
Resolução da Assembleia da República n.º 49/99  
Protocolo de Emenda ao Acordo de 28 de Junho de 1973 entre 
o Governo da República Portuguesa e o Conselho Federal 
Suíço Relativo aos Transportes Internacionais de Pessoas e de 
Mercadorias por Estrada.  
 
 
Aprova, para ratificação, o Protocolo de Emenda ao Acordo de 28 de 
Junho de 1973 entre o Governo da República Portuguesa e o 
Conselho Federal Suíço Relativo aos Transportes Internacionais de 
Pessoas e de Mercadorias por Estrada. 
A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 
161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, aprovar, para 
ratificação, o Protocolo de Emenda ao Acordo de 28 de Junho de 1973 
entre o Governo da República Portuguesa e o Conselho Federal Suíço 
Relativo aos Transportes Internacionais de Pessoas e de Mercadorias 
por Estrada, assinado em Lisboa em 18 de Setembro de 1998, cujas 
versões autênticas nas línguas portuguesa e francesa seguem em 
anexo.  
Aprovada em 16 de Abril de 1999.  
O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.  
 
 

PROTOCOLO DE EMENDA AO ACORDO DE 28 DE JUNHO DE 1973 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E O CONSELHO 

FEDERAL SUÍÇO RELATIVO AOS TRANSPORTES INTERNACIONAIS DE 
PESSOAS E DE MERCADORIAS POR ESTRADA. 

 
Considerando que a Emenda ao Acordo concluído em Lisboa em 28 de 
Junho de 1973 entre o Governo da República Portuguesa e o 
Conselho Federal Suíço Relativo aos Transportes Internacionais de 
Pessoas e de Mercadorias por Estrada é muito importante para as 
duas Partes, o Governo da República Portuguesa e o Conselho Federal 
Suíço acordam no seguinte:  
 

Artigo 1.º 
 
O artigo 5.º é substituído pelo texto seguinte:  
 
«Artigo 5.º  
 
Qualquer transportador de uma Parte contratante tem o direito de 
transportar mercadorias ou de circular com um veículo em vazio, 
quer para ir carregar quer depois de ter descarregado mercadorias:  
 



a) Entre qualquer lugar do território de uma Parte contratante e 
qualquer lugar do território da outra Parte contratante; ou  
 
b) Com origem no território da outra Parte contratante e destino num 
país terceiro e vice-versa; ou  
 
c) Em trânsito pelo território da outra Parte contratante.»  
 

Artigo 2.º 
 
Os artigos 6.º e 7.º são suprimidos.  
 

Artigo 3.º 
 
1 — O presente Protocolo de Emenda ao Acordo entrará em vigor 
logo que cada uma das Partes contratantes tiver notificado a outra de 
que foram cumpridas as respectivas disposições constitucionais 
relativas à conclusão e entrada em vigor de acordos internacionais.  
 
2 — O presente Protocolo de Emenda ao Acordo será válido por 
tempo indeterminado; poderá ser denunciado por cada uma das 
Partes contratantes para o fim de um ano civil mediante pré-aviso 
escrito de três meses.  
 
3 — A denúncia do presente Protocolo de Emenda ao Acordo não terá 
por si só o efeito de uma denúncia do Acordo.  
 
4 — A denúncia do Acordo completado pelo presente Protocolo de 
Emenda ao Acordo terá por efeito a denúncia do presente Protocolo 
de Emenda ao Acordo.  
 
Feito em Lisboa, em 18 de Setembro de 1998, em dois originais em 
português e francês, fazendo os dois textos igualmente fé.  


