga bantu" traduzido literalmente como "uma pessoa é uma pessoa devido ao que outros
membros da comunidade ﬁzeram por ela".
“Regras de Arbitragem da CNUDCI” signiﬁca as regras de arbitragem da Comissão
das Nações Unidas sobre o Direito Comercial Internacional em vigor à data de entrada
em vigor do presente Acordo ou que possam ser alteradas posteriormente.
“Regras do CIRDI” signiﬁca as regras do Centro Internacional para a Resolução de
Diferendos relativos a Investimentos em vigor à data de entrada em vigor do presente
Acordo ou que possam ser alteradas posteriormente.
Notas Explicativas
Deﬁnição de Investimento
De todas as deﬁnições, a de "Investimento" é, talvez, a mais controversa e crítica, dado
que a deﬁnição determinará quais os ﬂuxos de capital estrangeiro serão abrangidos
pelo Acordo. O âmbito da deﬁnição de um Investimento é também importante na
redacção e negociação de tratados porque determina se um Investidor pode iniciar uma
arbitragem vinculativa contra os Estados anﬁtriões em caso de litígio.
Com base na actual orientação política dos governos africanos de promover
investimentos que apoiem o desenvolvimento sustentável, através do
desenvolvimento de políticas que permitam a entrada de empresas que tragam
benefícios económicos e sociais construtivos, para a deﬁnição de Investimento, este
Modelo TBI adopta uma abordagem baseada na empresa . Exige-se, assim, a criação ou
aquisição de uma empresa, classicamente associada ao investimento directo

Nota: Os governos podem considerar o estabelecimento de uma referência, por exemplo 10% das acções ordinárias, para distinguir entre investimentos
directos e de carteira.
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estrangeiro. Os activos da empresa são então incluídos entre os activos cobertos do
investidor. A lista ilustrativa de activos mencionada no parágrafo inicial não é o teste de
um investimento, mas destaca os tipos de activos que um investimento abrangido pelo
TBI pode possuir ou controlar.
Deﬁnição de Medidas
M As medidas são estabelecidas para acomodar diferentes níveis de governo. Os
redactores e negociadores de TBI devem determinar que níveis de governo devem ser
abrangidos. Note-se também que uma decisão judicial seria incluída na lista de medidas
propostas. Isto é geralmente entendido como estando no âmbito dos tratados de
investimento com o objectivo de evitar uma potencial grande lacuna. A expressão "que
afecte directamente", tal como utilizada na deﬁnição, signiﬁca que a Medida deve ter
um impacto directo sobre ou em relação ao investimento, e não simplesmente conduzir
a algum impacto secundário ou indirecto sobre o mesmo.
Deﬁnição de Conhecimento Tradicional e de Expressão Cultural Tradicional
A protecção dos direitos dos Povos Indígenas e das Comunidades Locais/Etnicas
contra o uso e exploração indevidos por parte dos Investidores é fundamental e,
portanto, faz parte das normas de protecção global internacionalmente reconhecidas
para investimentos internacionais. Estes direitos incluem, entre outros, o
Conhecimento Tradicional e as Expressões Culturais Tradicionais. Embora ainda não
exista uma deﬁnição globalmente aceitável de Conhecimentos Tradicionais e
Expressões Culturais Tradicionais, as deﬁnições fornecidas ao abrigo deste Acordo
foram em grande parte retiradas das deﬁnições adoptadas pela Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) e pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).
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ARTIGO 3

Promoção de Investimentos
1.

Cada Parte Contratante compromete-se a promover a cooperação económica e
a incentivar e apoiar a criação de condições favoráveis aos investimentos no seu
território.

2.

Cada Parte Contratante admitirá os investimentos estrangeiros da outra Parte
Contratante que lhe sejam favoráveis, em conformidade com as suas leis e
regulamentos.

3.

As Partes Contratantes reforçarão a promoção e facilitação dos investimentos,
explorando várias oportunidades e incentivos que contribuam para o
desenvolvimento sustentável, incluindo mas não se limitando às consultas
regulares entre as suas respectivas agências de promoção dos investimentos e ao
intercâmbio de informações relativas às oportunidades de investimento.

Notas Explicativas
A maior parte dos tratados de investimento são amiúde redigidos como tratados de
promoção e protecção do investimento com poucas ou nenhumas disposições
relacionadas com a promoção de investimentos. Este artigo estabelece uma obrigação
mútua para as Partes Contratantes de promover investimentos, e propõe alguns
instrumentos especíﬁcos que podem, mediante o acordo das partes, ser utilizados para
o efeito. Trata-se de um pequeno primeiro passo nessa direcção.
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ARTIGO 4

Normas de não discriminação
A.

Tratamento da Nação-Mais-Favorecida
1.
Cada Parte Contratante concederá aos Investidores da outra Parte Contratante
e aos seus Investimentos, um tratamento não menos favorável que aquele que concede,
em circunstâncias semelhantes, aos investidores de qualquer Estado terceiro e aos seus
investimentos no que respeita à gestão, conduta, operação, expansão, venda ou outro
acto de disposição de Investimentos dentro do seu Território.
2.
Ao apreciar o "tratamento" de um Investidor e/ou Investimento de um
Investidor, aplica-se o seguinte:
(a)
As obrigações substantivas de outros tratados internacionais de
investimento e outros acordos comerciais não constituem, em si
mesmas, "tratamento", não podendo, portanto, dar origem a uma
violação deste artigo, na ausência de medidas adoptadas ou mantidas
por uma Parte Contratante em conformidade com essas obrigações em
circunstâncias semelhantes.
(b)
O "tratamento", referido no parágrafo 1 supra, não inclui os
procedimentos de resolução de litígios previstos noutros acordos de
investimento e/ou acordos comerciais

B.

Tratamento Nacional
Cada Parte Contratante concederá aos Investidores da outra Parte Contratante e aos
Investimentos de um Investidor da outra Parte Contratante, um tratamento não menos
favorável do que aquele que concede, em circunstâncias semelhantes, aos seus próprios
investidores e aos seus investimentos no que respeita à gestão, conduta, operação,
expansão e venda ou outro acto de disposição de Investimentos dentro do seu
Território.

C.

O conceito de “em circunstâncias semelhantes”
1.

Na aplicação do conceito de "em circunstâncias semelhantes" relativamente ao
Tratamento da Nação Mais Favorecida e Tratamento Nacional, é necessária
uma avaliação global, casuística, de todas as circunstâncias do Investimento,
incluindo, mas não se limitando às seguintes:
(a)
efeito do Investimento sobre a Parte Contratante, com os efeitos
cumulativos de todos os Investimentos;
(b)
sector(es) em que os Investimentos se encontram estabelecidos;
(c)
objectivo da(s) Medida(s) relacionada(s) com o Investimento;
(d)
factores objectivos relacionados com o Investimento relativamente a
qualquer das Medidas em causa;
(e)
efeito do Investimento sobre terceiros e sobre a comunidade local.
(f)
efeito do Investimento no emprego e no desenvolvimento sustentável; e
(g)
efeito directo e indirecto do Investimento sobre o ambiente, a saúde das
populações, ou sobre os bens comuns mundiais.

2.

A avaliação dos factores acima expostos não se deve limitar a um factor, nem
deve ser tendenciosa em relação a qualquer outro.
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D.

Excepções
1.

Na medida em que se mostre necessário que tais Medidas sejam aplicadas de
forma discricionária, nada no presente artigo deve ser interpretado no sentido
de impedir a adopção ou a aplicação por uma Parte Contratante de uma Medida:
(a)
que seja concebida e aplicada para proteger ou reforçar um interesse
legítimo de bem-estar público, como a saúde pública, a segurança, o meio
ambiente, os direitos laborais, os direitos humanos, os direitos dos
consumidores e o bem-estar social.
(b)
tomada por razões de segurança nacional, interesse público, saúde
pública, ou moral pública.

2.

O princípio do Tratamento da Nação-Mais-Favorecida:
(a)
. não se aplica aos sectores especíﬁcos da Lista de Sectores Excluídos do
Tratamento da Nação Mais Favorecida de uma Parte Contratante, ao
abrigo do Anexo 1.
(b)
não obriga uma Parte Contratante a estender aos investidores de outra
Parte Contratante ou de um Estado terceiro o benefício de qualquer
tratamento, preferência ou privilégio contido:
(i)
qualquer zona de comércio livre existente ou futura, união
aduaneira, acordo de mercado comum ou qualquer acordo
internacional ou regional em que o Estado de origem do
Investidor não seja Parte, ou
(ii)
qualquer acordo internacional ou regional ou legislação nacional
relacionada total ou principalmente com a tributação.

3.

O princípio do Tratamento Nacional não se aplica:
(a)
a subsídios ou subvenções concedidos a um governo ou a uma empresa
estatal, incluindo empréstimos, garantias e seguros apoiados pelo
governo; ou
(b)
à tributação Medidas destinadas a assegurar a cobrança efectiva de
impostos, excepto quando tal resultar em discriminação arbitrária.
(c)
quando a Parte Contratante, em conformidade com as leis e
regulamentos nacionais, conceda um tratamento mais favorável para
responder às necessidades internas de determinadas pessoas, grupos ou
regiões desfavorecidas.

Explanatory Notes
Tanto o princípio do Tratamento da Nação Mais Favorecida ("NMF") como o
princípio do Tratamento Nacional são em grande medida pressupostos em relação à
posição política que tem sido defendida pelos Estados membros da União Africana no
Projecto de Código Pan-Africano de Investimento. Existem, no entanto, opiniões
divergentes nas diferentes Comunidades Económicas Regionais ("CERs") em África
quanto à necessidade ou relevância contínua da inclusão da Nação Mais Favorecida
("NMF") nos tratados de investimento. A Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral ("SADC") é uma forte defensora da exclusão da NMF. É importante apontar o
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ponto de vista da Comissão de Redacção do Modelo TBI da SADC. A Comissão de
Redacção da SADC observou que a NMF:
"não devem ser incluídos em tratados bilaterais e que, como tal, não devem estabelecer uma
multilateralização involuntária através da disposição NMF. Isto é ainda mais importante se
um tratado incluir um direito de pré-estabelecimento para investidores estrangeiros. A
Comissão apontou igualmente que a disposição NMF tem sido interpretada de forma muito
ampla, e em várias ocasiões inesperada, em arbitragens, o que a torna muito imprevisível na
prática. Isto representa riscos desnecessários para os Estados, especialmente para os países em
desenvolvimento.
Reconhecemos as preocupações suscitadas pela Comissão de Redacção da SADC, no
entanto, a nível do continente, a NMF continua a ser recomendada como uma
importante medida para a protecção do investimento e do investidor após o arranque.
Por essa razão, incluímos a NMF, mas tentámos fornecer uma disposição equilibrada
que exclui consequências não intencionais, tais como a potencial importação de
disposições de resolução de disputas de outros tratados.
1.a.1.1 No entanto, para os Estados africanos que ainda mantêm a posição de que a
NMF deve ser totalmente excluída nos tratados bilaterais de investimento, propomos
que a disposição NMF seja excluída, mas que no mínimo, o Tratamento Nacional seja
mantido por ser uma das duas disposições de não discriminação importantes para a
protecção do investimento pós-estabelecimento.
O princípio do Tratamento Nacional, salvas algumas excepções, é de um modo geral,
mais susceptível de adopção pelos Estados. Tais excepções procuram geralmente
equilibrar o direito soberano do Estado de regular no seu interesse nacional, em relação
a vários objectivos económicos e/ou de desenvolvimento e o direito do investidor a
não ser tratado de forma menos favorável. A linguagem neste artigo limita-se às
actividades nas fases de pós-estabelecimento, ou seja, a gestão, operação, expansão e
disposição dos investimentos. Os direitos de pré-estabelecimento, tais como
estabelecimento e aquisição, foram excluídos dado que a sua inclusão alargaria este
Artigo aos direitos de pré-estabelecimento de tratamento nacional para investidores.
Em particular, por uma questão de coerência entre as cláusulas da NMF e do
Tratamento Nacional, o termo "expansão" foi incluído neste artigo. Estamos cientes
do debate sobre se a "expansão" de um negócio existente deve ser considerada uma
actividade de pré-estabelecimento ou de pós-estabelecimento, particularmente,
quando se trata da expansão real da capacidade produtiva e não da expansão através de
uma fusão ou aquisição. O que é considerado por este artigo são as actividades de
expansão pós-estabelecimento, sujeitas às leis de concorrência nacionais e às práticas
de protecção do consumidor.
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ARTIGO 5

Padrões Mínimos de Tratamento
A.

B.

Tratamento Justo e Equitativo
1.

Cada Parte Contratante deve assegurar que os Investidores e/ou os seus
Investimentos recebam um tratamento justo e equitativo, com base em padrões
mínimos de tratamento de acordo com o direito internacional consuetudinário.

2.

Para evitar qualquer dúvida:
(a)
o padrão mínimo de tratamento ao abrigo do direito internacional
consuetudinário não exige tratamento adicional ou para além dos
requisitos normais e não cria direitos substantivos adicionais para os
Investidores.
(b)
Uma Parte Contratante viola a obrigação de tratamento justo e
equitativo quando uma Medida ou série de Medidas constitui qualquer
das seguintes:
(i)
denegação de justiça em processos penais, civis ou
administrativos;
(ii)
violação fundamental do princípio do processo equitativo,
incluindo violação fundamental da transparência nos processos
judiciais e administrativos;
(iii) conduta manifestamente arbitrária ou manifestamente
inconsequente;
(iv)
conduta direccionada ou discriminatória (directa ou indirecta)
com base em motivos manifestamente injustiﬁcados.
(c)
A violação de outra disposição do presente Acordo ou de qualquer outro
acordo internacional por uma Parte Contratante não constitui uma
violação do presente artigo.
(d)
A violação do direito interno por uma Parte Contratante não constitui,
por si só, uma violação do presente Artigo.

Protecção Total e Segurança
1.

Cada Parte Contratante concederá aos Investimentos dos Investidores da outra
Parte Contratante protecção e segurança não menos favoráveis do que as que
concede aos investimentos dos seus próprios investidores ou de qualquer
Estado terceiro. Para evitar dúvidas, a protecção e segurança ao abrigo deste
artigo refere-se apenas à segurança física do Investidor e/ou Investimento de tal
Investidor e exclui especiﬁcamente a segurança jurídica e/ou económica.

2.

