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Decreto n.º 11/2006 
Aprova o Protocolo de Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o 
Imamat Ismaili e respectiva lista de compromissos existentes e iniciativas 
adicionais, assinados em Lisboa em 19 de Dezembro de 2005 
 
 
Considerando o empenho do Governo Português na promoção do desenvolvimento 
sustentável e de apoio aos mais carenciados; 
Considerando que S. A. o Aga Khan estabeleceu, orienta e dirige um grupo de agências de 
desenvolvimento internacional - a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento - com vista à 
promoção do desenvolvimento não só em países africanos como também noutros pontos do 
globo; 
Tendo em conta as relações históricas entre o Governo Português e o Imamat Ismaili, bem 
como a vontade de estreitar e reforçar tais laços com vista a um objectivo comum: 
 
Assim: 
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo aprova o Protocolo de 
Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili e respectiva lista 
de compromissos existentes e iniciativas adicionais, assinados em Lisboa em 19 de 
Dezembro de 2005, cujos textos, nas versões autenticadas nas línguas portuguesa e inglesa, 
se publicam em anexo. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Janeiro de 2006. - José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa - Diogo Pinto de Freitas do Amaral. 
Assinado em 13 de Fevereiro de 2006. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendado em 15 de Fevereiro de 2006. 
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
 
 

Protocolo de Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili 
Preâmbulo 

 
1 - Considerando que o Governo da República Portuguesa está empenhado na promoção do 
desenvolvimento sustentável e de apoio específico aos desfavorecidos, no seu país e no 
exterior, nas vertentes económica, social e cultural, e reconhece a importância do contributo 
do Imamat Ismaili para tais desígnios através de instituições apropriadas às circunstâncias 
de tempo e lugar, e que para tanto o Imamat Ismaili subscreveu protocolos e acordos com 
governos, Estados e organizações internacionais com vista a maximizar as suas contribuições 
a este respeito; 
 
2 - Considerando que o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili desejam 
reforçar as suas relações históricas e presentes, bem como os seus esforços autónomos e em 
cooperação, em Portugal e ao nível internacional, com vista à melhoria da condição humana; 
 
3 - Considerando que, no contexto actual, S. A. o Aga Khan, na sua capacidade de 49.º imã 
hereditário dos muçulmanos Shia Imami Ismailis (o «Imamat Ismaili»), estabeleceu, orienta 
e dirige um grupo de agências de desenvolvimento internacional autónomas - a Rede Aga 
Khan para o Desenvolvimento (AKDN) -, a qual contribui para programas de 
desenvolvimento em países de África e do Centro e do Sudoeste Asiático; 
 
4 - Considerando que esses programas visam ajudar a minorar o sofrimento humano, 
promover o desenvolvimento humano e, em geral, contribuir para e colaborar nos esforços 
de outros para o mesmo fim, por forma a criar uma cultura fraterna de esclarecimento, paz, 
tolerância, respeito mútuo, ajuda e compreensão; 
 



 
5 - Considerando que, com esses propósitos, foram instituídos os seguintes organismos 
internacionais de desenvolvimento: 
 
Fundação Aga Khan - organização não lucrativa e não denominacional, que visa promover o 
desenvolvimento sócio-económico sustentável e equitativo, através de propostas inovadoras 
para a solução de problemas nos sectores da saúde, da educação, do desenvolvimento rural 
e da criação de novas oportunidades para as mulheres e, mais genericamente, para a 
construção e a consolidação das instituições da sociedade civil; 
 
Serviços Aga Khan para a Educação - uma ampla rede internacional de escolas sem fins 
lucrativos e de programas de educação acessíveis a todas as religiões e entidades étnicas, 
dando-se especial prioridade à redução ou eliminação das desigualdades de género na 
educação, através de uma ênfase especial na educação de jovens do sexo feminino, desde a 
pré-primária até à pós-graduação universitária, e à melhoria dos curricula educacionais para 
realçar o valor do pluralismo na sociedade; 
 
Serviços Aga Khan para a Saúde - um amplo sistema privado internacional não lucrativo de 
cuidados de saúde, que apoia pessoas de todas as religiões e entidades étnicas, dispensando 
cuidados primários, preventivos e curativos, e sustentando todo o tipo de instituições de 
saúde, desde centros de saúde até maternidades, clínicas, dispensários e hospitais locais, 
nacionais e regionais e de ensino; 
 
