
Resolução da Assembleia da República n.º 37/95 
Acordo entre as Partes Contratantes do Acordo de Schengen e 
a Polónia Relativo à Readmissão de Pessoas em Situação 
Irregular e a respectiva declaração comum e a acta anexa 
 
 
Aprova, para adesão, o Acordo entre as Partes Contratantes do 
Acordo de Schengen e a Polónia Relativo à Readmissão de Pessoas 
em Situação Irregular e a respectiva declaração comum e acta anexa. 
A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, 
alínea j), e 169.º, n.º 5, da Constituição, aprovar, para adesão, o 
Acordo entre as Partes Contratantes do Acordo de Schengen e a 
Polónia Relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, 
assinado em Bruxelas a 29 de Março de 1991, a respectiva 
Declaração Comum, bem como a Acta anexa ao Acordo, cujas 
versões autênticas nas línguas alemã, francesa, italiana, neerlandesa 
e polaca, e respectiva tradução em língua portuguesa, seguem em 
anexo à presente resolução. 
Aprovada em 2 de Fevereiro de 1995. 
O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de 
Melo. 
 
 

ACORDO RELATIVO À READMISSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO 
IRREGULAR 

 
Os Governos do Reino da Bélgica, da República Federal da Alemanha, 
da República Francesa, da República Italiana, do Grão-Ducado do 
Luxemburgo, do Reino dos Países Baixos e da República da Polónia, a 
seguir denominados Partes Contratantes: 
 
No âmbito da realização de uma política comum das Partes 
Contratantes vinculadas pelo Acordo de Schengen de 14 de Junho de 
1985 em matéria de vistos; 
 
Com o fim de compensar, nomeadamente, o encargo que a circulação 
de pessoas com isenção de visto, nacionais das Partes Contratantes 
do presente Acordo, é susceptível de criar; 
 
Desejosos de facilitar a readmissão de pessoas em situação irregular 
num espírito de cooperação e numa base de reciprocidade; 
 
Animados pela vontade de convidar os governos de outros Estados a 
aderir ao presente Acordo; 
 



acordaram no seguinte: 
 

Artigo 1.º 
 
1 - Cada Parte Contratante readmitirá no seu território, a pedido de 
outra Parte Contratante e sem mais formalidades, qualquer pessoa 
que não preencha ou tenha deixado de preencher as condições de 
entrada ou de permanência aplicáveis no território da Parte 
Contratante requerente, desde que se verifique ou se presuma que 
ela possui a nacionalidade da Parte Contratante requerida. 
 
2 - A Parte Contratante requerente readmitirá nas mesmas condições 
essa pessoa, se uma verificação posterior revelar que ela não possua 
a nacionalidade da Parte Contratante requerida no momento da sua 
saída do território da Parte Contratante requerente. 
 

Artigo 2.º 
 
1 - A pedido de uma Parte Contratante, a Parte Contratante por cuja 
fronteira externa tiver entrado a pessoa que não preencha ou tenha 
deixado de preencher as condições de entrada ou de permanência 
aplicáveis no território da Parte Contratante requerente, readmitirá 
sem formalidades essa pessoa no seu território. 
 
2 - Na acepção do presente artigo, entende-se por fronteira externa a 
primeira fronteira atravessada que não seja uma fronteira interna das 
Partes Contratantes na acepção do Acordo de Schengen de 14 de 
Junho de 1985, relativo à supressão gradual dos controlos nas 
fronteiras comuns. 
 
3 - Não existe a obrigação de readmissão referida no n.º 1 do 
presente artigo em relação à pessoa que, no momento da sua 
entrada no território da Parte Contratante requerente, detenha um 
visto ou uma autorização de residência válidos, emitidos por essa 
Parte Contratante, ou à qual, apôs a sua entrada, tenha sido emitido 
um visto ou uma autorização de residência por essa Parte 
Contratante. 
 
4 - Se a pessoa referida no n.º 1 do presente artigo for titular de um 
visto ou de uma autorização de residência válidos, emitidos pela 
outra Parte Contratante, essa Parte Contratante readmitirá sem 
formalidades essa pessoa no seu território, a pedido da Parte 
Contratante requerente. 
 