Os investidores de uma Parte Contratante cujos Investimentos no Território da
outra Parte Contratante sofram perdas como resultado de uma violação do
parágrafo B(1) acima, em particular devido à guerra ou outro conﬂito armado,
revolução, revolta, distúrbios nacionais, insurreição, perturbações civis ou
motins ou outros eventos similares no Território de uma Parte Contratante
serão tratados pela Parte Contratante, no que respeita à restituição,
indemnização, compensação ou outro acordo, de forma não menos favorável
do que a Parte Contratante concede aos investidores de qualquer Estado
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terceiro ou aos seus próprios investidores, consoante o que for mais favorável
aos Investidores.
3.

C

A protecção e segurança a ser fornecida por uma Parte Contratante aos
Investimentos dos Investidores deve estar em conformidade com as normas
mínimas de direito internacional consuetudinário.

Direito Internacional Consuetudinário
As Partes Contratantes partilham um entendimento comum de que o "direito
internacional consuetudinário" em geral e tal como referido especiﬁcamente no
artigo 5 (padrões mínimos de tratamento) resulta de uma prática geral e
consistente dos Estados que a seguem com a convicção de obrigatoriedade
jurídica. O padrão mínimo de tratamento dos estrangeiros no direito
internacional consuetudinário, refere-se a todas as regras e princípios de direito
internacional consuetudinário que protegem os investimentos dos estrangeiros.

Nota Explicativa
A política adoptada pelos governos africanos na elaboração de projectos de
instrumentos de investimento tais como o Projecto de Código Pan-Africano de
Investimento (CPAI) e instrumentos regionais de investimento tais como o Protocolo
da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral sobre Finanças e
Investimento, alterado em 2017 ("Protocolo da SADC") é para que o tratamento justo
e equitativo ("TJE") seja abandonado na sua totalidade. A razão pela qual a maioria dos
Estados africanos parece ser a favor do abandono da norma TJE é, entre outras:
o

o
o

O sentido demasiado amplo que os tribunais têm dado à norma TJE.
Isto também associado ao debate controverso sobre se a norma FET é
independente do padrão mínimo de tratamento, de direito internacional
consuetudinário ou de um mero reﬂexo do mesmo. Diversas
interpretações foram adoptadas, a esse respeito:
§
Alguns tribunais sustentaram que a norma TJE é baseada em
tratados, autónoma e independente (Biwater Gauff Ltd contra
Tanzânia).
§
Outros sustentam que a norma TJE requer um tratamento
superior ao exigido pelo padrão mínimo de tratamento de direito
internacional consuetudinário (CMS Gas Transmission
Company v Argentina).
A percepção dE imprevisibilidade da norma TJE com base na decisão
dos tribunais.
A norma TJE é a que apresenta o maior risco de os Estados terem
violado um tratado, sendo também a norma mais frequentemente
invocada em matéria de protecção do investimento.

No entanto, apesar da posição política no Projecto CPAI e nos instrumentos de
investimento regional, vários tratados bilaterais de investimento assinados (ainda não
ratiﬁcados) por Estados africanos desde cerca de 2016 até à data ainda contêm a norma
TJE sob uma ou outra forma. A esse respeito:
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o
o
o

O TBI entre República Federal da Nigéria e do Reino de Marrocos,
concluído em 2016, inclui o padrão mínimo de tratamento de acordo
com o direito internacional consuetudinário com referência ao TJE.
O TBI entre a República do Ruanda e os Emirados Árabes Unidos,
concluído em 2017 inclui uma norma TJE no seu artigo 4.
O TBI de Marrocos e Japão concluído em Janeiro de 2020 inclui o
padrão mínimo de tratamento ao abrigo do direito internacional
consuetudinário, com referência ao TJE.

Como alternativa ao padrão TJE tradicional ou ao padrão mínimo de tratamento, o
conceito de tratamento administrativo justo ("TAJ") também foi desenvolvido no
Modelo de BIT da SADC como um potencial substituto para o TJE. Apesar da
proposta de adopção do TAJ no Modelo TBI da SADC, não parece haver um consenso
quanto a TAJ. Dos poucos TBI que se refere ao TBI como padrão é o TBI (não
ratiﬁcado) entre a República Democrática Federal da Etiópia e o Estado do Qatar
datado de 14 de Novembro de 2017 ("TBI Qatar-Etiópia"). O TBI Qatar-Etiópia
parece ter adoptado esta norma do Modelo de TBI da SADC, uma vez que a redacção
do artigo é quase idêntica a que está contida no Modelo de TBI da SADC. Esta norma
foi proposta e concebida pela África do Sul como alternativa ao vasto âmbito do TJE e
para que houvesse pelo menos uma substituição do TJE por alguma forma de norma
de tratamento para os investidores. A Lei de Protecção do Investimento da África do
Sul, de 2017, também se refere ao conceito de TAJ. Embora a norma do TAJ proposta
tente fornecer uma forma de padrão de tratamento com a qual a norma TEJ mais
ampla poderia ser substituída, aquela não fornece um padrão holístico de protecção
aos investidores. A norma TAJ está centrada na equidade processual da conduta do
Estado e não na justiça e equidade substantivas. A norma do TAJ proposta também
exclui fundamentalmente os actos executivos do Estado, uma vez que o foco está em
"acções administrativas, legislativas e judiciais". Na maioria dos Estados africanos de Direito
Comum, as acções administrativas são fundamentalmente diferentes dos actos
executivos de um Estado.
Uma norma holística que garanta tanto a igualdade processual como substantiva e a
equidade é importante para proporcionar aos investidores uma protecção concreta.
Assim, os redactores do Modelo de TBI da AAA consideram a adopção do padrão
mínimo de tratamento de direito internacional consuetudinário com directrizes claras
sobre o que o padrão mínimo de tratamento implica.
A utilização do padrão mínimo de tratamento de direito internacional consuetudinário
com directrizes interpretativas claras para os tribunais, parece ser o melhor meiotermo, ao proporcionar protecção de direitos processuais e substantivos aos
investidores, sem simultaneamente criar obrigações adicionais ou incertas onerosas
para o Estado. O padrão mínimo de tratamento de direito internacional
consuetudinário, embora muito difícil de deﬁnir com precisão, tem sido descrito como:
"uma norma de direito internacional consuetudinário que rege o tratamento dos estrangeiros,
prevendo um conjunto mínimo de princípios que os Estados, independentemente da sua
legislação e prática interna, devem respeitar quando lidam com estrangeiros e os seus bens.
Enquanto o princípio do tratamento nacional prevê que os estrangeiros só podem esperar
igualdade de tratamento com os nacionais, o padrão mínimo internacional estabelece um
conjunto de direitos básicos estabelecidos pelo direito internacional que os Estados devem
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conceder aos estrangeiros, independentemente do tratamento concedido aos seus próprios
cidadãos. A violação desta norma implica a responsabilidade internacional do Estado
anﬁtrião e pode abrir espaço para uma acção internacional em nome do estrangeiro lesado,
tendo esgotado as vias de recurso locais." [OECD, Fair and Equitable Standard in
International Investment Law, 8 note 32 (Working Papers on International
Investment, 2004/3, 2004)].
O conceito de protecção total e segurança limitado à segurança física foi também
incluído como um padrão de protecção autónomo. Isto está em consonância com a
forma como os tribunais têm considerado a Protecção Total e a Segurança, como um
padrão de protecção distinto do TJE.
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ARTIGO 6

Expropriação e Compensação
1.

Uma Parte Contratante não deve expropriar e/ou nacionalizar investimentos de
Investidores dentro do seu Território, directa ou indirectamente, excepto:
(a)
para um ﬁm público ou de interesse público;
(b)
numa base não discriminatória;
(c)
em conformidade com o processo legal adequado; e
(d)
sujeito ao pagamento imediato de uma indemnização justa e adequada.
Um acto de expropriação ou nacionalização inclui Medidas equivalentes à
expropriação ou nacionalização.

2.

A compensação em consequência da expropriação deverá:
(a)
ser avaliada em relação ao valor justo de mercado do Investimento expropriado
imediatamente antes da expropriação ter ocorrido ("data da expropriação"), e
pode ser ajustada para reﬂectir a conduta agravante de um Investidor ou
conduta que não procure mitigar perdas ou danos;
(b)
ser paga sem atrasos, a menos que tais pagamentos se tornem signiﬁcativamente
onerosos para uma Parte Contratante. Se oneroso, a Parte Contratante pode
pagar a compensação anualmente durante um período de três anos ou outro
período acordado entre essa Parte Contratante e o Investidor, sujeito ao
pagamento de juros à taxa de oferta interbancária dessa Parte Contratante;
(c)
não reﬂectir qualquer alteração de valor que ocorra por a expropriação
pretendida se ter tornado conhecida antecipadamente; e
(d)
ser totalmente exequível e livremente transferível.

3.

O presente artigo não se aplica à emissão de licenças obrigatórias concedidas em
relação aos direitos de propriedade intelectual, nem à revogação, limitação ou criação
de direitos de propriedade intelectual, na medida em que tal emissão, revogação,
limitação ou criação seja consistente com as leis nacionais e internacionais aplicáveis da
Parte Contratante.

4.

Uma medida de aplicação geral por uma Parte Contratante concebida e aplicada para
proteger ou reforçar objectivos de bem-estar público, tais como saúde pública,
segurança e ambiente, direitos laborais, direitos humanos, bem-estar social e direitos
dos consumidores, não constitui expropriação indirecta, desde que tal medida seja:
(a)
para um ﬁm público ou de interesse público;
(b)
numa base não discriminatória;
(c)
em conformidade com o processo legal adequado.

5.

Compreensão geral do presente artigo pelas Partes Contratantes
Este Artigo 6 refere-se a duas situações:
(a)
expropriação directa, em que um Investimento é expropriado através de uma
transferência formal de título ou de uma apreensão total, e
(b)
expropriação indirecta, em que uma acção ou série de acções de uma Parte
Contratante tem um efeito equivalente à expropriação directa.

6.

Para determinar se uma acção ou série de acções de uma Parte Contratante, numa
situação de facto concreta, constitui uma expropriação indirecta, é necessário proceder
a uma análise casuística, baseada em factos, que considere, entre outros factores, os
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seguintes:
(a)
interferência com um direito de propriedade tangível ou intangível ou um
interesse de titularidade sobre um Investimento;
(b)
o impacto económico da acção governamental da Parte Contratante, embora o
facto de uma acção ou série de acções de uma Parte Contratante ter um efeito
adverso sobre o valor económico de um Investimento, por si só, não determine
que tenha ocorrido uma expropriação indirecta;
(c)
o grau em que a acção governamental da Parte Contratante interfere com as
expectativas especíﬁcas e razoáveis associadas ao Investmento;
(d)
a duração da Medida ou da série de Medidas de uma Parte Contratante; e
(e)
o carácter da Medida, particularmente o objecto, contexto e intenção de tal
acção.
7.

Excepção Especial sobre a Expropriação da Terra
Não obstante a obrigação prevista no nº 3 do artigo 6º, qualquer medida de
expropriação directa relativa à terra ocupada por um Investidor dentro do Território de
uma Parte Contratante será para ﬁns públicos e mediante o pagamento de uma
compensação pelo valor de mercado, de acordo com a legislação interna da Parte
Contratante.

Nota Explicativa
O Projecto CPAI e os instrumentos de investimento regional como o Protocolo da
SADC não distinguem claramente entre expropriação directa e indirecta. A intenção dos
redactores do Modelo de TBI da AAA de propor este artigo é fornecer normas claras que
qualquer tribunal deve ter em conta ao avaliar uma acção contra a expropriação, incluindo
as excepções particulares. O artigo inclui assim uma deﬁnição de expropriação directa e
indirecta e, no que respeita à expropriação indirecta, fornece mais orientações sobre os
factores que devem ser avaliados numa base casuística.
O artigo também contém algumas provisões sobre expropriaçõe relacionadas com terras.
É importante ter tais disposições porque a expropriação é por vezes necessária para
assegurar que a propriedade da terra baseada em leis/práticas racialmente
discriminatórias do passado ou legislação colonial não seja perpetuada em África. Se se
considerar a Constituição sul-africana, esta contém uma disposição especíﬁca para lidar
com a compensação para ﬁns de reforma agrária. Do mesmo modo, as constituições e leis
de outras jurisdições africanas reconhecem as cicatrizes do colonialismo que precisam de
ser remediadas e, em tais casos, a compensação relacionada com o mercado pode não ser
uma mera compensação. Por essa razão, deve ser feita remissão à legislação nacional.
Isto é semelhante à abordagem adoptada por Singapura e Vietname com referência ao
Acordo de Investimento Global da ASEAN, onde a exigência de compensação por terra é
estabelecida e remetida à legislação nacional.
O modelo indiano de TBI tem um disposição semelhante, onde se prevê o seguinte:
" Para evitar dúvidas, quando a Índia é a Parte expropriante, qualquer medida de expropriação
relacionada com terras será para os ﬁns previstos na sua Lei relativa à aquisição de terras e quaisquer
questões relativas a "ﬁns públicos" e compensação serão determinadas de acordo com o procedimento
especiﬁcado na referida Lei".
Os Estados devem ainda cumprir os outros requisitos para a que a expropriação seja lícita.
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ARTIGO 7

Medidas Essenciais de Segurança
1.

Nada no presente Acordo deve ser interpretado no sentido de impedir qualquer Parte
Contratante de tomar qualquer medida necessária para a protecção dos seus interesses
essenciais de segurança:
(a)
relacionadas com infracções penais ou criminais;
(b)
relacionadas com o tráﬁco de armas, munições e instrumentos de guerra e
transacções de outros bens, materiais, serviços e tecnologia realizados directa
ou indirectamente com o objectivo de abastecer um estabelecimento militar ou
outro estabelecimento de segurança;
(c)
tomadas em tempo de guerra, pandemias ou outras emergências nas relações
internacionais;
(d)
tomadas de modo a proteger infra-estruturas públicas críticas, incluindo infraestruturas de comunicação, energia e água, de tentativas deliberadas destinadas
a desactivar ou degradar tais infra-estruturas;
(e)
relacionadas com a implementação de políticas nacionais ou acordos
internacionais que respeitem a não proliferação de armas nucleares ou outros
engenhos explosivos nucleares; ou
(f)
no cumprimento das suas obrigações ao abrigo da Carta das Nações Unidas
para a manutenção da paz e segurança internacionais.

2.