Serviços Aga Khan para o Planeamento e Construção - organização não lucrativa que oferece 
assistência técnica e profissional a programas que visam melhorar a gestão da terra e o 
planeamento urbano, abrigo, habitação e quaisquer outras construções que contribuam para 
a melhoria global das condições de vida e de trabalho das populações das cidades, vilas, 
aldeias e comunidades rurais, bem como os respectivos serviços de planeamento e de gestão 
de construção em áreas rurais e urbanas de baixo rendimento; 
 
Universidade Aga Khan - uma instituição internacional e autónoma de ensino superior, com 
as suas faculdades, institutos, centros e outras instalações para o ensino, incluindo hospitais-
escola, uma faculdade de ciências da saúde com uma escola de enfermagem, uma faculdade 
de medicina, um instituto para o desenvolvimento educacional e um instituto para o estudo 
das civilizações muçulmanas; 
 
Universidade da Ásia Central - uma subsidiária da AKDN que constitui a primeira 
universidade regional asiática, estabelecida através de um tratado internacional entre o 
Imamat Ismaili e as Repúblicas do Tajiquistão, da Quirguízia e do Casaquistão, que versará 
temas relacionados com o desenvolvimento sustentável em zonas de alta montanha e que se 
espera que beneficie muitos milhões de pessoas cujos lares se situam nas maiores 
cordilheiras montanhosas do mundo, desde a China Ocidental até ao Cáucaso Sul e 
Afeganistão, oferecendo cursos, logo que totalmente funcional, em engenharia, ciências 
naturais e sociais, bem como em humanidades, com vista a promover o respeito pelo 
pluralismo cultural e a fortalecer as estruturas da sociedade civil; 
 
Fundo Aga Khan para a Cultura - organização não lucrativa que impulsiona a mais ampla 
educação e compreensão internacional de culturas locais, apoiando as iniciativas que 
promovam a herança patrimonial local, através da mobilização e atribuição de recursos 
substanciais para a reabilitação de cidades históricas, monumentos, edifícios e outros locais, 
com vista a potenciar o desenvolvimento económico, social e cultural, principalmente em 
áreas rurais e urbanas de baixo rendimento; 
 
Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico (e as suas agências) - que promove 
iniciativas com o objectivo de elevar os padrões de vida e de contribuir para o 
desenvolvimento económico através da utilização de recursos locais, tecnologia apropriada e 
técnicas modernas de gestão, particularmente nos sectores da indústria, da finança, do 
turismo e do desenvolvimento de infra-estruturas, prioritariamente na África Subsariana e na 
Ásia Central e do Sudoeste; 
 



 
Agência Aga Khan para a Microfinança - uma agência não lucrativa que contribui para o alívio 
da pobreza e da exclusão económica através de vários instrumentos institucionais auto-
sustentáveis, que vão desde programas informais até bancos de microfinança licenciados de 
acordo com a lei, prestando aos mais desfavorecidos uma ampla variedade de serviços 
financeiros e de serviços de apoio à gestão; 
 
Focus Assistência Humanitária - um grupo de subsidiárias da AKDN que funciona como 
resposta a crises internacionais e agência de prestação de assistência humanitária de 
emergência em regiões específicas do mundo em desenvolvimento em caso de desastres 
naturais ou provocados pelo homem, ao mesmo tempo que promove iniciativas apropriadas 
de antecipação e de minimização de riscos e danos, incluindo a formação de profissionais e 
de voluntários, bem como a facilitação das capacidades de respostas locais e o 
fortalecimento de sociedades deprimidas para o desenvolvimento sustentável de longo prazo; 
 
6 - Considerando o compromisso, partilhado pelo Governo da República Portuguesa e pelo 
Imamat Ismaili, de defender e aplicar os princípios e valores que honram o significado ético 
da vida humana, o pluralismo das sociedades e o respeito pela dignidade do ser humano, 
sem distinção de sexo, raça, credo, orientação política ou outros factores discriminatórios 
que fazem diminuir o valor essencial dos indivíduos e, por conseguinte, são incompatíveis 
com os conceitos de humanidade e de fraternidade humana; 
 
7 - Considerando a convicção compartilhada pelo Governo da República Portuguesa e pelo 
Imamat Ismaili de que todos os povos e grupos, independentemente da sua composição ou 
origem étnica, contribuem, de acordo com as suas aptidões próprias, para o progresso das 
civilizações e culturas que, na sua pluralidade, constituem a herança comum da humanidade; 
 
8 - Considerando que o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili sustentam que 
o direito à dignidade, inerente a todos os indivíduos, que os une como seres sociais, é o 
princípio motivador mais importante das instituições e da civilização, sejam elas governos 
democráticos constitucionais ou tradições religiosas que proclamam a vocação de prestar 
serviço à humanidade; 
 