5 - Entende-se por autorização de residência, na acepção dos n.os 3 
e 4 do presente artigo, toda a autorização, independentemente da 
sua natureza, emitida por uma Parte Contratante, que conceda o 
direito de residência no seu território, Esta definição não abrange a 
admissão temporária para efeitos de permanência no território de 
uma Parte Contratante, tendo em vista a análise de um pedido de 
asilo ou de um pedido de autorização de residência. 
 

Artigo 3.º 
 
1 - A Parte Contratante requerida deve responder aos pedidos de 
readmissão que lhe são apresentados no prazo máximo de oito dias. 
 
2 - A Parte Contratante requerida deve tomar a cargo, no prazo 
máximo de um mês, a pessoa cuja readmissão aceitou. 
 
Esse prazo pode ser prorrogado a pedido da Parte Contratante 
requerente. 
 

Artigo 4.º 
 
As autoridades centrais ou locais competentes para analisar os 
pedidos de readmissão serão designadas pelos ministros responsáveis 
pelos controlos nas fronteiras e comunicadas, por via diplomática, às 
Partes Contratantes, o mais tardar no momento da assinatura do 
presente Acordo ou da adesão ao mesmo. 
 

Artigo 5.º 
 
1 - As disposições do presente Acordo não impedem a aplicação das 
disposições da Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951, 
relativa ao Estatuto dos Refugiados, tal como alterada pelo Protocolo 
de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967. 
 
2 - As disposições do presente Acordo não prejudicam as obrigações 
decorrentes do direito comunitário para as Partes Contratantes que 
sejam membros das Comunidades Europeias. 
 
3 - As disposições do presente Acordo não impedem a aplicação das 
disposições do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985, relativo 
à supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns, nem a 
aplicação das disposições da Convenção de Aplicação do referido 
Acordo assinada em 19 de Junho de 1990 e da Convenção de Dublim 
de 15 de Junho de 1990, relativa à determinação do Estado 



responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num 
Estado membro das Comunidades Europeias. 
 

Artigo 6.º 
 
1 - O presente Acordo é assinado sem reserva de ratificação, de 
aceitação ou de aprovação ou sob reserva de ratificação, de aceitação 
ou de aprovação, seguida de ratificação, de aceitação ou de 
aprovação. 
 
2 - O presente Acordo é aplicado provisoriamente a partir do 1.º dia 
do mês seguinte à data da sua assinatura. 
 
3 - O presente Acordo entra em vigor no 1.º dia do 2.º mês seguinte 
à data em que as Partes Contratantes tenham manifestado o seu 
consentimento em estar vinculadas pelo Acordo, em conformidade 
com o disposto no n.º 1 do presente artigo. 
 
4 - No que diz respeito a cada Parte Contratante que manifestar 
posteriormente o seu consentimento em estar vinculada pelo Acordo, 
este entra em vigor no 1.º dia do 2.º mês seguinte à recepção da 
notificação pelo depositário. 
 

Artigo 7.º 
 
1 - As Partes Contratantes podem decidir, de comum acordo, 
convidar outros Estados a aderirem ao presente Acordo. 
 
Esta decisão será tomada por unanimidade. 
 
2 - A adesão ao presente Acordo pode ocorrer provisoriamente desde 
a sua aplicação provisória. 
 
3 - O presente Acordo entra em vigor para um Estado aderente no 
1.º dia do 2.º mês seguinte ao depósito do seu instrumento de 
adesão e, o mais tardar, no dia da entrada em vigor do presente 
Acordo. 
 

Artigo 8.º 
 
1 - Qualquer Parte Contratante pode notificar o depositário de uma 
proposta de alteração do presente Acordo. 
 
2 - As Partes Contratantes adoptarão de comum acordo as alterações 
ao presente Acordo. 



 
3 - As alterações entrarão em vigor no 1.º dia do mês seguinte à data 
em que a última Parte Contratante tiver manifestado o seu 
consentimento em estar vinculada pelas alterações do presente 
Acordo. 
 

Artigo 9.º 
 
1 - Cada Parte Contratante pode, após consulta com as outras Partes 
Contratantes, suspender ou denunciar o presente Acordo por motivos 
graves, através de uma notificação dirigida ao depositário. 
 