Uma Parte Contratante poderá solicitar informações sobre os motivos das medidas
tomadas ao abrigo do número 1 supra. A Parte Contratante que tomar tais medidas
deverá responder ao pedido de informações no prazo de noventa dias a contar da data
de recepção do referido pedido.

Notas Explicativas
A necessidade de equilibrar a obrigação de proteger os investidores e os seus
investimentos, e o direito de regulamentar com o objectivo de proteger os interesses
dos Estados tem sido objecto de um discurso global e é primordial para os Estados
africanos. É neste contexto que este Artigo confere poderes aos Estados Contratantes
para adoptarem medidas destinadas a salvaguardar os seus interesses essenciais de
segurança e a proteger as infra-estruturas públicas críticas. Estas excepções estão em
paralelo com as contidas em muitos acordos internacionais de investimento, acordosmodelo e códigos regionais de investimento, incluindo o Código Pan-Africano de
Investimento (CPAI), o Modelo de Tratado Bilateral de Investimento da SADC; o
Código Comum de Investimento da CEDEAO (ECOWIC), o Acordo de
Investimento para a Área Comum de Investimento da COMESA, entre outros.
Uma Parte Contratante pode, entretanto, solicitar as razões das medidas tomadas ao
abrigo do presente artigo, devendo a Parte Contratante que tomar tais medidas
responder ao pedido de informações no prazo de noventa dias a contar da data de
recepção do referido pedido. O dever da Parte Contratante de responder ao pedido de
informações não é uma obrigação de apresentar as razões das medidas tomadas, uma
vez que algumas medidas podem ter impacto na segurança nacional e a divulgação das
razões subjacentes pode ser restringida pelo Governo dessa Parte Contratante.
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ARTICLE 8

Transferência e Repatriamento de Fundos
1.

Uma Parte Contratante deve autorizar um Investidor da outra Parte Contratante a
transferir livremente, sem demora e numa base não discriminatória, todos os fundos
relacionados com um Investimento no seu Território, bem como os rendimentos ou
outras remunerações do pessoal contratado de Estados Terceiros em conexão com
esse Investimento.

2.

Tais fundos deverão incluir:
(a)
o capital inicial mais qualquer montante adicional utilizado para manter ou
expandir o Investimento;
(b)
os rendimentos, dividendos, lucros após impostos, juros e honorários
proﬁssionais;
(c)
taxas, incluindo pagamentos e royalties relacionados com direitos de
propriedade intelectual e industrial;
(d)
receitas da venda ou liquidação da totalidade ou de qualquer parte do
Investimento;
(e)
fundos de acordo com o reembolso de empréstimos;
(f)
o produto da venda de acções;
(g)
o montante da indemnização em caso de expropriação ao abrigo do artigo 6
(Expropriação) ou feita ao abrigo do artigo 5.B.2 (Protecção Total e Segurança);
(h)
salários, vencimentos e outras remunerações recebidas pelos nacionais do
Investidor e pessoal estrangeiro que trabalha em ligação com um Investimento
do Investidor;
(i)
pagamento pela aquisição de equipamento e materiais de produção, matériasprimas, consumíveis, embalagens, produtos semi-acabados ou acabados; e
(j)
dívidas judiciais.

3.

A transferência desses fundos e os rendimentos do pessoal referidos na alínea h) do
número 2 acima será permitida em moeda livremente convertível e será efectuada à taxa
de câmbio aplicável na data da transferência.

4.

Cada Parte Contratante pode impedir a transferência de fundos de uma forma não
discriminatória, de acordo com as suas leis relativas a:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

falência, insolvência ou outros processos judiciais para proteger os direitos dos
credores;
luta contra o branqueamento de capitais e contra o ﬁnanciamento do
terrorismo;
emissão, negociação ou negociação de títulos, características, opções ou
derivados;
infracções penais ou administrativas e a recuperação dos produtos do crime;
assegurar a execução de sentenças em processos judiciais;
relatórios ﬁnanceiros ou manutenção de registos ou transferências quando
necessário para auxiliar as autoridades judiciárias ou entidades reguladoras
ﬁnanceiras;
obrigações laborais, ﬁscais e de protecção ambiental;
segurança social, reforma pública, direitos a indemnizações
(i)
sistemas de poupança, incluindo fundos de previdência, programas de

26

Africa Arbitration Academy Modelo de Tratado Bilateral de Investimento para Estados Africanos

seguro dos empregados e programas de gratuidade de reforma;
(j)
exigência de registo e cumprimento de outras formalidades impostas pelo
Banco Central e outras autoridades relevantes de uma Parte Contratante;
(k)
garantia do cumprimento dos Artigos de Acordo e/ou solicitação(ões) do
Fundo Monetário Internacional.
Notas Explicativas
Este Artigo concede aos Investidores o direito de livremente transferir e repatriar
fundos e rendimentos provenientes dos seus investimentos, embora sujeito às
circunstâncias enumeradas no número 4 sob as quais uma Parte Contratante pode
impedir tal transferência ou repatriamento de uma forma não discriminatória e de
acordo com as suas leis. O Artigo, que é coerente com os textos de vários acordos de
investimento globais e regionais, foi um passo além ao enumerar o cumprimento dos
Artigos do Acordo e do pedido do Fundo Monetário Internacional (FMI) como parte
dos fundamentos para restringir/prevenir a livre transferência/repatriamento de
fundos e rendimentos por um Investidor. Tal é necessário pelo facto de os Estados
africanos fazerem parte dos 190 Estados Membros do FMI e serem obrigados a aderir
aos Articles of Agreement e aos pedidos do FMI com o objectivo de abordar as
preocupações relativas à balança de pagamentos.
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ARTIGO 9

Meio ambiente
1.

Os investidores e/ou os seus Investimentos devem cumprir os critérios e processos de
avaliação ambiental e social aplicáveis, de acordo com as leis do Estado de acolhimento
no que respeita a tal investimento.

2.

Os Estados anﬁtriões devem assegurar que o quadro regulamentar e/ou legislativo
nacional aplicável aos Investimentos dos Investidores exija que os Investidores
efectuem os critérios de avaliação ambiental e social exigidos no número 1 do presente
artigo, incluindo avaliações dos impactos sobre os direitos humanos das pessoas nas
áreas susceptíveis de serem afectadas pelo(s) Investimento(s), incluindo a realização
progressiva dos direitos humanos nessas áreas, tal como exigido pelo Pacto
Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais.

3.

Nada no presente Acordo deverá ser interpretado como impedindo uma Parte
Contratante de adoptar, ou fazer cumprir, de forma não arbitrária e não
discriminatória, qualquer Medida que considere apropriada para assegurar que
qualquer actividade de investimento no seu Território seja empreendida de forma
sensível às questões ambientais.

4.

As Partes Contratantes não devem baixar os níveis de protecção proporcionados pela
legislação ambiental nacional, com vista a encorajar o investimento.

Notas Explicativas
Este Artigo reﬂecte as boas práticas globais de gestão ambiental. Os sistemas de gestão
ambiental podem ajudar a assegurar que as leis ambientais nacionais sejam de facto
cumpridas, mas vão além disso, exigindo avaliação, diligência ambiental contínua e
melhoria. Esta componente básica de todas as normas de gestão ambiental é
importante em muitos aspectos, inclusive como resposta a potenciais investidores que
possam procurar cláusulas de estabilização da legislação ambiental, as quais são cada
vez mais entendidas como inadequadas apesar das solicitações persistentes de alguns
investidores.
O número 4 do artigo limita este aspecto ao prever o entendimento das partes
contratantes de que é inadequado baixar o patamar de protecção proporcionado pela
legislação ambiental nacional para encorajar o investimento.
Em particular, a referência à "realização progressiva" dos direitos humanos decorre da
exigência ao abrigo do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e
Culturais (PIDESC). Foi feita uma referência explícita ao instrumento, a ﬁm de
orientar a interpretação deste artigo.
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ARTIGO 10

Trabalho, Protecção dos Direitos Humanos e
Igualdade de Género
1.

Os investidores e os seus investimentos devem respeitar os direitos humanos no
Estado anﬁtrião, incluindo no local de trabalho e na comunidade em geral. Os
investidores e os seus Investimentos não deverão empreender ou causar a realização de
actos que violem tais direitos humanos.

2.

Os investidores e os seus Investimentos não deverão prestar auxílio ou ser cúmplices na
violação dos direitos humanos por terceiros no Estado Anﬁtrião, incluindo por
autoridades públicas ou durante conﬂitos civis.

3.

Os investidores e os seus Investimentos não deverão gerir ou operar de forma
inconsistente com as obrigações internacionais em matéria de trabalho e direitos
humanos que vinculem o Estado Anﬁtrião ou o seu Estado de origem, quaisquer que
sejam as obrigações de maior valor.

4.

Cada Parte Contratante assegurará que as suas leis e regulamentos prevejam uma
protecção laboral e dos direitos humanos, de acordo com as normas internacionais,
adequada à sua situação económica e social e comprometer-se-á a melhorar
continuamente estas leis e regulamentos.

5.

As Partes Contratantes reconhecem o papel da igualdade de género como um factor
crucial para a realização do crescimento económico e desenvolvimento e devem
assegurar que a implementação do presente Acordo não crie uma barreira que possa
impedir a capacidade das mulheres e outros grupos menos favorecidos de participarem
efectivamente nas economias relevantes. Consequentemente, cada Parte Contratante
reserva-se o direito de invocar reservas, renúncias, isenções ou outras intervenções
políticas ou regulamentares que abordem explicitamente as questões de igualdade de
género ou favoreçam as mulheres, incluindo:
(a)
incentivos para Investimentos por mulheres ou Investimentos em
empresas/indústrias que beneﬁciem mulheres trabalhadoras e agentes económicos;
(b)
incentivo aos Investidores para implementarem programas de diversidade que
respondam às questões de género e procedimentos de aquisição que respondam às
questões de género;
Desde que as disposições do presente artigo 10, número 5 não sejam implementadas
arbitrariamente ou de uma forma que dê origem à discriminação injustiﬁcável ou
restrições ao investimento entre as Partes Contratantes.

Notas Explicativas
Este Artigo impõe uma obrigação (dever empresarial) aos Investidores de respeitar os
direitos humanos e evitar a cumplicidade na violação dos direitos humanos por
terceiros. A cumplicidade é um padrão legal que requer alguma forma de ﬁliação
directa ou de não actuação deliberada face a violações dos direitos humanos. Para as
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normas laborais, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
estabelece obrigações que são consideradas como padrões mínimos globais. Quase
todos os Estados subscreveram estes padrões mínimos. Não existe uma razão plausível
para que qualquer investidor opere de uma forma que denegue estes padrões. Os
investidores e os seus investimentos são obrigados a gerir ou operar de uma forma que
seja coerente com as obrigações internacionais em matéria de trabalho e direitos
humanos que vinculam o Estado Anﬁtrião ou o Estado de origem, quaisquer que sejam
as obrigações de maior valor. Estas normas laborais e de direitos humanos são
facilmente identiﬁcáveis, mesmo que não sejam totalmente incorporadas nas leis
nacionais. Não são obrigações em aberto, mas decorrem expressamente do acto ou da
ratiﬁcação de um acordo pelo Estado Anﬁtrião ou pelo Estado de origem em
determinadas circunstâncias.
Novas disposições sobre igualdade de género foram acrescentadas a este artigo para
reconhecer o papel da igualdade de género como um factor crucial para alcançar o
crescimento económico e o desenvolvimento. É importante que os governos africanos
estabeleçam políticas, incentivos e estruturas que assegurem que a implementação de
TBI nos seus respectivos Estados não crie uma barreira que possa impedir a
participação efectiva das mulheres nas suas economias. Assim, é imperativo que cada
Parte Contratante no presente Acordo [quando apropriado] invoque reservas,
renúncias, isenções ou outras intervenções políticas ou regulamentares que abordem
explicitamente as preocupações de igualdade de género ou favoreçam as mulheres e
outros grupos vulneráveis.
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ARTIGO 11

Propriedade Intelectual e Povos Indígenas e
Direitos das Comunidades Locais/Étnicas
A.

B.

Protecção dos Direitos de Propriedade Intelectual
1.

Cada Parte Contratante, na promoção das actividades de Investimento, deve
assegurar uma protecção adequada e eﬁcaz dos direitos de propriedade
intelectual e assegurar a eﬁciência e transparência do sistema de protecção da
propriedade intelectual reconhecido por e em conformidade com as suas leis, o
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio (TRIPS), os acordos concluídos e administrados
sob os auspícios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e
da Organização Mundial do Comércio (OMC), a Convenção sobre Diversidade
Biológica, o Acordo Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, e outros
instrumentos internacionais relevantes, actualmente em vigor ou que possam
vir a entrar em vigor no futuro.

2.

Cada Parte Contratante pode adoptar Medidas que prevejam excepções em
relação aos direitos exclusivos conferidos por um direito de propriedade
intelectual e permitir a sua utilização pela Parte Contratante ou por terceiros
autorizados pela Parte Contratante por qualquer das seguintes razões:
(a)
em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema
urgência ou em casos de utilização pública não comercial;
(b)
para proteger e melhorar os objectivos de bem-estar público, tais como
saúde pública e nutrição, segurança e ambiente, direitos laborais, direitos
humanos, bem-estar social e direitos dos consumidores;
(c)
impedir que os titulares de direitos de propriedade intelectual se
envolvam em práticas susceptíveis de restringir de forma injustiﬁcada o
comércio, a utilização leal de termos descritivos ou de afectar
negativamente a transferência internacional de tecnologia; ou
(d)
para preservar a ordem pública.

3.

Nada no presente Acordo afecta os direitos e obrigações das Partes
Contratantes no âmbito de acordos multilaterais em relação à protecção dos
direitos de propriedade intelectual em que as Partes Contratantes são partes.

Protecção dos Povos Indígenas e Direitos das Comunidades Locais/Étnicas
1.

