
Decreto n.º 1/2000 
Acordo Cultural entre a República Portuguesa e a República 
Democrática Socialista do Sri Lanka, assinado em Lisboa em 
19 de Fevereiro de 1999 
 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte: 
Artigo único 
É aprovado o Acordo Cultural entre a República Portuguesa e a 
República Democrática Socialista do Sri Lanka, assinado em Lisboa 
a 19 de Fevereiro de 1999, cujas versões autênticas nas línguas 
portuguesa, cingalesa e inglesa seguem em anexo. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Setembro de 
1999. - António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da 
Gama - Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura - Eduardo Carrega 
Marçal Grilo - Manuel Maria Ferreira Carrilho - José Mariano Rebelo 
Pires Gago - José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
Assinado em 19 de Novembro de 1999. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendado em 25 de Novembro de 1999. 
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 
 
 

ACORDO CULTURAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA SOCIALISTA DO SRI LANKA 

 
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República 
Democrática Socialista do Sri Lanka (daqui em diante designados 
por Partes Contratantes), animados do desejo de fortalecer os laços 
históricos e de amizade que unem os povos português e cingalês e 
de desenvolver a cooperação nas áreas da cultura, da ciência, da 
educação, do desporto, da juventude, do turismo e da comunicação 
social, acordaram o seguinte: 
 

Artigo 1.º 
 
As Partes Contratantes comprometem-se a promover e encorajar 
todas as actividades que possam contribuir para a cooperação 
mútua nos domínios da cultura, arte, ciência, educação, desporto, 
juventude, turismo e comunicação social, com base no respeito da 
soberania nacional e do princípio da não intervenção nos assuntos 
internos de um e de outro país. 
 



Artigo 2.º 
 
As Partes Contratantes promoverão a cooperação entre 
organizações desportivas dos dois países, através do intercâmbio de 
equipas e grupos desportivos, bem como de informação e de 
investigação científica e desportiva recente. 
 

Artigo 3.º 
 
As Partes Contratantes encorajarão o turismo entre os dois países, 
o qual constitui um meio efectivo de promoção para uma melhor 
compreensão entre as Partes Contratantes. 
 

Artigo 4.º 
 
As Partes Contratantes, em conformidade com as disposições legais 
aplicáveis, favorecerão a cooperação técnica e vocacional entre as 
suas agências noticiosas, rádios, televisões, organizações de 
imprensa e editoras e proporcionarão as necessárias facilidades ao 
intercâmbio de notícias, informação, experiências e de especialistas 
em comunicação social e repórteres. 
 

Artigo 5.º 
 
Sempre que possível e com o propósito de assegurar nos 
respectivos países uma melhor compreensão da civilização e da 
cultura do outro país, cada Parte Contratante deverá respeitar as 
disposições legais aplicáveis e promover as seguintes medidas: 
 
a) Organização de várias exposições, nomeadamente de livros, 
científicas, culturais, artísticas e tradicionais, tendo em vista o 
conhecimento mútuo da cultura e da civilização das Partes 
Contratantes; 
 
b) Intercâmbio entre grupos culturais e artísticos, professores, 
investigadores, especialistas e artistas, em domínios de interesse 
mútuo, bem como conceder as facilidades necessárias para as 
respectivas visitas; 
 
c) Intercâmbio de livros, publicações, fotografias, diapositivos, 
gravações áudio, filmes, microfilmes, bem como de especialistas em 
domínios de interesse mútuo; 
 
d) Cooperação entre as bibliotecas nacionais e arquivos dos dois 
países; 
 



e) Inclusão de informação útil e adequada sobre a história, a cultura 
e a geografia dos dois países nos respectivos manuais escolares. 
 

Artigo 6.º 
 
As Partes Contratantes informar-se-ão mutuamente sobre as 
reuniões, seminários, conferências, exposições, simpósios, 
encontros e competições, bem como sobre actividades de 
investigação e eventos científicos, educacionais, culturais, artísticos 
e festivais importantes que tenham lugar nos seus países a nível 
nacional e internacional. As Partes Contratantes convidarão 
representantes da outra Parte Contratante e concederão as 
facilidades requeridas para a sua participação. 
 

Artigo 7.º 
 
As Partes Contratantes, de acordo com as respectivas disposições 
legais aplicáveis, promoverão a cooperação entre universidades, 
bem como entre institutos superiores educacionais, científicos e 
culturais dos dois países, em domínios de interesse mútuo 
especificados no artigo 1.º do presente Acordo. 
 

