
Decreto n.º 10/98 de 13 de Março 
Emenda ao Acordo de Transporte Aéreo entre a República 
Portuguesa e a República da Polónia, assinada em Varsóvia a 
30 de Setembro de 1997 
 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte: 
Artigo único 
É aprovada a Emenda ao Acordo de Transporte Aéreo entre a 
República Portuguesa e a República da Polónia, aprovado pelo 
Decreto n.º 34/77, de 11 de Março, assinada em Varsóvia a 30 de 
Setembro de 1997, cujas versões autênticas nas línguas portuguesa e 
inglesa seguem em anexo. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Dezembro de 
1997. - António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da 
Gama - António Luciano Pacheco de Sousa Franco - João Cardona 
Gomes Cravinho. 
Assinado em 26 de Janeiro de 1998. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendado em 29 de Janeiro de 1998. 
Pelo Primeiro-Ministro, Jaime José Matos da Gama, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros. 
 
 

EMENDA AO ACORDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE 
A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA POLÓNIA 

 
Considerando ser de relevante interesse mútuo a Emenda ao Acordo 
de Transporte Aéreo, assinado em Varsóvia em 30 de Setembro de 
1975, a República Portuguesa e a República da Polónia acordam na 
introdução do artigo seguinte: 
 

«Artigo 10.º bis 
 
1 - Tendo em consideração o princípio da reciprocidade e em 
conformidade com as leis e regulamentos da outra Parte contratante, 
uma empresa designada de cada Parte contratante poderá: 
 
a) Estabelecer no território da outra Parte contratante representações 
destinadas à promoção do transporte aéreo e venda de bilhetes, 
assim como outras facilidades inerentes à exploração do transporte 
aéreo; 
 



b) Estabelecer e manter no território da outra Parte contratante 
pessoal administrativo, comercial, técnico, operacional e outro 
especializado necessário à exploração do transporte aéreo; 
 
c) Proceder no território da outra Parte contratante à venda de 
transporte aéreo directamente e, se essa empresa assim o desejar, 
através dos seus agentes. 
 
2 - Cada empresa designada poderá proceder à venda desse 
transporte, na moeda daquele território ou em moedas livremente 
convertíveis de outros países, em conformidade com os regulamentos 
de câmbio em vigor, sendo, na mesma medida, qualquer pessoa livre 
para adquirir esse transporte.» 
 
Feito em Varsóvia aos 30 de Setembro de 1997, em dois originais em 
língua portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente 
autênticos. 
 
Em caso de diferente interpretação, prevalecerá o texto em língua 
inglesa. 
 
Pela República Portuguesa: 
Manuel Barreiros. 
 
Pela República da Polónia: 
Adam Halamfki. 