Cada Parte Contratante adoptará, em conformidade com as suas leis,
instrumentos internacionais relevantes e padrões jurídicos internacionais e
melhores práticas comummente aceites, Medidas para proteger:
(a)
os direitos de propriedade intelectual colectiva, Conhecimentos
Tradicionais e Expressões Culturais Tradicionais dos povos indígenas e
comunidades locais/étnicas em que qualquer uma das suas criações é
utilizada ou explorada comercialmente por um Investidor e/ou
Investimento de um Investidor; e
(b)
A conservação, acesso e utilização sustentável dos recursos biológicos
dos povos indígenas e das comunidades locais/étnicas (incluindo
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recursos genéticos como os recursos genéticos vegetais e animais),
diversidade biológica, material genético, variedade vegetal e
conhecimentos tradicionais desenvolvidos pelos povos indígenas e
comunidades locais/étnicas relativamente à utilização de tais recursos
biológicos, diversidade biológica, material genético e variedade vegetal,
reconhecendo ao mesmo tempo a participação justa e equitativa nos
benefícios derivados de tal acesso e utilização.
Tal protecção pode ser realizada através de um sistema especial de registo,
promoção e comercialização dos direitos dos povos indígenas e comunidades
locais/étnicas, com vista a reconhecer e preservar os valores sociológicos e
culturais autóctones dos povos indígenas e das comunidades locais/étnicas, e a
promover e trazer-lhes justiça social de uma forma que trate homens e mulheres
de forma equitativa.
2.

Cada Parte Contratante deve reconhecer que o património cultural dos povos
indígenas e das comunidades locais/étnicas não está sujeito a qualquer tipo de
exclusividade por parte de terceiros que apliquem um sistema de propriedade
intelectual. Os povos indígenas e as comunidades locais/étnicas podem
autorizar terceiros a fazer uso desse património cultural, entendendo-se que tal
não constituirá um direito exclusivo.

3.

Quando um Investidor procura aceder, usar ou explorar os direitos de
propriedade intelectual, Conhecimento Tradicional, Expressões Culturais
Tradicionais, recursos biológicos, diversidade biológica, variedade vegetal e/ou
materiais genéticos pertencentes ou desenvolvidos pelos povos indígenas e
comunidades locais/étnicas de uma Parte Contratante, o Investidor
compromete-se a proteger esses direitos de propriedade intelectual,
Conhecimento Tradicional, Expressões Culturais Tradicionais, recursos
biológicos, diversidade biológica e/ou materiais genéticos ao abrigo das leis do
Estado anﬁtrião, instrumentos internacionais relevantes e normas legais e
melhores práticas internacionais normalmente aceites.

4.

Neste Artigo, “padrões jurídicos internacionais” incluem mas não se
limitam a:

`
(a) Em relação aos direitos de propriedade intelectual, exploração dos
recursos biológicos e direitos conexos ao abrigo deste artigo, o
TRIPS, os acordos celebrados e administrados sob os auspícios da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e da
Organização Mundial do Comércio (OMC), a Convenção sobre
Diversidade Biológica, o Acordo Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos, a Convenção da UNESCO sobre a Diversidade da
Expressão Cultural, e outros instrumentos internacionais contra
infracções indevidas.
(b) Em relação aos direitos à terra e outros recursos ao abrigo deste
artigo, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas (UNDRIP) e a Convenção sobre a Diversidade Biológica
(CDB).
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Notas Explicativas
Este artigo impõe a cada Parte Contratante a obrigação de ter um sistema eﬁciente e
transparente de protecção da propriedade intelectual, direitos reconhecidos por e em
conformidade com a sua legislação nacional, TRIPS, os acordos celebrados e
administrados sob os auspícios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) e da Organização Mundial do Comércio (OMC), a Convenção sobre
Diversidade Biológica, o Acordo Internacional sobre Recursos Fitogenéticos e outros
instrumentos internacionais contra infracções indevidas. A protecção dos direitos de
propriedade intelectual dos investidores e outros terceiros, conforme seja necessário,
faz parte das normas de protecção global internacionalmente reconhecidas para
investimentos internacionais. No entanto, sob certas excepções, uma Parte
Contratante pode ser constrangida a não cumprir estritamente a sua obrigação de
protecção. Isto pode resultar na utilização do direito de propriedade intelectual pela
Parte Contratante ou na sua autorização de utilização dos direitos por terceiros. Estas
excepções são coerentes com as contidas nos instrumentos internacionais acima
listados e incluem circunstâncias que são necessárias para promover os objectivos de
bem-estar público, manter a ordem pública, e promover o desenvolvimento
socioeconómico e tecnológico.
A protecção dos direitos dos povos indígenas sobre a terra e outros recursos, tem sido
articulada ao abrigo do direito internacional através, entre outros, da Declaração das
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP) e da Convenção
sobre a Diversidade Biológica (CDB). A nível regional em África, o sistema africano de
direitos humanos tem desempenhado um papel essencial na protecção dos direitos dos
povos indígenas. Nomeadamente, os direitos dos povos indígenas às terras e recursos
estão indissociavelmente ligados ao conhecimento tradicional, que se insere no quadro
mais vasto dos direitos indígenas imateriais.
O artigo 31 da UNDRIP como direito dos povos indígenas:
“manter, controlar, proteger e desenvolver o seu património cultural, conhecimentos
tradicionais e expressões culturais tradicionais, bem como as manifestações das suas ciências,
tecnologias e culturas, incluindo os recursos humanos e genéticos, sementes, medicamentos,
conhecimento das propriedades da fauna e ﬂora, tradições orais, literaturas, desenhos, jogos
desportivos e tradicionais e artes visuais e cénicas”.
A protecção dos conhecimentos tradicionais implica a tomada de medidas para
assegurar que as partes não autorizadas não adquiram injustamente direitos de
propriedade intelectual sobre os conhecimentos, inovações e práticas dos povos
indígenas. Apesar da protecção dos conhecimentos tradicionais existentes a nível
internacional, tem-se observado que estes direitos são frequentemente violados pelos
Estados e pelo sector privado ao criar direitos de propriedade intelectual sobre os
conhecimentos, inovações e práticas dos povos indígenas sem partilhar
equitativamente os benefícios.
O Relator Especial da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas emitiu um relatório
em 2016, registando o impacto negativo do actual regime dos Acordos Internacionais
de Investimento (AII) sobre os povos indígenas, dado que os projectos ao abrigo da
maioria dos AII podem infringir a terra e os recursos dos povos indígenas. Alguns
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Estados tentam acomodar os direitos e interesses indígenas nos seus acordos de
comércio livre. Por exemplo, a Nova Zelândia inclui nos seus Acordos de Comércio
Livre (ACL) um Tratado de exclusão dos Waitangi, que permite ao governo tomar
medidas para dar efeito às suas obrigações para com Māori ao abrigo do Tratado de
Waitangi, mesmo que as medidas sejam incompatíveis com as obrigações da Nova
Zelândia ao abrigo dos ACL. Muitos tratados canadianos também incluem disposições
semelhantes. O Acordo Canadá-U.S.-México (CUSMA) inclui protecções dos direitos
indígenas. Embora não exista um capítulo substantivo no CUSMA sobre direitos
indígenas, a inclusão de uma excepção, que esculpe medidas adoptadas ou mantidas
pelos Estados para cumprir as obrigações legais do Estado para com os povos
indígenas, é um desenvolvimento signiﬁcativo. Há também um reconhecimento da
importância dos direitos indígenas e dos conhecimentos tradicionais no preâmbulo do
Acordo Global e Progressivo para a Parceria Trans-Pacíﬁco (CPTPP) - um acordo de
comércio livre entre o Canadá e 10 outros países da Ásia-Pacíﬁco.
Os TBI africanos e os mecanismos de resolução de litígios nos ACL não contêm
cláusulas-tipo que forneçam protecção aos conhecimentos tradicionais. Isto signiﬁca
que tais acordos têm sido ocasionalmente utilizados para apoiar a apropriação de
conhecimentos, inovações e práticas indígenas sobre valor medicinal, cultural,
cosmético, doméstico, ou outro valor e utilização de recursos biológicos sem
reconhecimento nem compensação.
Em reconhecimento do signiﬁcado da protecção do conhecimento tradicional no
contexto da lei de investimento, este Artigo impõe ainda uma obrigação às Partes
Contratantes e aos Investidores de agir em conformidade com as leis nacionais,
instrumentos internacionais relevantes e os padrões internacionais geralmente aceites
e as melhores práticas geralmente aceites para proteger os direitos e recursos dos Povos
Indígenas e das Comunidades Locais/Etnicas. As Partes Contratantes devem
reconhecer e criar sistemas de registo, promoção e comercialização dos direitos e
recursos dos Povos Indígenas e Comunidades Locais/Etnicas, de forma a prevenir a
exploração indevida e a garantir justiça social equitativa de género aos Povos Indígenas
e Comunidades Locais/Etnicas.
A protecção destes direitos pelas Partes Contratantes deve estar de acordo com os
padrões internacionais geralmente aceites e as melhores práticas, particularmente os
padrões estabelecidos ao abrigo da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas (UNDRIP), da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)
e da Convenção da UNESCO sobre a Diversidade da Expressão Cultural.
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ARTIGO 12

Anti-Corrupção, Anti-Lavagem de Dinheiro e
Financiamento do Combate ao Terrorismo
1.

Cada Parte Contratante adoptará, em conformidade com as suas leis e regulamentos e
os instrumentos internacionais relevantes, Medidas para prevenir e combater a
corrupção, o branqueamento de capitais e o ﬁnanciamento do terrorismo no que
respeita aos Investimentos dos Investidores no seu Território.

2.

Nada no presente Acordo obrigará qualquer Parte Contratante a proteger os
Investimentos feitos com capital ou activos de origem ilícita ou Investimentos em cujo
estabelecimento ou operação tenha sido demonstrada a ocorrência de actos ilícitos e
para os quais a legislação nacional preveja a conﬁscação de activos devido a tais actos
ilícitos.

3.

Os investidores e os seus investimentos não devem, antes, durante ou após o
estabelecimento dos seus investimentos:
(a)

(b)

(c)

oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem pecuniária ou outra vantagem
ilícita ou indevida ou apresentar, directamente ou através de intermediários, a
um funcionário público de uma Parte Contratante ou a um membro da família
ou associado comercial de um funcionário de uma Parte Contratante ou outra
pessoa, a ﬁm de que o funcionário ou outra pessoa possa agir ou abster-se de
agir em relação ao desempenho de funções oﬁciais ou obter qualquer favor em
relação a um Investimento proposto, ou quaisquer licenças, permissões,
contratos ou outros direitos em relação a um Investimento;
por qualquer meio, directa ou indirectamente, de forma ilícita ou deliberada,
fornecer ou recolher fundos com a intenção ou conhecimento de que serão
utilizados, total ou parcialmente, para causar a morte ou lesões corporais graves
a qualquer civil ou qualquer outra pessoa que não participe activamente nas
hostilidades numa situação de conﬂito armado, quer o objectivo de tal acto, pela
sua natureza ou contexto, seja intimidar uma população ou obrigar um governo
ou uma organização internacional a fazer ou a abster-se de praticar qualquer
acto;
participar, associar-se ou conspirar, tentar ou ajudar ou incentivar ou facilitar a
utilização, transferência, conversão ou investimento de qualquer bem com o
objectivo de ocultar ou disfarçar a origem ilícita de tal bem, ou ajudar qualquer
pessoa que esteja envolvida na prática de um acto para fugir às consequências
legais da sua acção.

4.

Um Investidor também não deve ajudar, incitar ou conspirar para o cometimento ou
autorização de actos de suborno. Os Investidores e os seus Investimentos não devem
ser cúmplices em qualquer acto descrito neste Artigo, incluindo incitação,
cumplicidade e conspiração para cometer ou autorizar tais actos.

5.

A violação de qualquer disposição deste Artigo 12 por um Investidor ou por um
Investimento é considerada como constituindo uma violação das leis internas do
Estado Anﬁtrião relativamente ao estabelecimento e funcionamento de um
Investimento.
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Notas Explicativas
Este Artigo impõe uma obrigação positiva aos Estados Anﬁtriões no sentido de
adoptarem medidas destinadas a prevenir e combater a corrupção, o branqueamento
de capitais e as actividades de ﬁnanciamento ao terrorismo por parte dos Investidores e
dos seus Investimentos. Esta obrigação é suportada por vários instrumentos regionais
e internacionais como a Convenção da União Africana para a Prevenção e Combate à
Corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção da
OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais, a Convenção Internacional para a Supressão do
Financiamento do Terrorismo, entre outros. O Artigo também impõe obrigações
directas aos investidores e aos seus investimentos em várias fases. A violação de
qualquer ou de todas as obrigações constitui uma violação das leis do Estado Anﬁtrião
e exonera o Estado Anﬁtrião de todas as obrigações de protecção que este deva ao
investidor e aos investimentos ao abrigo do Acordo. Assim, tal como reconhecido
pelos instrumentos regionais e internacionais aplicáveis, os poderes de acção penal e de
aplicação da lei competem aos Estados Anﬁtriões.
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ARTIGO 13

Governação e Práticas Corporativas
1.

Os investimentos devem cumprir ou superar os padrões reconhecidos de governação
empresarial para o sector em que o Investimento é realizado, particularmente em
termos de transparência e práticas contabilísticas.

2.

Os investidores devem:
(a)
assegurar o tratamento equitativo de todos os accionistas, em conformidade
com as leis do Estado Anﬁtrião;
(b)
incentivar a cooperação activa entre empresas e partes interessadas relevantes
para o Investimento, que criem riqueza, emprego, empresas sustentáveis e
ﬁnanceiramente sólidas;
(c)
assegurar a divulgação atempada e precisa de todas as questões materiais
relativas à empresa, incluindo a situação ﬁnanceira, desempenho, propriedade e
governação da empresa, riscos relacionados com responsabilidades ambientais,
e quaisquer outros assuntos de acordo com as leis e regulamentos relevantes do
Estado Anﬁtrião;
(d)
fornecer informações relativas às políticas de recursos humanos, tais como
programas de desenvolvimento de recursos humanos de acordo com as leis do
Estado Anﬁtrião;
(e)
aderir aos relatórios ﬁnanceiros, prestação de contas, contabilidade e práticas de
auditoria que satisfaçam os requisitos do Estado Anﬁtrião;

3.

As obrigações estabelecidas pelo presente artigo devem estar em conformidade com as
leis do Estado Anﬁtrião; no entanto, nos casos em que as leis do Estado Anﬁtrião sejam
silenciosas ou pouco claras, ou quando padrões reconhecidos internacionalmente
proporcionem melhores requisitos e práticas para alcançar a transparência e práticas
contabilísticas, aplicar-se-ão os padrões reconhecidos internacionalmente.