Artigo 8.º 
 
As Partes Contratantes, na medida das possibilidades existentes, 
concederão reciprocamente bolsas de estudo em domínios de 
cooperação mútua referidos no artigo 1.º do presente Acordo. Os 
beneficiários destas bolsas de estudo serão designados pelos 
serviços competentes de cada um dos países. 
 

Artigo 9.º 
 
As Partes Contratantes tomarão todas as medidas necessárias para 
assegurar o restauro e a preservação dos arquivos e dos 
monumentos históricos que sejam de interesse comum. 
 

Artigo 10.º 
 
As Partes Contratantes comprometem-se a proteger os direitos de 
propriedade intelectual de que sejam titulares cidadãos nacionais de 
ambos os países, de acordo com as respectivas disposições legais 
aplicáveis, assim como as cláusulas das convenções internacionais 
sobre a matéria de que sejam parte. 
 



Artigo 11.º 
 
As Partes Contratantes comprometem-se a respeitar e a fazer 
cumprir as disposições legais de ambos os países respeitantes à 
preservação do património cultural nacional, particularmente a 
proibição de exportação de objectos de natureza arqueológica, 
histórica ou artística sem a necessária autorização. 
 

Artigo 12.º 
 
As Partes Contratantes concederão reciprocamente todas as 
facilidades para a importação e exportação temporária de peças 
arqueológicas e artísticas destinadas a exposições culturais 
organizadas sob a sua responsabilidade, uma vez cumpridas as 
formalidades relativas à entrada provisória das peças mencionadas. 
 
O país que recebe a exposição terá a responsabilidade de proteger e 
reexportar os objectos expostos, garantindo a sua restituição ao 
país que os enviou. 
 

Artigo 13.º 
 
As obrigações financeiras decorrentes da implementação do 
presente Acordo serão reguladas através de consultas mútuas entre 
as Partes Contratantes. No respeitante a actividades especificas, 
estas serão acordadas por troca de notas. 
 

Artigo 14.º 
 
As Partes Contratantes acordaram em constituir uma Comissão 
Mista encarregada de facilitar a implementação do presente Acordo, 
discutir as questões que a aplicação do presente Acordo possa 
suscitar e elaborar todas as recomendações necessárias para o 
cumprimento dos seus objectivos. 
 
A Comissão Mista será constituída por igual número de 
representantes das duas Partes Contratantes e reunir-se-á quando 
for considerado apropriado por acordo mútuo, alternadamente no 
Sri Lanka e em Portugal. Esta Comissão Mista poderá criar grupos 
de trabalho sempre que seja julgado necessário. 
 

Artigo 15.º 
 
Os conflitos entre as Partes Contratantes que resultem da 
interpretação ou aplicação do presente Acordo resolver-se-ão de 
forma amigável por meio de consultas ou negociações através dos 
canais diplomáticos. 



 
Artigo 16.º 

 
O presente Acordo entrará em vigor na data da última notificação, 
pela qual as Partes Contratantes se informarão, por via diplomática, 
do comprimento dos respectivos requisitos constitucionais exigidos 
para o efeito. 
 

Artigo 17.º 
 
O presente Acordo é válido por um período de 5 anos e considerar-
se-á automaticamente renovado por períodos sucessivos de 5 anos 
se nenhuma das Partes Contratantes o denunciar, por escrito, 
através dos canais diplomáticos, pelo menos 12 meses antes da 
data em que expira cada período. 
 
A notificação da denúncia do presente Acordo não afectará, de 
forma alguma, a validade e a duração de qualquer arranjo ou 
contrato e actividades estabelecidas ao abrigo do presente acordo. 
 
Cada Parte Contratante poderá requerer por escrito a revisão ou a 
alteração da totalidade ou parte do presente Acordo. 
 
Qualquer revisão ou alteração que tenha sido acordada pelas Partes 
Contratantes entrará em vigor na data determinada pelas Partes. 
 
Em fé do que os abaixo assinados, estando devidamente 
autorizados pelos seus respectivos Governos, assinaram o presente 
Acordo. 
 
Feito em Lisboa, aos 19 de Fevereiro de 1999, em três exemplares 
originas nas línguas portuguesa, inglesa e cingalesa, sendo todos os 
textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de 
interpretação prevalecerá o texto em língua inglesa. 
 
Pelo Governo da República Portuguesa: 
 
Luís Amado. 
 
Pelo Governo da República Democrática Socialista do Sri Lanka: 
 
N. P. Navaragq Narajah. 
 


	Artigo 1.º

