
4766  Diário da República, 1.ª série — N.º 177 — 13 de setembro de 2018 

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 60/2018
de 13 de setembro

O Presidente da República decreta, nos termos do ar-
tigo 135.º, alínea b), da Constituição, o seguinte:

É ratificado o Acordo que institui a Fundação Interna-
cional UE -ALC, assinado em 26 de outubro de 2016, em 
Santo Domingo, República Dominicana, aprovado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 283/2018, em 
18 de julho de 2018.

Assinado em 26 de agosto de 2018.
Publique -se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendado em 10 de setembro de 2018.
O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

111644896 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 283/2018

Aprova o Acordo que institui a Fundação
Internacional UE -ALC, assinado em 26 de outubro

de 2016, em Santo Domingo, República Dominicana

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 o Acordo que institui a Fundação Internacional 
UE -ALC, assinado em 26 de outubro de 2016, em Santo 
Domingo, República Dominicana, cujo texto, na versão 
autenticada em língua portuguesa, se publica em anexo.

Aprovada em 18 de julho de 2018.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues.

ACORDO QUE INSTITUI A FUNDAÇÃO INTERNACIONAL UE -ALC

As Partes no presente Acordo,
Recordando a parceria estratégica estabelecida entre 

a América Latina e Caraíbas (ALC) e a União Europeia 
(UE) no âmbito da primeira Cimeira UE -ALC do Rio de 
Janeiro, em junho de 1999;

Tendo em conta a iniciativa adotada pelos Chefes de 
Estado e de Governo da ALC e da UE, no decurso da 
quinta Cimeira UE -ALC, realizada em Lima, Peru, em 
16 de maio de 2008;

Recordando a decisão relativa à criação da Fundação 
UE -ALC, adotada pelos Chefes de Estado e de Governo da 
UE e da ALC, o Presidente do Conselho Europeu e o Pre-
sidente da Comissão, aquando da sexta Cimeira UE -ALC, 
realizada em Madrid, Espanha, em 18 de maio de 2010;

Recordando a criação, em 2011, de uma fundação transitó-
ria na República Federal da Alemanha, que terminará as suas 
atividades e será dissolvida quando o Acordo internacional 
constitutivo da Fundação UE -ALC entrar em vigor;

Reiterando a necessidade de criar uma organização 
internacional de caráter intergovernamental regida pelo 
direito internacional público através de um «Acordo inter-

nacional constitutivo da Fundação UE -ALC com base no 
mandato adotado numa reunião ministerial à margem da 
sexta Cimeira UE -ALC de Madrid», que contribua para o 
reforço dos laços existentes entre os Estados da América 
Latina e Caraíbas, a UE e os Estados -Membros da UE;

acordaram no seguinte:
Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente Acordo institui a Fundação internacio-
nal UE -ALC (a seguir designada «Fundação» ou «Funda-
ção UE -ALC»).

2 — O presente Acordo estabelece os objetivos da Fun-
dação, bem como as regras e diretrizes gerais que regem 
as suas atividades, estrutura e funcionamento.

Artigo 2.º
Natureza e sede

1 — A Fundação UE -ALC é uma organização interna-
cional de caráter intergovernamental, instituída ao abrigo 
do direito internacional público. Centra -se no fortaleci-
mento da parceria birregional entre a UE e os seus Estados-
-Membros, e a Comunidade de Estados Latino -Americanos 
e Caribenhos (CELAC).

2 — A Fundação UE -ALC tem a sua sede na Cidade 
Livre e Hanseática de Hamburgo, na República Federal 
da Alemanha.

Artigo 3.º
Membros da Fundação

1 — Os Estados da América Latina e Caraíbas, os 
Estados -Membros da UE e a UE, tendo manifestado o 
seu consentimento em ficarem vinculados pelo presente 
Acordo, em conformidade com os respetivos procedimen-
tos jurídicos internos, são os únicos membros da Fundação 
UE -ALC.

2 — A Fundação UE -ALC está igualmente aberta à par-
ticipação da Comunidade de Estados Latino -Americanos 
e Caribenhos (CELAC).

Artigo 4.º
Personalidade jurídica

1 — A Fundação UE -ALC gozará de personalidade 
jurídica internacional e da capacidade jurídica necessária 
para a concretização dos seus objetivos e atividades, no 
território de cada um dos seus membros, em conformidade 
com o respetivo direito interno.

2 — A Fundação disporá de capacidade para celebrar 
contratos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis, bem 
como de capacidade para intentar ações judiciais.

Artigo 5.º
Objetivos da Fundação

1 — A Fundação UE -ALC:
a) Contribuirá para o fortalecimento do processo de 

parceria birregional CELAC -UE, com a participação e os 
contributos da sociedade civil e de outros atores sociais;

b) Promoverá o conhecimento e entendimento mútuos 
entre as duas regiões;

c) Conferirá maior visibilidade mútua a ambas as 
 regiões, bem como à própria parceria birregional.