Notas Explicativas
Este Artigo procura assegurar que os Investidores em relação aos seus investimentos
nos Estados de acolhimento adoptem práticas de governação empresarial eﬁcientes,
eﬁcazes e sustentáveis que tomem em consideração não só o interesse dos Accionistas
de um Investidor, mas também o interesse dos clientes, das partes interessadas
relevantes, das comunidades de acolhimento e do público em geral, a ﬁm de promover
uma melhor responsabilização e transparência empresarial. Os Investidores devem
cumprir as leis e regulamentos internos do Estado Anﬁtrião, contudo, quando os
padrões internacionalmente aceites superam os requisitos do Estado Anﬁtrião, os
Investidores são obrigados a cumprir tais padrões e a aplicar as melhores práticas
internacionais.
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ARTIGO 14

Entrada e Saída de Cidadãos Estrangeiros
1.

As Partes Contratantes podem desenvolver políticas, adoptar ou encorajar Medidas
que facilitem a entrada de trabalhadores, consultores e assessores de Investidores no
seu Território, sempre que tais pessoas se desloquem para assuntos relacionados com
o(s) Investimento(s) de tais Investidores no Território da Parte Contratante. Tais
Medidas podem incluir processos expeditos de vistos, períodos adequados de validade
de vistos, renovações expeditas de vistos e outras considerações sobre vistos.

2.

Quando um Investimento estabelecido exige que os Investidores ou o(s) seu(s)
trabalhadores permaneçam no Território de uma Parte Contratante por longos
períodos de tempo e por razões directamente relacionadas com os Investimentos, a
Parte Contratante pode fornecer a tais Investidores ou trabalhadores autorizações de
residência ou outras autorizações que permitam uma presença a longo prazo no
Território da Parte Contratante.

3.

Os investidores devem cumprir todas as leis da Parte Contratante relativas às exigências
de vistos, autorizações ou documentos semelhantes.

Notas Explicativas
Este Artigo visa melhorar a facilidade de realizar negócios nos Territórios das Partes
Contratantes, permitindo a entrada e saída sem obstáculos de Cidadãos Estrangeiros.
O objectivo não é proporcionar um tratamento preferencial, mas promover o
Investimento e espera-se que os Cidadãos Estrangeiros continuem a actuar dentro dos
limites das Leis das Partes Contratantes
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ARTIGO 15

Conformidade com as Leis Domésticas
Os investidores e os seus Investimentos devem cumprir todas as leis, regulamentos, directrizes
administrativas, e políticas de uma Parte Contratante relativas ao estabelecimento, aquisição,
gestão, operação, expansão e disposição dos Investimentos.
Notas Explicativas
Espera-se que os Investidores e os seus Investimentos cumpram as Leis Domésticas da
Parte Contratante. Excepto quando expressamente indicado, ser um cidadão ou
entidade estrangeira não isenta a aplicação das Leis Domésticas. Por outras palavras,
este artigo foi introduzido pelos redactores com o objectivo de encontrar um equilíbrio
entre os objectivos das Partes Contratantes de atrair bons investimentos, proteger esses
investimentos e outros objectivos meritórios de política pública que podem incluir a
protecção do ambiente, a geração de receitas e a protecção de grupos minoritários,
entre outros.
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ARTIGO 16

Denegação de Benefícios
Cada Parte Contratante reserva-se o direito de negar a um Investidor os benefícios deste
Acordo e/ou conceder tratamento preferencial a um Investidor e/ou Investimento, quando:
(a)
(b)
(c)

Investidor não tenha Actividades Comerciais Substanciais no Território da
Parte Contratante ou seja propriedade ou controlado por Investidores de um
Estado Terceiro;
Investidor tenha estabelecido ou reestruturado o seu Investimento com o
objectivo principal de obter acesso aos mecanismos de resolução de litígios
previstos no presente Acordo; ou
Investidor não cumpre as leis domésticas da Parte Contratante.

Notas Explicativas
Embora os redactores apreciem o facto de os investimentos e a propriedade dos
investimentos poderem ser estruturados de diferentes formas e sujeitos a diferentes
Leis, este Artigo procura impedir a exploração do Acordo por pessoas ou entidades
que não tenham feito investimentos substanciais e que estejam meramente a procurar
tirar partido dos benefícios do Acordo ou que procurem recorrer à ameaça de uma
arbitragem e ao potencial ónus da responsabilidade que lhe é inerente ou às outras
medidas de protecção previstas neste Acordo para obrigar os Estados anﬁtriões a
alterar ou abandonar decisões políticas cruciais.
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ARTIGO 17

Direito dos Estados de Regular
1.

Uma Parte Contratante mantém o seu direito de regular no interesse público e de
adoptar, manter ou aplicar qualquer Medida(s) que considere apropriada para assegurar
que as actividades de Investimento sejam realizadas de forma sensível às exigências de
saúde, segurança ou ambientais, e que promova e proteja os objectivos de
desenvolvimento sustentável e a diversidade cultural da Parte Contratante.

2.

O exercício do direito de uma Parte Contratante ao abrigo deste Artigo, que afecte
negativamente um Investimento ou interﬁra com as expectativas ou projecções
ﬁnanceiras de um Investidor, não constitui uma violação de uma obrigação ao abrigo
deste Acordo e será considerado um exercício legítimo de poder soberano por tal Parte
Contratante.

3.

O exercício dos direitos da Parte Contratante ao abrigo deste Artigo não deverá ser
arbitrário ou discriminatório nem constituir uma expropriação ilegal.

Notas Explicativas
Este artigo reconhece o direito das Partes Contratantes de adoptarem medidas ou
fazerem alterações ao status quo por razões de interesse público. Contudo, espera-se
que as Partes Contratantes actuem no interesse do Público e não de uma forma
arbitrária ou discriminatória. Sempre que possível, as Partes Contratantes e os
investidores devem esforçar-se no sentido de adoptar medidas que possam mitigar ou
reduzir os efeitos adversos do exercício do direito ao abrigo do presente artigo.
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ARTIGO 18

Governação e Responsabilidade Social
1.

Os investidores devem:
(a)
(b)

2.

contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado Anﬁtrião e da
comunidade local em que o seu Investimento está estabelecido;
adoptar elevados graus de práticas socialmente responsáveis em conformidade
com as Directrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais.

As acções de Responsabilidade Social Empresarial realizadas nas áreas prescritas ao
abrigo das leis do Estado Anﬁtrião podem atrair as correspondentes contrapartidas aí
previstas. As Partes Contratantes podem optar por adoptar princípios adequados para
além das directrizes da OCDE para as empresas multinacionais.

Notas Explicativas
Este Artigo procura encorajar os Investidores a contribuir positivamente para o
crescimento e desenvolvimento da comunidade local ou do Estado Anﬁtrião onde o
seu Investimento está situado. Embora a implementação deste Artigo seja fortemente
encorajada, permanece voluntária, salvo disposição em contrário das Leis das Partes
Contratantes. Para maior clareza, o objectivo deste Artigo é tratar a Responsabilidade
Social das Empresas (RSE) como um investimento e um dever, daí a recomendação
para a adopção das Directrizes da OCDE para Empresas Multinacionais ou outros
princípios adequados e a introdução de um sistema de recompensa, que embora
voluntário, se destina a proporcionar um reforço positivo e incentivos para projectos
centrados no desenvolvimento das comunidades locais de acolhimento, se
implementado.
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ARTIGO 19

Tributação
As medidas relativas à tributação, ou à prevenção da evasão ou fraude ﬁscal sobre o
rendimento e sobre o capital ou a sua aplicação, serão tratadas em conformidade com as
respectivas leis ﬁscais das Partes Contratantes ou acordos de dupla tributação aplicáveis entre
as Partes Contratantes. A aplicação das leis ﬁscais de uma Parte Contratante sobre os
Investidores e seus Investimentos não será considerada ou interpretada como uma
expropriação.
Notas Explicativas
Esta disposição articula a exigência de os Investidores e Investimentos de uma Parte
Contratante cumprirem as leis e medidas ﬁscais nacionais da outra Parte Contratante,
particularmente quando não tenha sido celebrado um acordo de dupla tributação entre
as Partes Contratantes. Contudo, sempre que as Partes Contratantes tenham celebrado
um acordo de dupla tributação, este prevalecerá sobre as leis nacionais, de modo a
evitar a dupla tributação dos Investidores e dos seus Investimentos. Dada a
importância dos países que exercem controlo sobre os seus regimes ﬁscais, o Artigo
esclarece ainda que a aplicação por uma Parte Contratante do cumprimento das suas
leis ﬁscais nacionais não será tratada ou interpretada como expropriação que exigirá
que a Parte Contratante indemnize um Investidor que possa ter infringido as referidas
leis ﬁscais nacionais. Além disso, as Partes Contratantes são autorizadas a adoptar
Medidas destinadas a evitar que os Investidores se furtem ou fujam aos impostos.
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ARTIGO 20

Prevenção de Conﬂitos
1.

É criada uma Comissão Mista de Gestão do Tratado (CMGT) para a gestão do presente
Acordo, tendo como responsabilidade principal:
(a)
Criar um repositório de todas as obrigações decorrentes do Tratado para
efeitos de gestão das obrigações de cada Parte Contratante ao abrigo do
presente Acordo;
(b)
Revisão periódica do presente Acordo para efeitos de avaliação do
funcionamento, eﬁcácia e níveis de investimento, em conformidade com o
Artigo 25;
(c)
Alteração e renovações do presente Acordo em conformidade com o Artigo
23º;
(d)
Recepção e tratamento das queixas das Partes Contratantes ou dos
Investidores, conforme o caso, e ligação com as agências relevantes das Partes
Contratantes, com vista a resolver quaisquer preocupações; e
(e)
Revisão administrativa de potenciais litígios submetidos à CMGT por uma
Parte em litígio, com vista a resolvê-los e, sempre que possível, emitir um
relatório de resolução para as Partes em litígio, sob pena de as Partes em litígio
poderem recorrer à Mediação e/ou arbitragem nos termos dos artigos 21 e 22
do presente Acordo..

2.

A Estrutura, constituição, poderes e termos de referência da CMGT consta do Anexo
2.

3.

Como condição para iniciar a Mediação ou Arbitragem ao abrigo dos artigos 21 e 22,
uma Parte em litígio iniciará um processo de consulta através da submissão pedido de
consulta dirigido à CMGT e à outra Parte Desertora, devendo indicar:
(a)
nome(s), endereço(s) e local(is) de constituição se o(s) queixoso(s) for(em) uma
empresa;
(b)
a alegada violação, juntamente com as disposições especíﬁcas do presente
Acordo alegadamente violadas;
(c)
a base jurídica e factual da queixa, incluindo a(s) Medida(s) em questão;
(d)
a reparação solicitada e o montante estimado dos danos reclamados;

4.

Os requisitos do pedido de consulta estabelecidos no número 3 supra devem ser
satisfeitos com detalhes suﬁcientes para permitir que a outra Parte em litígio se prepare
eﬁcazmente para a consulta. As Partes em litígio devem participar no processo de
consulta imbuídas de boa fé.

5.

O pedido de consulta apresentado por um Investidor deverá conter provas suﬁcientes
para provar que o reclamante é um Investidor da outra Parte Contratante e que é
proprietário ou controla o Investimento, incluindo, se aplicável, que é proprietário ou
controla a empresa em cujo nome o pedido é apresentado.

6.

O processo de consulta não deve exceder quatro meses a partir da data de apresentação
do pedido de consulta, a menos que as Partes em litígio concordem por escrito em
prolongar o período de quatro meses. Se o processo de consulta não estiver concluído
até ao ﬁnal dos quatro meses ou do período de prorrogação acima referido, a Parte em
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litígio pode submeter o litígio à mediação e/ou arbitragem nos termos dos artigos 21 e
22 do presente Acordo.
7.

As consultas podem ser realizadas por videoconferência ou outros meios, quando
apropriado e em conformidade com o Protocolo sobre Audiências Virtuais da Africa
Arbitration Academy.

8.

O processo de consulta terminará com um relatório do processo, elaborado pela
CMGT e devidamente assinado pelas Partes em litígio, ou após quatro meses a contar
da data de apresentação do pedido de consulta, ou no ﬁnal do período alargado
acordado por escrito pelas Partes em litígio.

9.

As Consultas à CMGT e toda a documentação, bem como as medidas tomadas no
contexto do mecanismo estabelecido no presente artigo, permanecerão conﬁdenciais .

Notas Explicativas
Este artigo de prevenção de conﬂitos é introduzido como um movimento das
disposições tradicionais de resolução de conﬂitos em acordos de investimento. Pela sua
concepção, procura fomentar um espírito de cumprimento, cooperação, diálogo e
resolução amigável no caso em que surja qualquer litígio. Um dos seus objectivos é
proporcionar um mecanismo de alerta prévio para a prevenção e gestão eﬁciente de
potenciais conﬂitos. Esta abordagem não é inteiramente nova para os conﬂitos
comerciais e de investimento internacionais. O regime da OMC, por exemplo, tem um
Órgão de Resolução de Litígios que nomeia painéis que decidem se as medidas
comerciais contestadas violam um acordo da OMC ou uma obrigação, ao mesmo
tempo que recomendam medidas para assegurar a conformidade com as regras. Além
disso, a série da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD) sobre Políticas de Investimento Internacional para o Desenvolvimento
enfatiza a prevenção e prevenção de conﬂitos como envolvendo um planeamento
extensivo para minimizar potenciais áreas de conﬂito e reduzir o número de conﬂitos
que escalam ou se cristalizam em disputas reais. A este respeito, o artigo do Modelo de
TBI AAA sobre prevenção de conﬂitos criou a Comissão Mista de Gestão do Tratado
(CMGT) como um mecanismo institucional para a gestão das obrigações contratuais
das Partes Contratantes, revisão do acordo, alterações/renovações periódicas e a
resolução de conﬂitos. Em particular, o artigo introduziu as Consultas à Comissão
Mista de Gestão do Tratado como um mecanismo para a desescalonamento e
resolução de qualquer litígio que possa surgir no âmbito do Acordo. Só quando a
Consulta falhar é que as Partes em litígio poderão então recorrer à Mediação e/ou
Arbitragem.
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ARTIGO 21

Mediação
1.

As Partes em litígio podem, por acordo, recorrer à Mediação em qualquer momento. O
recurso à Mediação não prejudica a posição legal ou os direitos das Partes em litígio nos
termos do Artigo 22 e é regido pelas regras acordadas pelas Partes em litígio, incluindo
a nomeação do mediador. Quando as Partes em litígio concordam em recorrer à
mediação, todos os prazos nos termos de uma arbitragem nos termos do artigo 22
ﬁcam suspensos a partir da data em que as Partes em litígio concordaram em recorrer à
mediação e a sua contagem será retomada na data em que qualquer das Partes em litígio
decidir terminar a mediação. A decisão de uma Parte em litígio de pôr termo à mediação
será transmitida por carta ao mediador e à outra Parte em litígio.

