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ACORDO OOUEROIAL EMTRE PORTUGAL E O OAJ~ADA 
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ACORDO COlJERCIAL ENTRE PORTUGAL E O OANADJÍ 

O Governo de Portugal e o Governo do Oanaa.i, animados 

do desejo de estreitar e desenvolver as relaçt,es econômicas e

xistentes entre os dois pa!ees, decidiram conolu1r um Tratado 

de Com$roio para substituir o acordo comercial vigente entre o 

Canadá e Portugal. a partir de l de Outubro de 1938. 

E, para esse fim, nomearam os seus representantes, os 

quai s acordaram no seguinte: 

ARTIGO I 

Para os fins deste Acordo, entende-se que "mercadorias 

portuguesas" significa mercadorias produzidas ou manufaoturadas 

em Portugal, Ilhas Adjacentes ou nas Províncias Ultramarinas Po.!:, 

tuguesas, e 11meroadorias oanadianae" aquelas que sao produzidas 
# ou manufaoturadas no 0Et.nada. 

a. Oada uma das Altas Partes Contratanteo oonoederl k ou-

tra Parte Contratante o tratamento inoondioioneJ. da nagao mais 

favorecida em tudo o que respeita aos direitos alfandeglrios e 

encargos de quaJ.crJ.er espécie relativos h importagao e exportagao, 

ou impostos nos pagamentos das importaçnes ou exportaçneo; no 

que se refere ao mltodo de cobrança de tais direitos e encargos; 

no que respeita a regras e formalidades relaoionadas com a 1mpo.r. 

taça.o ou exportagao; no que se refere a todas as taxas internas 

ou outros enoargos internos de qualquer esp4cie; no que respeita 

a todas as leis, regulamentos e disposiçnes respeitantes A venda 

interna, oferta para venda, compra, dietribuiç~o ou consumo de 

meroad.oriaa importadas no território duma das Altas Partes Con

tratantes. 

3. Nesta conformidade, as mercadorias de qualquer das AJ.-



tas Partes Oontratantes importadas no territ&rio da outra Parte 

Contratante, ficar'Ao sujeitas aos mais baixos direitos, taxas 

ou outros enoargos e a tratamento, no que respeita a regulam.en

toe e formalidades, rrao menos favorlvel do que o concedido a 

produtos semelhantes de qualquer outro pa!s. 

4. Igualmente, as mercadorias exportadas do territ&rio 

de qualquer das Al. tas Partes e consignadas ao terri t&rio da ou

tra Parte Oontratante, tm.o fioarao sujeitas a quaisquer direi

tos, taxas ou encargos mais altos ou mais pesados ou a quaisquer 

formalidades diferentes das que sao aplicadas a meroadoriaa se

melhantes, quando exportadas e consignadas a qualquer outro pa{e. 

s. Oada uma das Altas Partes Contratantes obriga-ee a co,n 

oeder inoondioionalmente hs meroe.dorias da outra Parte Oontratan, 

te, no que se refere hs matlrias oonstantes do parlgrafo aa. do 

presente Artigo, qualquer privillgio, favor ou vantagem oonoedi

do a quaisquer mercadorias originárias de qualquer outro país. 

6. As meroadoriaa, produzidas ou manufaoturadas em Portu-

gaJ., enumere.das e desoritas na lista A, anexa ao presente Aoor-
# 

do, fica:ruo isentas na 1mportaÇ110 no Oane.da de direitos alfande-

ghioe ordinkios que exoedam os estabeleoidos na referida lia-

ta. 
# A lista A tera plena força e efeito, oomo parte integrante 

do presente Acordo. 

As d1spoe1ç~es do presente Artigo, respeitantes ao tr!!_ 

tamento da naç~o mais favorecida, nao se aplicam nem podem ser 

invooadae em relagao hs vantagens: 

a) oonoedidas por qualquer das Altas Partes a um Esta

do vizinho, oom o objectivo de faoilitar o trlfego 

fronteiriço; 

b) conoedidas pelo Governo Português h Espanha ou ao 

Brasil; 

o) conoedidas pelo Governo Portugu8s a territ&rios co,n 

t!guos hs suas Prov{ncias Ultramarinas; 

j 



d) concedidas pelo Governo Canadiano exclusivamente a 

membros da Comunidade Brit~nioa, incluindo oe seus 
~ # territorioa dependentes eh Republica da Irlanda. 