2 - A suspensão ou a denúncia produzirão efeitos no 1.º dia do mês 
seguinte à recepção da notificação pelo depositário. 
 

Artigo 10.º 
 
O Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo é depositário do presente 
Acordo. 
 
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para o 
efeito, apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo. 
 
Feito em Bruxelas em 29 de Março de 1991, em língua alemã, 
francesa, italiana, neerlandesa e polaca, fazendo fé qualquer dos 
cinco textos, num único exemplar, que será depositado nos arquivos 
do Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo. 
 
(ver documento original) 
 

Declaração comum 
 
No momento da assinatura do Acordo Relativo à Readmissão de 
Pessoas em Situação Irregular a 29 de Março de 1991 em Bruxelas, 
as Partes Contratantes declaram comprometer-se: 
 
A não aplicar os procedimentos do Acordo, em relação a nacionais de 
países terceiros, sempre que se verifique que essas pessoas entraram 
no território da Parte Contratante requerente antes da data da 
aplicação provisória do Acordo; 
 
A não se basear nos procedimentos do Acordo, em relação a 
nacionais de um dos Estados signatários do Acordo, sempre que se 
verifique que essas pessoas entraram no território da Parte 



Contratante requerente antes da data da aplicação provisória do 
Acordo. 
 
As Partes Contratantes reafirmam o seu compromisso de retomar os 
seus nacionais em conformidade com os princípios gerais do direito 
internacional. 
 
Feito em Bruxelas, em 29 de Março de 1991, em língua alemã, 
francesa, italiana, neerlandesa e polaca, fazendo fé qualquer dos 
cinco textos num único exemplar, que será depositado nos arquivos 
do Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo. 
 
(ver documento original) 
 

Acta 
 
No momento da assinatura do Acordo Relativo à Readmissão de 
Pessoas em Situação Irregular, as Partes Contratantes vinculadas 
pelo Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985, a seguir 
denominadas Partes Contratantes, apresentaram as seguintes 
declarações comuns: 
 
1 - Declaração relativa aos artigos 1.º, 2.º e 5.º, n.º 3, - A pedido de 
uma Parte Contratante, as Partes Contratantes coordenarão as suas 
posições sobre as modalidades de entrega de um estrangeiro no 
respeito dos objectivos da Convenção de Aplicação do Acordo de 
Schengen de 19 de Junho de 1990, nomeadamente no que diz 
respeito à entrega imediata e que represente o encargo menos 
oneroso para as Partes Contratantes, em conformidade com os 
artigos 1.º e 2.º do Acordo de Readmissão. Para o efeito conformar-
se-ão com a compensação dos desequilíbrios financeiros prevista no 
artigo 24.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 19 
de Junho de 1990. 
 
2 - Declaração relativa aos artigos 2.º e 5.º, n.º 3. A obrigação de 
readmissão entre as Partes Contratantes resultante do Acordo de 
Readmissão é limitada, provisoriamente, aos nacionais da República 
da Polónia. A obrigação de readmissão será estendida aos nacionais 
de outros Estados, mediante decisão do Comité Executivo, instituído 
pelo artigo 131.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen 
de 19 de Junho de 1990, logo que esta tenha entrado em vigor, e no 
período anterior a essa entrada em vigor dos ministros responsáveis 
de acordo com o direito nacional. 
 
3 - Declaração relativa aos artigos 8.º e 5.º, n.º 3. 



 
As Partes Contratantes acordam verificar em conjunto, aquando da 
entrada em vigor da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen 
de 19 de Junho de 1990, se o Acordo de Readmissão necessita de 
adaptações. 
 
4 - Declaração relativa aos artigos 9.º e 5.º, n.º 3. 
 
Em caso de suspensão ou de denúncia do Acordo de Readmissão por 
uma das Partes Contratantes, as outras Partes Contratantes poderão 
igualmente suspender ou denunciar o presente Acordo, 
 
Feito em Bruxelas em 29 de Março de 1991, em língua alemã, 
francesa, italiana e neerlandesa, fazendo fé qualquer um dos quatro 
textos, num exemplar único, que será depositado nos arquivos do 
Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo. 