2.

Quando as Partes em litígio não chegarem a acordo sobre a escolha de um mediador, a
CMGT nomeará um mediador para elas [no prazo de 30 dias] mediante pedido escrito
de qualquer das Partes em litígio.

Notas Explicativas
Com o objectivo de resolver qualquer disputa que surja entre os Investidores e o
Estado anﬁtrião de uma forma amigável, este artigo estabelece o quadro para a
mediação entre as partes em disputa com vista a facilitar a resolução de disputas. Este
processo não prejudica, contudo, os direitos legais das partes em litígio nem os prazos
para qualquer processo de arbitragem nos termos do artigo 22.
A disposição estabelece ainda os procedimentos de nomeação do mediador pela
CMGT caso as partes em litígio não cheguem a acordo sobre a nomeação do mediador.
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ARTIGO 22

Resolução de Litígios
A.

Condições para a Submissão de um Litígio à Arbitragem
Uma Parte pode submeter um litígio nos termos das disposições de resolução de litígios
do presente artigo, desde que:
1.

tenham decorrido quatro meses desde a apresentação de um pedido de consulta
à CMGT em conformidade com o artigo 20 supra e não tenha sido alcançada
uma solução, ou o processo de mediação iniciado nos termos do artigo 21 seja
encerrado por uma Parte em litígio; e

2.

não tenham decorrido mais de três anos desde a data em que a Parte em litígio
tomou conhecimento da violação alegada na Notiﬁcação de Arbitragem.

Para dissipar dúvidas, um Estado Contratante não será considerado como tendo
consentido na arbitragem ao abrigo do presente artigo até que os requisitos acima
mencionados sejam cumpridos.
B.

C.

Excepção para Medidas Provisórias
1.

Sem prejuízo do previsto no Parágrafo A acima, uma Parte em litígio pode
iniciar ou prosseguir uma acção que procure uma medida provisória perante um
tribunal judicial ou administrativo da Parte Contratante onde se encontra o
objecto do litígio, com o único objectivo de preservar os direitos e interesses da
Parte em litígio durante a pendência da Arbitragem, e tal não implica o
pagamento de danos pecuniários.

2.

Um Tribunal poderá ordenar uma medida provisória de protecção para
preservar os direitos de uma Parte em litígio ou para assegurar que a jurisdição
do Tribunal seja plenamente efectiva, incluindo uma ordem para preservar
provas na posse ou controlo de uma Parte em litígio ou para proteger a
jurisdição do Tribunal.

Regras de Arbitragem Aplicáveis e Foro
Uma Parte em litígio poderá submeter o Litígio:
1.

ao abrigo da Convenção da CIRDI e do Regulamento de Processo de
Arbitragem do CIRDI;

2.

ao abrigo das regras ICSID Additional Facility Rules;

3.

para um Tribunal Arbitral ad hoc constituído ao Abrigo do Regulamento de
Arbitragem da UNCITRAL; ou

4.

para qualquer Instituição de Arbitragem ou Tribunal Regional localizado em
África.
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D.

E.

Local da Arbitragem
Se as Partes em litígio concordarem com qualquer outro foro que não a CIRDI, o local
jurídico da Arbitragem será uma cidade de um Estado parte da União Africana que não
seja o Estado de origem do Investidor e o Estado Anﬁtrião. O local do processo será:
1.

um local a ser determinado por acordo entre as Partes em litígio; ou

2.

determinado pelo Tribunal Arbitral, na primeira oportunidade, na ausência de
acordo das Partes em litígio.

Constituição do Tribunal Arbitral
1.

O Tribunal Arbitral será composto por três Árbitros, cabendo a cada Parte em
litígio nomear um Árbitro, e os dois Árbitros assim nomeados seleccionarão, de
comum acordo, um terceiro Árbitro que será cidadão de um Estado terceiro e
que será o Árbitro presidente, na condição de o Árbitro presidente ser de
descendência africana. Quando tal não seja possível, poderão ser considerados
outros proﬁssionais internacionais devidamente qualiﬁcados.

2.

Ao constituir o Tribunal, as Partes em litígio e os árbitros nomeados pelas Partes
esforçar-se-ão para reﬂectir a diversidade geográﬁca, de género e de idade, bem
como a representação de diferentes sistemas jurídicos e culturas.

3.

Os Árbitros nomeados para resolver os litígios ao abrigo do presente Acordo
deverão, em qualquer altura, durante a Arbitragem:
(a)
(b)

(c)

4.

ser pessoas de boa reputação e com experiência em direito internacional,
direito internacional de investimento ou resolução de litígios ao abrigo
do direito internacional;
Ser imparciais, livres de conﬂitos de interesses reais ou aparentes, e
independentes das Partes em lit;igio. Estes deveres de imparcialidade e
independência aplicam-se no momento da aceitação de uma nomeação
e durante todo o processo de Arbitragem; e
revelar às Partes Desertoras, a qualquer instituição de arbitragem e outra
autoridade competente (se existir) e aos co-árbitros, quaisquer factos ou
circunstâncias que possam suscitar dúvidas quanto à imparcialidade do
Árbitro, à ausência de conﬂitos de interesses e/ou à sua independência.

Se não tiver sido constituído um Tribunal Arbitral no prazo de 60 dias a contar
da data de apresentação de um requerimento de Arbitragem ao abrigo deste
Artigo, o Secretário-Geral da CIRDI ou o responsável da instituição arbitral
seleccionada ou o Secretário-Geral do Tribunal Permanente de Arbitragem (no
caso de arbitragem ad hoc ao abrigo das Regras da UNCITRAL) deverá, a
pedido de uma Parte em litígio, nomear, como lhe convier, o Árbitro ou os
Árbitros ainda não nomeados, desde que seja sempre tida em devida
consideração a nomeação de Africanos e/ou Árbitros que satisfaçam os outros
critérios de diversidade especiﬁcados no artigo 22(E)(2) supra.
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5.

Para efeitos do presente artigo e sem prejuízo de uma objecção à nomeação de
um Árbitro por outros motivos que não a nacionalidade:
(a)
(b)

F.

Consentimento para Arbitragem
1.
Cada Parte Contratante consente na apresentação de um requerimento de
arbitragem nos termos do artigo 22 do presente Acordo.
2.

G.

As Partes Desertoras concordam com a nomeação de cada membro
individual de um Tribunal constituído ao abrigo da Convenção da
CIRDI ou das Regras ICSID Additional Facility Rules; e
Qualquer das Partes em litígio só poderá apresentar um requerimento de
Arbitragem ao abrigo das Regras de uma Instituição Arbitral ou de um
Tribunal Regional localizado em África se a outra Parte em litígio
manifestar o seu consentimento por escrito.

O consentimento referido número anterior [F(1)] do presente Artigo 22 deverá
obedecer os requisitos do:
(a)
Capítulo II da Convenção do CIRDI (relativo à Jurisdição do Centro) e
das Regras ICSID Additional Facility Rules relativas ao consentimento
escrito das Partes em litígio;
(b)
Artigo 1 do Regulamento de Arbitragem da UNCITRAL;
(c)
Artigo II da Convenção de Nova Iorque em relação a “consentimento
por escrito”; ou
(d)
Os Regulamentos de qualquer outra instituição arbitral escolhida na
parte relativa ao consentimento e submissão à Arbitragem.

Pedido reconvencionals
1.

O requerido pode apresentar um pedido reconvencional por violação das
obrigações estabelecidas no presente Acordo perante um Tribunal Arbitral
constituído nos termos do presente Artigo 22 e procurar, como solução, o
reconhecimento de um direito ou pedir uma compensação pecuniária
adequada.

2.

The Parties agree that a Counterclaim made in accordance with this Article
22(G) shall not preclude or operate as res judicata against applicable legal,
enforcement or regulatory action in accordance with the laws of the Host State
or in any other proceedings before judicial bodies or institutions of the Host
State.

3.

As Partes acordam que um pedido reconvencional apresentado em
conformidade com o presente artigo 22(G) não exclui nem actua como caso
julgado contra acções judiciais, executivas ou regulamentares aplicáveis em
conformidade com a legislação do Estado Anﬁtrião ou em qualquer outro
processo perante órgãos ou instituições judiciais do Estado Anﬁtrião.
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H.

Provisão para os custos da Arbitragem
1.

O Tribunal Arbitral poderá o rdenar uma provisão para custos da Arbitragem
ou provisão para o pedido formulado, quando tenha razões para acreditar que:
(a)
(b)

2.

Ao determinar se deve ordenar que uma Parte em litígio faça uma provisão para
os custos, o Tribunal Arbitral deverá considerar todas as circunstâncias
relevantes, incluindo, mas sem se limitar às seguintes:
(a)
(b)
(c)

I.

Requerente não poderá pagar, se lhe for ordenado que o faça, uma parte
razoável das despesas atribuídas ao Requerido; ou
Requerente tenha alienado bens para evitar as consequências do
cumprimento de qualquer condenação pecuniária que possa ser feita
contra ele.

a vontade e a capacidade da Parte em litígio de cumprir uma ordem de
provisão de custos desfavorável;
o efeito que a constituição da provisão para os custos pode ter na
capacidade da Parte em litígio de prosseguir com a sua reivindicação ou
contra-reivindicação; e
a conduta das Partes em litígio.

3.

O Tribunal Arbitral considerará todas as provas produzidas em relação às
circunstâncias previstas no presente artigo 22(H). A existência de
ﬁnanciamento por terceiros pode fazer parte de tais provas mas não é, por si só,
suﬁciente para justiﬁcar uma ordem de provisão para os custos.

4.

Se o Requerente não ﬁzer a provisão para os custos ordenada pelo Tribunal
Arbitral, o Tribunal pode encerrar o processo arbitral ou suspender o processo
até o pagamento das custas.

Financiamento por terceiros
1.

Se for feito um acordo de Financiamento por Terceiros, a Parte em litígio que
dele beneﬁciar notiﬁcará por escrito a outra Parte em litígio ou Partes em litígio,
o tribunal arbitral e, quando aplicável, a instituição arbitral, do nome e endereço
do ﬁnanciador (incluindo o ﬁnanciador ﬁnal se houver intermediários ou se o
ﬁnanciador posteriormente vender/assinar/novar os seus investimentos,
direitos e/ou obrigações nos termos do contrato de ﬁnanciamento) e outras
informações tais como o montante do ﬁnanciamento, condições de pagamento
e/ou outras condições-chave do contrato de ﬁnanciamento/informações
relevantes que o Tribunal possa solicitar a qualquer momento ou de quando em
vez.

2.

A Parte Desertora ﬁnanciada fará essa revelação, por escrito, ao Tribunal
Arbitral, quer como parte da sua primeira comparência ou apresentação, quer
logo que possível após a concessão do ﬁnanciamento ou a conclusão de um
acordo de ﬁnanciamento para a Arbitragem.

3.

Se um acordo de ﬁnanciamento for extinto antes do ﬁm da Arbitragem, a Parte
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em litígio ﬁnanciada deverá notiﬁcar tal facto por escrito no prazo de quinze
dias após o término do acordo de ﬁnanciamento:
(a)
apontando que o ﬁnanciamento foi extinto; e
(b)
indicando a data de término do acordo de ﬁnanciamento.
4.

J.

O Tribunal Arbitral terá, no caso de revelações efectuadas nos termos do
presente artigo 22(I), as mesmas obrigações de revelação contínua contidas no
artigo 22(E)(3)(c) relativamente a qualquer relação directa ou indirecta com o
terceiro ﬁnanciador ou quaisquer outros factos ou circunstâncias que possam,
em cada momento, suscitar dúvidas quanto à imparcialidade, isenção de
conﬂitos de interesse ou independência do Árbitro.

Período de imobilização
Não obstante as disposições do presente Artigo, todas as reclamações ou direitos a uma
acção decorrentes do presente Acordo serão automaticamente suspensos e não serão
aplicáveis por uma Parte em litígio contra uma Parte Contratante durante um período
de um ano a contar da data de assinatura do presente Acordo ou, no caso de um
Investidor, a partir da data de incorporação do Investimento no Estado Anﬁtrião,
qualquer que seja a data posterior. As reclamações relativas a expropriações directas ou
indirectas não serão suspensas.

K.

L.

Declarações por Estados não parte do litígio e outros terceiros
1.

Uma Parte Contratante que não seja parte do litígio em relação ao presente
Acordo pode prestar declarações orais e escritas ao Tribunal relativamente à
interpretação do presente Acordo e pode estar presente nas alegações orais, de
acordo com as instruções e o calendário processual estabelecido pelo Tribunal
Arbitral.

2.

O Tribunal terá a faculdade e a autoridade para aceitar e considerar as alegações
amicus curiae de pessoas ou entidades que não sejam Partes do litígio. Os
procedimentos do Anexo 3 são aplicáveis para o efeito.

3.

Um grupo subnacional, comunidade local ou étnica de uma Parte Contratante
pode, se o Tribunal assim o entender, fornecer ao Tribunal Arbitral shawara oral
ou escrito (conhecimento, informação ou outros detalhes úteis) relativamente
ao tarihi (história) ou asiri (segredos) de quaisquer aspectos do Conhecimento
Tradicional, Expressão Cultural Tradicional ou recursos genéticos que
constituem o cerne do assunto em disputa perante o Tribunal .

Sentenças
1.

4

Sempre que um Tribunal Arbitral proferir uma sentença ﬁnal contra uma Parte

“asiri” na língua iorubá, signiﬁca qualquer "segredo" que, no contexto do conhecimento tradicional, se relaciona com a informação correcta sobre artes e o cios indígenas, conhecimentos
tradicionais, expressões de cultura ou recursos gené cos. As partes contratantes podem adoptar uma língua indígena semelhante que funcione para o seu contrato.
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em litígio, o Tribunal Arbitral pode, para além das medidas declaratórias, decidir
separada ou conjuntamente:
(a)
danos pecuniários e quaisquer juros aplicáveis; e/ou
(b)
restituição de bens.

M.

2.

Um Tribunal Arbitral não poderá condenar em danos sancionatórios ou
quaisquer danos indirectos.

3.