ARTIGO II 

Cada uma das Altas Partes Contratantes concederi aos 

produtos da outra, que tenham transitado pelo territ&rio de um 

terceiro pa!e, gozando do tratamento da naçuo mais favorecida 

no pafa iP~po:::ta.dor, tratamento nllo menos favorivel do que o que 

teria sido oonoedido a tais produtos, se tivessem sido transpoI, 

tados do lugar de origem ao seu destino, sem passar pelo terri

tório desse teroeiro pa!s. 

Oada uma das Altas Partes Oontro.tantes ficará, no en

tanto, livre de manter as oondiç~es de consignaguo direota exi~ 

tentes à data do presente Acordo, no que se refere a mercadorias 

a respeito das quais tal consignaçao direota tenha relaç~o com 

o m~todo de avaliaçao estabelecido pela Alta Parte Contratante 
# para efeitos de direitos a.lfandegarios. 

ARTIGO III 

Nenhumas proibiçt,eo ou restriÇ't:)es serao mantidas ou 

aplioadas por qualquer das Altas Partes Oontratantes quanto à 

importaçUo de qualquer mercadoria da outra Parte Oontratante, a 

n'llo ser que tais medidas se apliquem igualmente h importagno de 

mercadorias semelhantes de qualquer outro pa!s. Nenhumas pro1-

b1çt,es ou restrig0es serao mantidas ou aplioadas quanto h e.xpo.!. 

tagao de qualquer mercadoria dos territórios de cada uma das A:!, 
# 

tas Partes Oontratantes para o territorio da outra, salvo se 

tais medidas se aplioarem igualmente h exportaçao de mercadorias 

semelhantes para qualquer outro pa!s. 



As -dnicas excepçt,es a esta regra geral serao as que 

possam ser estabelecidas nas leis respeitantes a interesses es

senciais de segurança ou a proteoçao da saude dos homens, dos 

animais e das plantas. 

a. Em tudo o que se refere h ooncessao de divisas estra,n 

geiras, h aplioagao de restriçt)es em divisas estrangeiras afec

tando transaoçt)es que digam respeito h importagao e exportaçu.o 

de meroadorias, oada um.a das Altas Partes Contratantes conoede

rá h outra Parte Oontratante o tratamento inoondioional da na

gao mais favorecida. 

3. As duas Altas Partes Contratantes reoonheoem que a 

erlet~ncia de dificuldades na balança de pagamentos em muitos 

pafses e a generalizada inoonvertibilidade das moedas, nao per

mitem a realizagao imediata e total da aplioagao, rm.o d1sor1mi-
# nadora, de restriçoes eoonomioas e cambiais que afeotem as im-

portaçoes. Nestas cirounstlnoias, sem embargo das disposiçt)es 

constantes do presente Acordo, oada uma das Altas Partes Oontr_!i 
~ 

tantes, ao aplicar as referidas reatriÇ'Oes eoonomioas ou cam-

biais afectando as importagoes, oom o fim de salvaguardar a sua 

posiçao financeira externa e a sua balança de pagamentos, pode 

temporhxiamente deixar de aplicar as d1sposigoes oonstantea do 

parigrafo 1a. e 2a. do presente Artigo, desde que: 

a) tenha sempre em vista que tais restriç~es devem 

ser aplioadas de forma a evitar prejuizos desneoeJ!. 
~ 

shios aos interesses eoonomioos ou oomeroiais da 

outra Alta Parte Contratante. 

b) tais restriç~es sejam aplioadae de forma a que de

las na.o resulte, direota ou indirectamente, uma 

discriminagao entre pa!ses que sao considerados OQ. 

mo fazendo parte da área do d~lar dos E.U.A., se

gundo os respectivos regulamentos oambiais. 



s. 