Uma sentença proferida por um Tribunal Arbitral não terá força vinculativa,
excepto entre as Partes Desertoras em litígio e em relação ao caso particular.

4.

Para efeitos do Artigo I da Convenção de Nova Iorque, as Partes Contratantes
acordam que uma demanda submetida à Arbitragem ao abrigo do presente
artigo 22 será presumida como resultante de uma relação ou transacção
comercial.

Mecanismo de Revisão
1.
Uma Parte em litígio pode requerer a revisão da decisão de um Tribunal
Arbitral:
(a)
no caso de uma Arbitragem institucional, em conformidade com as
Regras de Arbitragem aplicáveis ou do procedimento de revisão
constante do Anexo 4 do presente Acordo, se as referidas regras forem
omissas quanto ao mecanismo de revisão; e
(b)
no caso de uma arbitragem ad hoc, em consonância com o
procedimento de revisão constante do Anexo 4 do presente Acordo.
2.

As Partes em litígio podem acordar excluir da aplicação ao(s) seu(s) litígio(s) do
presente parágrafo M e do Anexo 4 ao presente Acordo.

Notas Explicativas
Este artigo estabelece toda a gama de condições em torno do uso da arbitragem como
mecanismo de resolução de litígios. Em geral, os redactores mantiveram muitas das
práticas comuns em Arbitragem de Investimento/ISDS, mas adoptaram uma
abordagem única para algumas das questões aqui contidas. Isto deve-se especialmente
ao facto de este Acordo ter sido concebido pelos redactores tendo em conta os climas
jurídicos, económicos, culturais e de investimento únicos e diversiﬁcados que
compõem o continente africano.
É pertinente começar por notar que o Acordo contém uma disposição de prevenção de
litígios (Artigo 20 - que introduz uma CMGT que serve a dupla função de revisões
periódicas de tratados e gestão inicial de litígios sob a forma de consultas com o
objectivo de desescalonar e/ou resolver quaisquer potenciais litígios), uma cláusula de
mediação (Artigo 21 - que poderia servir como o próximo passo natural após a
consulta também com vista à resolução de litígios e possivelmente impedindo o
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recurso à arbitragem) antes de prever alguns dos outros princípios e disposições únicos
explicados abaixo.
Em especial, este Artigo:
1. proporciona um processo de resolução de disputas calendarizado. Como tal, as
partes podem tirar partido de todas as vias de prevenção e resolução de disputas sem
que o processo de resolução de disputas continue eternamente. Há também uma
limitação temporal para iniciar o processo de resolução de disputas a partir da data de
conhecimento de uma violação (parágrafo A).
2. permite, no parágrafo B, que as partes em litígio, não obstante os procedimentos de
prevenção/resolução de litígios em vigor, procurem medidas provisórias junto dos
tribunais do Estado Anﬁtrião ou do Tribunal para preservação dos res, ou dos direitos
de uma parte em litígio ou da jurisdição do Tribunal, conforme o caso. Nenhuma
indemnização pode ser reclamada ao abrigo de tal medida. A intenção aqui é
meramente a de manter o status quo ou voltar ao status quo anterior enquanto a
resolução do litígio estiver em curso.
3. prevê um local legal de arbitragem em África e uma opção para as partes em litígio
submeterem a sua disputa a uma instituição africana (parágrafos C e D).
4. introduz um requisito formal de diversidade na constituição do Tribunal Arbitral
(parágrafo E).
5. prevê que a assinatura do presente Acordo equivale ao consentimento para arbitrar
(parágrafo F).
6. prevê o direito do requerido a iniciar um pedido reconvencional por incumprimento
das obrigações decorrentes do Acordo (parágrafo G).
7. permite que o Tribunal possa ordenar a provisão para custos, desde que o
ﬁnanciamento de terceiros possa ser tomado em consideração ao fazer tal ordem, mas
pode não ser a única razão para fazer a ordem (parágrafo H).
8. prevê a utilização de ﬁnanciamento por terceiros, desde que haja uma revelação
completa do acordo de ﬁnanciamento ou a cessação do mesmo (parágrafo I). A
abordagem adoptada consiste em fornecer informações especíﬁcas que sejam
necessárias para a divulgação por uma parte ﬁnanciada. Isto, de forma única,
proporciona orientação às partes ﬁnanciadas no cumprimento da obrigação de
revelação, sem que tal afecte os poderes do tribunal para solicitar mais informações nas
situações em que se mostre necessário.
9. introduz um período de suspensão de 1 (um) ano para permitir uma integração
adequada do acordo ou estabelecimento do Investimento, por assim dizer, antes de as
partes em litígio poderem iniciar qualquer processo de resolução de litígios (parágrafo
J).
10. prevê, no parágrafo K, a apresentação ao Tribunal de declarações orais ou escritas
pela Parte Contratante não requerente e outros interessados relevantes. Isto foi
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introduzido pela primeira vez no NAFTA e tem sido incorporado numa série de
tratados desde então. É um instrumento útil tanto para os litigantes como para os
Tribunais. Permitir que uma Parte Contratante não-disputante, por exemplo, partilhe a
sua compreensão dos termos do acordo serve como uma salvaguarda contra
interpretações inesperadas signiﬁcativas por parte dos tribunais quando os pontos de
vista considerados de ambas as Partes em litígio estão perante eles em qualquer
instância.
Outras intervenções de terceiros, tais como as declarações de amicus curiae na
arbitragem de investimentos, começaram no ano 2000 e são agora prática comum. Não
é, certamente, uma questão controversa. As declarações de amicus curiae são
geralmente feitas através de um requerimento ao tribunal pela pessoa ou organização
que pretende fazer a declaração.
Este parágrafo também introduz o shawara como contributo que pode ser fornecido
ao Tribunal para a preservação dos conhecimentos tradicionais, expressões de cultura,
recursos genéticos e direitos dos povos indígenas por peritos com conhecimento da
história e tradições dos povos indígenas.
11. prevê aspectos relacionados às Sentenças e um mecanismo de revisão (parágrafos L
e M) que são disposições padrão na maioria dos tratados de investimento modernos.
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ARTIGO 23

Alterações
No momento da entrada em vigor do presente Acordo ou em qualquer momento posterior, as
disposições do presente Acordo podem ser alteradas por acordo conjunto das Partes
Contratantes no prazo de seis (6) meses após a recepção da proposta inicial escrita de alteração
por qualquer das Partes Contratantes. As alterações acordadas entrarão em vigor a partir da
última das notiﬁcações de cada Parte Contratante à outra, conﬁrmando, por escrito, a
conclusão dos procedimentos necessários no seu Território para a entrada em vigor da(s)
alteração(ões). A(s) alteração(ões) constituirá(ão) parte integrante(s) do presente Acordo.
Notas Explicativas
Este artigo complementa as disposições do Artigo 20 (Prevenção de Litígios) ao
permitir a alteração do tratado a qualquer momento a pedido de qualquer uma das
Partes Contratantes que inicie o processo, notiﬁcando por escrito as suas propostas de
alteração. O artigo prevê um prazo de 6 meses para a realização de quaisquer alterações
a partir da data da notiﬁcação. O principal objectivo desta disposição é assegurar uma
ﬂexibilidade tal que as preferências evolutivas das partes contratantes sejam
continuamente reﬂectidas no acordo.
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ARTIGO 24

Entrada em Vigor
1.

presente Acordo entra em vigor na última data em que uma das Partes Contratantes
notiﬁque a outra de que os seus procedimentos constitucionais exigidos para a entrada
em vigor do presente Acordo ou das suas alterações foram cumpridos.

2.

Todos os Anexos são parte integrante do presente Acordo.

Notas Explicativas
Esta disposição esclarece quando o Acordo entrará em vigor e quando as Partes
Contratantes se tornam legalmente obrigadas a cumprir as obrigações nele previstas.
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ARTIGO 25

Revisão Periódica
1.

As Partes Contratantes reunir-se-ão de cinco em cinco anos após a entrada em vigor do
presente Acordo para rever o seu desempenho e eﬁcácia, incluindo mas não se
limitando os níveis de investimento entre as Partes Contratantes. Para evitar dúvidas, se
as Partes Contratantes não se reunirem dentro de um determinado período de cinco
anos, o presente Acordo permanecerá, no entanto, em pleno vigor e a produzir efeitos.

2.

As Partes Contratantes podem considerar as recomendações da CMGT para revisão ou
alteração nos termos do Artigo 20 do presente Acordo.

3.

As Partes Contratantes podem adoptar estratégias conjuntas a ﬁm de melhorar o
desempenho e a eﬁcácia do presente Acordo. Tais estratégias conjuntas serão reduzidas
a escrito e implementadas como uma alteração nos termos do artigo 23.

Notas Explicativas
Este Artigo procura conferir às Partes Contratantes a oportunidade de rever e reavaliar
a eﬁcácia do Acordo em termos práticos e depois actualizá-lo com estratégias e
iniciativas relevantes que promoverão a melhoria do seu desempenho, particularmente
à medida que as realidades operacionais se alteram com o tempo. As Partes
Contratantes devem, portanto, ser capazes de actualizar o Acordo e a sua eﬁcácia
operacional, à medida que a necessidade se ﬁzer sentir. Disposições semelhantes estão
incluídas em vários tratados de investimento canadianos, no Modelo de Tratado
Bilateral de Investimento da SADC e nos mecanismos de revisão nos capítulos de
investimento dos acordos de comércio ou de cooperação mais amplos.
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ARTIGO 26

Disposições sobre Duração, Denúncia e Caducidade
1.

2.

3.

O presente Acordo permanecerá em vigor por um período inicial de dez anos a partir
da data da sua entrada em vigor nos termos do artigo 24. Posteriormente, continuará
em vigor, a menos que uma Parte Contratante notiﬁque por escrito a outra Parte
Contratante da sua intenção de denunciar o presente Acordo.
Em relação aos investimentos estabelecidos ou efectuados antes da data de caducidade
ou denúncia do presente Acordo, o presente Acordo, incluindo todos os seus anexos,
permanecerão em vigor por um período adicional de cinco anos a contar da data da
denúncia.
A denúncia do presente Acordo entrará em vigor um ano após a data em que a outra
Parte Contratante receber a notiﬁcação de denúncia.

Notas Explicativas
Alterações súbitas da lei e da política podem ser debilitantes para qualquer interesse
empresarial/investimento. Embora reconhecendo e dando às partes a oportunidade
de terminarem a sua relação caso seja necessário, este artigo também assegura que as
alterações subsequentes sejam repartidas por um período de tempo razoável, de modo
a que as partes possam rever as suas posições e preparar-se a si próprias e a outros
interessados para a saída, venda ou reestruturação de investimentos dentro do Estado
Anﬁtrião. Os Estados podem alterar os períodos de aviso e de caducidade, adaptando
esta disposição às peculiaridades das suas respectivas economias e à natureza dos
investimentos que desejam atrair.
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ANEXO 1

Sectores Excluídos do Tratamento da Nação
Mais Favorecida
O Tratamento da Nação Mais Favorecida consagrado no Artigo 4 do presente Acordo não se
estende ao seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medidas para proteger a vida ou a saúde humana, animal, vegetal;
Tratamento concedido ao abrigo de tratados actuais ou futuros;
Programas de ajuda externa actuais ou futuros;
[…..]
[…..]
[…..]

Notas Explicativas
As Partes Contratantes podem adaptar esta lista para cobrir outras áreas, incluindo
indústrias ou sectores especíﬁcos das suas economias individuais ou respectivas
economias, como considerarem adequado e/ou de comum acordo.
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ANEXO 2

Estrutura, Composição, Responsabilidades e
Poderes da Comissão Mista de Gestão do Tratado
1.

2.

Composição e Estrutura
a.

A Comissão Mista de Gestão do Tratado ("CMGT") criada ao abrigo do artigo
20 será constituída no prazo de seis meses após a execução do presente Acordo
ou do período de prorrogação acordado por escrito pelas Partes Contratantes.

b.

A CMGT será composta por um máximo de sete (7) representantes a nível de
governo das Partes Contratantes, devendo as Partes Contratantes nomear três
(3) membros cada e os membros nomear conjuntamente o 7º membro que deve
ser neutro e não deve ser cidadão, residente ou de qualquer forma ligado a
qualquer das Partes Contratantes.

c.

Os membros nomeiam uma pessoa de uma Parte Contratante como Presidente
do CMGT. O cargo de Presidente alternará anualmente entre os representantes
a nível do governo das Partes Contratantes. O Presidente presidirá aos
trabalhos do CMTT e terá um voto decisivo em caso de impasse.

Responsabilidades
a.

O CMGT será responsável por supervisionar a implementação do Acordo,
incluindo a realização de consultas com vista a assegurar a resolução amigável
de litígios que surjam entre uma Parte Contratante e um Investidor.

b.

Para facilitar o cumprimento das suas responsabilidades, a CMGT pode:
i)
criar, e delegar responsabilidades em comissões ad hoc ou permanentes,
grupos de trabalho ou grupos de peritos;
ii)
procurar o aconselhamento de organizações não governamentais,
indivíduos ou grupos; e
iii)
tomar quaisquer outras acções no exercício das suas funções que as
Partes possam acordar.

c.

Todas as pessoas, comissões ou grupos admitidos pela CMGT nos termos da
alínea b) do n.º 2 devem:
i)
ser de boa reputação, ter conhecimentos e experiência em direito
internacional, direito internacional de investimento, direito comercial
internacional, outras matérias abrangidas pelo Acordo e/ou resolução
de litígios ao abrigo do direito internacional;
ii)
ser escolhido estritamente com base na objectividade, conﬁança e bom
senso;
iii)
não ter lidado em nenhuma qualidade com qualquer matéria a ser
considerada pela CMGT;
iv)
revelar à CMGT, informações que possam dar origem a potenciais
conﬂitos de interesses; e
v)
cumprir o código de conduta e as regras de procedimento estabelecidas
pela CMGT.
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3.

Poderes
a.

4.

A CMGT terá poderes para:
i)
rever o desempenho do Acordo e apresentar propostas de alteração;
ii)
resolver quaisquer litígios que lhe sejam submetidos nos termos do nº 3
do Artigo 20;
iii)
seleccionar a autoridade de nomeação para um Tribunal de
consolidação, em conformidade com o Artigo 22;
iv)
nomear mediadores nos termos do Artigo 21;
v)
realizar quaisquer actos ou realizar quaisquer tarefas que possam ser
razoavelmente necessárias no desempenho das suas funções ao abrigo
do presente Acordo.