ARTIGO IV 

Oada uma das Altas Partes Contratantes obriga-se a 

tornar extensivos k outra, sem qualquer encargo, os benefícios 

previstos na sua legislagao nacional, relativos h proteoçao 

dentro dos seus limites territoriais, dos produtos naturais ou 

manufacturados na outra Parte Contratante, particularmente no 

que respeita a marcas comerciais, maroas de origem e direitos 

de patentes, e a cooperar com a outra Alta Parte Contratante, 

com o objectivo de evitar quaisquer priticae que possam afeo

tar, de forma prejud1oial, o comércio entre os dois pa!ses. 

2. Reoonheoendo que os nomes do "Porto" e "Madeira" con.§. 

tituem designagoes de origem definidas e protegidas pela legis-

* laça.o portuguesa e, nos termos da mesma legislaç~o, aplicaveis 

exclusivamente aos vinhos licorosos produzidos nas regi~es do 

Douro e na Ilha da Madeira, respectivamente, o Canadá oomprome

te-ae a tornar extensiva a estes vinhos a proteoçuo estabeleci-

* da pela sua legislaç1l0 nacional no que se refere a anunoios, r.Q. 

tulagem e designaç~es falsas, fraudulentas e que possam induzir 

ein erro. 

ARTIGO V 

As disposiÇ't)es do presente Aoordo aplicam-se aos ter

rit&rios do Oanadá e Portugal, Ilhas Adjacentes e Prov{noias Ul 

tramarinas Portuguesas. 

ARTIGO VI 

O Governo de cada uma das Altas Partes Oontratantes 

oonaiderará favoràvelmente quaisquer observaç~ee que o Governo 

da outra possa fazer a respeito da aplioaçao do presente Aoordo. 



A.-tTIGO VII 

O presente Aoordo revoga e substitue o Aoordo oelebr1:1 

do em Lisboa, a 10 e 12 de Setembro de 1928, constante da trooa 

de notas entre o Governo de Portugal e o Governo do Reino Unido, 

oonoedendo o tratamento inoondioional da naÇ'aO mais favorecida 

hs mercadorias produzidas ou manufacturadas por uma das Altas 

Partes Contratantes, no território da outra. 

ARTI GO VIII 

., 
O presente Acordo sera ratificado pelas duas Altas Pa!. 

tee Oontratantee, nos termos das respectivas disposiç~es ooneti

tuoionais e entrará em vigor na data da troca dos respectivos 

instrumentos de ratifioaç~o, que se efeotuará, com a possfvel 
# 

brevidade; as Altas Partes Contratantes oonoordam, porem, em que 

0 presente Acordo entre em vigor, provisbriamente, no dia l de 

Julho de 1954. 

ARTI GO IX 

~ ~ ,, 
O presente Acordo sera valido por um periodo de dois 

anos e, depois deste prazo, serl automhticamente renovado por p~ 

r{odos sucessivos de um ano, at~ decorridos três meses a partir 

da data em que qualquer das Partes Contratantes tenha notificado 

a outra Parte Oontratante da sua intençuo de dar por findo o me.! 

mo. 

E~ fé do que, os rep~esentantes doe dois Governos, de

vidamente autorizados, assinaram o presente Acordo. 

Feito e1n Lisboa ••• 



Feito em Lisboa, no dia 28, de Uaio de 1954, em dupli-

d ~ ~ oa o, em Portugu~s e Ingles, os dois igualmente validos. 

Por Portugal Pelo Oanndtt 



..... 

LISTA A 

Nwnero da Pauta 

Canadiana 

Direitos a pagar pelas 

Meroadorias, produzidas 

ou manufaoturadas em 

Ex. 109 

495 

496 

Amendoas, oom ou sem casoa 

Rolhas de cortiça, com mais 

de três quartos de polegj., 

da de di!inetro, medido na 

extremidade mais la:rga, 

por libra (peso) ••... 