Regras e Procedimentos
a.
A CMGT deverá:
i)
estabelecer as suas regras e procedimentos, e estabelecer o calendário
para o cumprimento das suas responsabilidades contidas no Acordo e
no presente Anexo;
ii)
reunir-se pelo menos uma vez por ano em sessão ordinária. As sessões
regulares do CMTT serão presididas sucessivamente pelo representante
de cada Parte Contratante;
iii)
consultar regularmente as Partes Contratantes e proporcionar
oportunidades adequadas para o desenvolvimento de uma solução
mutuamente satisfatória para qualquer assunto que lhe seja apresentado
para consideração.
iv)
os trabalhos do comité serão suﬁcientemente ﬂexíveis para assegurar
relatórios de alta qualidade, sem atrasar desnecessariamente os seus
processos.
b.

o local das reuniões da CMGT será decidido por acordo entre os seus membros.
Se não se chegar a acordo, o local alternará entre as capitais das Partes
Contratantes e a primeira reunião será realizada na capital da Parte Contratante
que apresentar um pedido à CMGT nos termos do artigo 20 número 3 do
presente Acordo.

c.

sempre que necessário, a CMGT pode realizar as suas reuniões e trabalhos
recorrendo à videoconferência ou outros meios, se for caso disso.

d.

as reuniões e consultas da CMGT serão realizadas em sessões à porta fechada, a
menos que as Partes Contratantes acordem em contrário. Todos os membros
do comité tratarão como conﬁdencial qualquer informação e documento
apresentado pelas Partes Contratantes ou pelas Partes em litígio à Comissão
para apreciação.

e.

todas as reuniões e trabalhos da CMGT organizados nos termos do artigo 20 e
do presente Anexo 2 serão conduzidos em língua inglesa ou em qualquer outra
língua acordada pelas Partes em litígio.

f.

qualquer documento submetido à apreciação e utilizado pelo CMGT em
61

Africa Arbitration Academy Modelo de Tratado Bilateral de Investimento para Estados Africanos

qualquer reunião de trabalhos organizada nos termos do Artigo 20 e do
presente Anexo 2 deverá estar redigido em língua inglesa ou em qualquer outra
língua acordada pelas Partes em litígio. Se qualquer documento original não
estiver na língua inglesa ou na língua acordada, a Parte Contratante que o
apresente deverá providenciar uma versão do documento oﬁcialmente
traduzida para a língua inglesa ou para a língua acordada.
g.

A menos que as Partes Contratantes acordem em contrário:
i)
ii)

5.

6.

cada Parte suportará os custos dos membros da CMGT por si
nomeados.
outras despesas associadas à condução das reuniões e procedimentos da
CMGT serão suportadas em partes iguais pelas Partes Contratantes.

Constatações e Recomendações
a)

as constatações e recomendações da CMGT serão apenas em relação às
disposições do presente Acordo e constarão de um relatório elaborado para o
efeito.

b)

a CMGT adoptará as suas constatações por unanimidade. Se não for possível
chegar a consenso, as recomendações da CMGT serão feitas por maioria
simples de votos.

c)

as recomendações da CMGT não deverão acrescentar ou diminuir os direitos e
obrigações das Partes Contratantes previstos no Acordo, e não deverão ser
consideradas como uma alteração ao Acordo.

d)

a CMGT pode recomendar formas pelas quais as Partes Contratantes possam
implementar as suas recomendações..

Relatórios
a)

A CMGT elaborará um relatório do processo de resolução ou relatórios e/ou
recomendações para qualquer assunto que lhe seja submetido.

b)

As cópias do relatório e/ou recomendações serão colocadas à disposição das
Partes Contratantes ou das Partes em litígio no prazo de 30 dias após a
conclusão das consultas.
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ANEXO 3

Procedimento para Amicus Curiae ou Shawara Escrito

1.

A CMGT, o Tribunal Arbitral ou o Tribunal de Revisão constituído nos termos dos
Artigos 20, 22 (E) e Anexo 4 do presente Acordo terá o poder de convidar ou aceitar
Amicus Curiae ("Amicus") ou Shawara escrito de uma pessoa ou entidade que não seja
parte no litígio ("parte não requerente") relativamente a uma matéria no âmbito do
litígio, desde que as declarações de Amicus Curiae ou Shawara sejam directamente
relevantes para as questões factuais ou legais em apreço.

2.

O requerimento de uma declaração Amicus ou Shawara deverá:
i)
ii)
iii)
iv)

3.

Ao convidar ou decidir se deve permitir a apresentação de um Amicus ou Shawara, o
Tribunal deve considerar, entre outros aspectos, até que ponto:
i)
ii)

4.

ser feito por escrito, datado e assinado pelo requerente;
incluir o endereço e outros dados de contacto do requerente;
revelar se o requerente tem ou não qualquer ﬁliação ou interesse, directo ou
indirecto, em qualquer das Partes em litígio ou no resultado do caso;
no caso de uma empresa, associação ou ONG, descrever o seu estatuto jurídico,
a natureza das suas actividades e quaisquer outras aﬁliações (por exemplo, uma
empresa-mãe, subsidiária, empresa-irmã, comunidade local, grupo étnico ou
pessoa interessada) incluindo se o requerente é ou não um Investidor ou uma
comunidade de acolhimento numa das Partes Contratantes.

o Amicus ou o Shawara ajudaria o Tribunal trazendo uma perspectiva, um
conhecimento particular ou uma percepção diferente da das Partes em litígio;
a parte não requerente tem um interesse signiﬁcativo no resultado do processo.

A CMGT, o Tribunal Arbitral ou o Tribunal de Revisão deverá assegurar que:
i)
ii)
iii)

a declaração de Amicus ou Shawara não perturba o processo nem sobrecarrega
indevidamente ou prejudica injustamente qualquer das partes
ambas as partes têm a oportunidade de apresentar as suas considerações sobre o
requerimento de Amicus;
as declarações do Amicus ou do Shawara são incluídas no seu Relatório,
Decisão ou constatações.
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ANNEX 4

Procedimento para o Tribunal de Revisão nas
Arbitragens Ad Hoc
1.

Establishment of the Review Tribunal
a.

É criado um Tribunal de Revisão para rever as sentenças proferidas em
arbitragens ad hoc nos termos do Artigo 22(L) do presente Acordo.

b.

O Tribunal de Revisão pode manter, modiﬁcar ou alterar a sentença de um
Tribunal com base em:
i.
erros manifestos na apreciação dos factos, incluindo a apreciação da lei
aplicável ou do direito interno relevante;
ii.
qualquer um dos motivos abaixo indicados, na medida em que não sejam
abrangidos ela alínea i) anterior:
1.
oTribunal não foi devidamente constituído;
2.
ter havido corrupção por parte de um membro do Tribunal; ou
3.
falta de indicação dos fundamentos em que se baseia a decisão.

2.

Composição do Tribunal de Revisão
O Tribunal de Revisão será constituído pelas Partes em litígio, caso a caso, no contexto
de um litígio apreciado pelo Tribunal de primeira instância e da seguinte forma:
i.
Tribunal de Revisão será constituido por três (3) membros, sendo cada
um nomeado por cada uma das Partes.
ii.
terceiro membro, que será o president do Tribunal de Revisão, será
nomeado pelos dois mebros no prazo de trinta (30) dias a contra da sua
nomeação, caso contrário, o Secretário Geral da CIRDI nomeará o
presidente.

3.

Qualiﬁcação e Desqualiﬁcação
a.

Os membros do Tribunal de Revisão deverão:
i.
possuir conhecimentos especializados ou experiência em direito de
investimento internacional, direito comercial internacional, ou na
resolução de litígios resultantes de investimentos internacionais ou de
acordos comerciais internacionais;
ii.
ser independente e não estar associado ou ﬁliado a nenhuma das Partes
em litígio. Em especial, não devem participar na apreciação de qualquer
litígio que possa dar origem a conﬂito de interesses ou suscitar quaisquer
dúvidas quanto à sua independência e imparcialidade;
iii.
O Tribunal de Revisão será orientado pelas Directrizes da Ordem dos
Advogados Internacional sobre Conﬂitos de Interesses em Arbitragem
Internacional na determinação de questões sobre conﬂitos de interesses
de qualquer árbitro nomeado ao abrigo do presente Acordo.

b.

As seguintes pessoas serão impedidas de serem nomeadas como membros do
Tribunal de Revisão:
i.
qualquer pessoa que tenha sido membro do tribunal de primeira
instância que tenha proferido a sentença objecto de recurso;
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ii.
iii.
4.

5.

qualquer pessoa que seja da mesma nacionalidade que qualquer membro
do tribunal de primeira instância; ou
qualquer pessoa que seja nacional de uma Parte Contratante ou do
Estado cujo nacional é parte no litígio.

Procedimento de Revisão
a.
Uma Parte em litígio pode requerer ao Tribunal de Revisão a revisão de uma
sentença proferida nos termos do Artigo 22(L) no prazo de sessenta (60) dias
após a sua publicação.
b.

Uma sentença contra a qual tenha sido apresentado um pedido de revisão não
será considerada deﬁnitiva e não poderá ser intentada qualquer acção para a sua
execução até que qualquer um dos seguintes eventos ocorra:
i.
Decurso de (90) dias desde a emissão da sentença pelo Tribunal sem que
tenha sido interposto um recurso; ou
ii.
O requerimento de revisão iniciado foi rejeitado (no todo ou em parte)
ou retirado.

c.

Uma Parte em litígio que não esteja satisfeita com a decisão de um Tribunal ad
hoc, pode solicitar a revisão de tal decisão, apresentando uma nota de pedido de
revisão ao Tribunal de Revisão constituído ao abrigo do presente Acordo, com
base num ou mais dos fundamentos previstos no parágrafo 2 da presente
secção.

d.

O Aviso do Requerimento de Revisão deverá incluir:
i.
O nome de cada parte;
ii.
O endereço de cada parte e dos seus representantes (se conhecido),
incluindo, caso seja conhecido, os números de telefone e fax e o
endereço de correio electrónico, e
iii.
Uma declaração que indique a parte ou partes da decisão para a qual o
pedido de revisão é solicitado e os erros alegados.

e.

A parte que apresenta o Aviso de Pedido de Revisão (o "Requerente") deve
simultaneamente fornecer uma cópia do Aviso de Pedido de Revisão da
sentença contra a qual o pedido foi apresentado e o acordo de arbitragem
aplicável à outra parte em litígio (o "Requerido").

f.

O requerido pode, no prazo de trinta (30) dias após o Aviso de Pedido de
Revisão, apresentar um pedido cruzado de revisão ao Tribunal de Revisão
enviando um aviso de acordo com as condições estabelecidas nos presentes
parágrafos.

Jurisdição e Autoridade
a.

O Tribunal de Revisão tem o poder de decidir sobre a sua própria jurisdição,
incluindo quaisquer objecções relativas à existência, âmbito ou validade da
convenção de arbitragem. Se o Tribunal de Revisão determinar que não tem
competência para apreciar o pedido de revisão, o pedido de revisão será
indeferido e a sentença do tribunal de primeira instância será considerada
deﬁnitiva.
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b.

6.

Para facilitar a revisão da sentença do tribunal de primeira instância, o Tribunal
de Revisão pode aceitar declarações escritas de terceiros que tenham relação
com as matérias do pedido de revisão e pode dar a esses terceiros uma
oportunidade de serem ouvidos.

Constatações e Decisões
a.

O Tribunal de Revisão apresentará as suas constatações e tomará a sua decisão
no prazo de cento e oitenta (180) dias a partir da data em que a Parte em litígio
apresentar o seu Aviso de Pedido de Revisão. Se o Tribunal de Revisão
considerar que não pode emitir a sua decisão no prazo de 180 dias, deve
informar as partes em litígio por escrito das razões do atraso, juntamente com
uma estimativa do período dentro do qual emitirá a sua decisão. O prazo
alargado para emitir a sua decisão não excederá, em qualquer caso, 270
(duzentos e setenta) dias a partir da data em que a parte em litígio apresentar o
seu Aviso de Pedido de Revisão.

b.

As constatações e a decisão do Tribunal de Revisão podem modiﬁcar ou
reverter as constatações e conclusões legais na sentença provisória proferida
pelo tribunal de primeira instância, no todo ou em parte, com base em qualquer
dos fundamentos enunciados no parágrafo 1(b) do presente anexo, desde que o
Tribunal de Revisão não proceda a uma revisão de novo dos factos.

c.

As constatações e decisões do Tribunal de Revisão, juntamente com
pormenores sobre como foi modiﬁcado ou como as constatações relevantes
foram revertidas, devem ser reenviadas ao tribunal de primeira instância ou
publicadas como sentença ﬁnal do Tribunal de Revisão e será:
i.
ﬁnal e anulará a sentença do tribunal de primeira instância;
ii.
vinculativa para as partes em litígio e não susceptível de qualquer pedido
de revisão, incluindo a revisão por qualquer dos tribunais internos das
partes contratantes.

d.

O tribunal de primeira instância ﬁca vinculado pelas decisões e constatações do
Tribunal de Revisão e, quando estas lhe forem submetidas, revê a sua sentença
provisória para a tornar conforme com a decisão do Tribunal de Revisão. A
sentença revista será publicada no prazo de 90 dias após a recepção das decisões
e das constatações do Tribunal de Revisão.

e.

Se se veriﬁcar que o pedido de revisão é infundado, o Tribunal de Recurso deve
indeferir o pedido de revisão. O indeferimento do pedido de revisão pelo
Tribunal de Recurso deve ser expedito quando for evidente que o recurso é
manifestamente infundado.

f.

Se o Tribunal de Revisão indeferir um pedido de revisão nos termos da alínea e)
acima, a sentença do tribunal de primeira instância torna-se deﬁnitiva e
vinculativa para as partes em litígio.

g.

O Tribunal de Revisão pode ordenar a uma parte em litígio que apresentou um
pedido de revisão que forneça uma provisão para as custas do recurso e qualquer
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outra provisão que o Tribunal de Revisão considere necessária.
7.

Aplicação das Disposições do Tratado
As disposições do presente Acordo relativas ao Financiamento por Terceiros, as regras
aplicáveis às audiências dos litígios em sede de arbitragem e à execução das decisões
arbitrais, aplicar-se-ão mutatis mutandis no que respeita ao procedimento de revisão
estabelecido nos termos do Artigo 22 (M).
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