Rolhas de cortiça, oom três 

quartos de polegada, ou m~ 

nos, de diâmetro, medido 

na extremidade mais larga, 

por libra (peso)••••• 

Portugal 

livre 

2 oent1mos 

2 oentimos 



Lisboa, 28 ce aio de 1954 

Excelência, 

Com referência ao Acordo Co~erciel , hoje assinado entre 

os nossos doia países, tenho e honra de levar ao conhecioento de 

Vossa Excelência que o Governo Português, tendo presente os esfor

ços que o Governo do Conadá ecprega para eu.mentor e p oàuç;o de 

bacalhau dos tipos e oualidades apropriadss ao nereudo portu1'.tlês, 

ooneed rá unualmente, a partir de 1 de Julho de 1954, licençes p~

ra a il!lPorteçüo do um mim.no de 3.000 toneladas d bacalhau sêco , 

produzido nos p Íoea que são considerados co1 o fazendo porte da 

úrea do dólar dos Estados Unidos da lunérica, segundo os ros ecti

vos regulamentos c biais , o e tornnr disponiveis uS e biais ne

cessárias pera opa enento deste peixe. 

Reconhecendo , no entanto , as dificuldades corront sem 

vender para o mercado portugu~s peixe grande e médio, o Governo 

Português está disposto o tomar as oedidas necessárias paro per

mitir, dentro da quota acima indicada, o i portoç~o de um inioo 

de 1.000 toneladas de becalhau pequeno, dos países acioa referi

dos . Fica clar ente entendido que a concossüo de licenç s psra 

as 1. 000 toneladas de bacalhau pequeno não é condicionado pelo 

fornecimento da quantidade total da ouoto acima estabelecida. 

A Sua xcelência 

o Senhor ,~F.A. Alnhonse Turgeon, P.C.Q.a. 
~ 

Enviado Extraordinário e inictro Pleni

poteneiário do Canad~. 

L l S B O 

/ ... 



- 2 -

Além disso , o Governo Português, no intuito de não se

rem frustrados os objectivos do Acorào Comercial e tendo em con

sidcraçHo es cordiais rolaQõcs existentes entro Portugal e o C&

nadá, recomendará às co~potontes autoridades portuguesas guo o 

bt..c:.lh~u, produzido non peísea acima rnencion.odos , receba no mer

cado portugu s UJ:l treterwnto igual ao oplicado a qualquer outro 

peixe onálogo quo no mescro seja v0ndido , o que o niniLo atrás 

fixa o seje at.rnentado , desde que sejm~ respeitadas os condições 

de quoli dade e te..~anho estabelecidas nesta carta. 

Se o Governo Cenodiano concordar com o que antecede, 

tenho a honra do propor a Vosoa Excelencia que esta corta e a 

certa de Vossa Excelencia acusando a sua recepç&o façam parta 

int granto do Acordo Co~erciol , hoje osoinado . 

Aproveito a oportunidade, Senhor ~inistro, para apre

sentar o VoEsa Excelência, os protestos da cinhn mois alta con

sideração. 



Lisboa, aa de Maio de 1954 

Ezoel3no1a, 

' Tenho a honra de acusar a reoepçao da oa:rta de Voasa 

Exoelêno1a, de 38 de aio, do seguinte teor: 

•oom referlnoia ao Acordo Comer01a1, hoje assinado en

tre os nossos dois palsea, tenho a honra de levar ao 00-nh,2 

cimento de Vossa Exoel~no1a que o Governo Portugu&a, tendo 

presente os eaforços que o Governo do Oanadl emprega para 

aumentar a produgao de bacalhau elos tipos e qualidades 

apropriada• ao mercado português, oonoederl anualmente, a 

partir de 1 de Julho de 1954, lioengaa pua a importaç'lo 

de um lllin1mo de 3. 000 toneladas de bacalhau s&oo, produzi

do nos pa!ses que sao considerados como fazendo parte da 

área do Mlar d.os Estados Untdos da Amérioa, segundo oa 

respectivos regul.aaentos oambiaia, e a tornar d1spon!Te1s 
# as cambiais neoessarias para o pagamento deste peue. 

Reconhecendo , no entanto, aa d1f1ouldades correntes em 

Tender para o mercado portuguAs pe1Jte grande e m&tio , o ~ 

verno PortuguJs est& disposto a tomar as medidas necessi-

:tzoelência 

• Jos& Augusto Corria de Barros ,_ o.a.E., 
D1reotor Geral dos BegÓolos Econdm1ooe e Consulares 

1n1stêr10 dos neg&oios Estrangeiros 

LISBOA 

, ... 



a. 

ri e para permitir, dentro da quota acima 1nd1oada, a im

portaçtto de m mini o de 1.000 toneladna de baoalhau pe

queno, dois países cima referidos. Fica ol r ente enten. 

d1do qu& a conoessao de lioen9aa p rn ae 1.000 toneladas 

-de baoalhau pequeno uno e oondiolonado pelo torneei onto 

da quantidade total da quota cima oatnbeleo1da. 

Al4m disso, o Governo Português, no intuito de nao se

ra frustados os objeotlvoa do Acordo Comercial. e tendo em 

oonslderngao as oordi te relagõeo existentes entte Portu-
~ # gale o Claneda, _ecomenda.r s comp&tente utorid.ades po., 

tugues s que o bacalhau, produzido nos palsea oi eno1SL 

!Wloo, receb no eroado português um trate. nto igual ao 

aplloado a qualquer outro peixe Dliálogo qua no mesmo lile3a 

vendido, e que o inlmo tr#s fizado ela entado, desde 

que ee3om respeitadas as cond1çt,ea de qualidade e tamanho 

stabeleojdae nast oa:rta. 

se o Governo Canadiano oonoo dar com o que nteo de, 

tenho bom: de prepor a Vosa Exoel3no1a que eota oar 

e a onrta de Vosea Exoe1Sno1a acusando a oua re0-0pgno f -

9am parte integrante do Acordo Comercial , hoje ainado. 

Aproveito a oportunidade, Senhor 1n1stro, para apre

sentar Vossa Excelêncta, os protestos d.a minha maio al

ta oonslderaqao. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exoelênoia que o~ 

verno Oanadlano oonoorda com esta proposta e oo a eugesttlo de 

que n oa:rta de voas Excel noia, e esta oarta, f&?to parte inte

grante do Acordo Oomeroial assinado boje. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Exoe-

1ênoia os protestos da minha mais alto oonsider ç1t0. 

-



Lisboa, 28 de Maio de 1954 

Excelência, 

Com referência ao Acordo Comercial entre Portugal e 

o Canadá, hoje assinado, tenho a honra de informar Vossa Exce

lência que o Governo Canadiano, não está a considerar, no mo

mento presente, proceder a qualquer alteração na politica e 

nas práticas seguidas relativas às facilidades e aos privilé

gios que vêm sendo concedidos, há muitos anos, aos barcos de 

pesca portugueses nos portos canadianos do Atlântico. 

Aproveito a oportunidade, para renovar a Vossa fürce

lência os protestos da minha mais alta consideração. 

a Excelência 

• José Augusto Corrêa de Barros, G.B.~., 

Director Geral dos Negócios Econ6micos e Consulares 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

LISBOA 



Lisboa, 28 de Maio de 1954 

Exoelência, 

Tenho a honra de acusar a recepção da carta de Vossa 

Excelência, datada de hoje, do seguinte teor: 

uCom referência ao Acordo Comercial entre Portugal e 

0 Canadá, hoje assinado, tenho a honra de informar Vossa 
... , 

Excelência que o Governo Canadiano, nao esta a conside-

rar, no momento presente, proceder a qualquer alteração 

na política e nas práticas seguidas relativas às facili

dades e aos privilégios que vêm sendo concedidos, há mui 

tos anos, aos barcos de pesoa portugueses nos portos ca 

nadianos do Atlântico. 

Aproveito a oportunidade, para renovar a Vossa Ex

celência os protestos da minha mais alta consideração." 

Tenho a honra de oo~unicar a Vossa Exoel$noia que o 

Governo Português, tendo tomado a devida nota do oonteJdo da 

E A , â carta de Vossa xoelencia, da a sua conoord ncia aos termos da 

mesma. 

Aproveito a oportunidade, Senhor Ministro, para reno

var a Vossa Excelência os protestos da ~inha mais alta oonside 

ração. 

a Excelência 

enhor w. F. A. Alphonse Turgeon, P.c.~.c. 

nviado Extraordinário e Ministro Plenipo-

tenciário do Canadá 

L I S B O A 