9 - Considerando que o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili reafirmam o 
seu compromisso de dedicar recursos humanos e materiais, separadamente ou em conjunto, 
bem como em colaboração com agências regionais, nacionais e internacionais com os 
mesmos fins, com vista a fazer face aos fenómenos persistentes, variados e em grande 
escala de pobreza material, que provocam a degradação humana e privações entre as suas 
vítimas e são reconhecidos como um dos grandes desafios da comunidade global; 
 
10 - Considerando que o desenvolvimento humano sustentado só pode ocorrer num 
ambiente são, que favoreça a satisfação das necessidades e das aspirações culturais, 
económicas, sociais e espirituais dos indivíduos e das comunidades, e reafirmando também o 
apoio à declaração dos chefes de Estado e de Governo que, na Cimeira das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhaga, em 1995, se comprometeram a 
adoptar uma visão ampla de desenvolvimento social, que é indissociável do ambiente 
cultural, ecológico, económico, ético, político e espiritual no qual tem lugar; 
 
11 - Considerando que a AKDN tem experiência, numa grande variedade de ambientes 
culturais e geográficos, de construção de capacidades permanentes, através de programas 
de inserção múltiplos, por forma a preparar os indivíduos e as comunidades para responder à 
adversidade e aos desafios resultantes de mudanças sociais, económicas e culturais; 
 
12 - Considerando que existem acordos de cooperação entre o Instituto da Cooperação 
Portuguesa e o Fundo Aga Khan para a Cultura, e entre o primeiro e a Fundação Aga Khan 
Portugal, no contexto dos quais o Imamat Ismaili reconhece e agradece os generosos 
contributos da República Portuguesa para as iniciativas de ajuda humanitária e 
desenvolvimento social promovidas pela AKDN em Moçambique e no Afeganistão; 
 



 
13 - Considerando as iniciativas para o desenvolvimento social promovidas conjuntamente 
pelas instituições do Imamat Ismaili e pela Igreja Católica em Portugal e em Moçambique, e 
que se regista o desejo de unir esforços com outras comunidades religiosas e instituições da 
sociedade civil, bem como com agências do sector público, sabendo que o desenvolvimento 
sustentado requer parcerias entre indivíduos, comunidades e agências, nos sectores público 
e privado; 
 
14 - Considerando a vontade de conjugar esforços para, em Portugal e no âmbito 
internacional, especialmente em determinados países da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), e em outras áreas de interesse mútuo e de preocupação global, ajudar a 
erradicar os obstáculos que impedem os povos mais desfavorecidos de conquistarem a sua 
dignidade e realização pessoal, assim como para promover a paz e fomentar a harmonia e a 
coesão social entre os diversos grupos e comunidades; 
 
15 - Considerando igualmente que o estabelecimento da Delegação do Imamat Ismaili em 
Portugal poderá proporcionar uma maior e mais estreita cooperação entre ambos e promover 
um profícuo entendimento entre o Governo da República Portuguesa e a AKDN; 
 
16 - Considerando, por fim, que eventuais divergências surgidas no contexto deste Protocolo 
deverão ser resolvidas tendo em consideração os interesses nacionais do Estado Português e 
os interesses do Imamat Ismaili e da AKDN no que se refere às suas actividades: 
 
O Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili, daqui em diante designados 
Governo e Imamat Ismaili, respectivamente, reconhecem e afirmam o seguinte: 
 
1 - Definições: 
 
1.1 - Por Imamat Ismaili entende-se a instituição (ou gabinete) do imã dos muçulmanos Shia 
Imami Ismailis, escolhido por designação sucessória nos termos do direito consuetudinário 
aplicável. Imã significa S. A. o Aga Khan ou os seus legítimos sucessores no Imamat. 
 
1.2 - Por Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, ou AKDN, entende-se a rede existente de 
instituições ou qualquer instituição individualizada que possa vir a ser estabelecida ou 
promovida por S. A. o Aga Khan, na sua capacidade de imã hereditário da altura, do modo 
que ele entender necessário, e que individualmente ou em conjunto visam a prossecução de 
objectivos específicos, com incidência na resolução de problemas e questões de 
desenvolvimento em qualquer área da actividade humana, designadas por ele enquanto tal. 
 
1.3 - Por AKDN (Portugal) entendem-se as instituições da AKDN designadas como tal por S. 
A. o Aga Khan na sua capacidade de imã hereditário da altura, as quais operam em Portugal 
ao abrigo da lei portuguesa. 
 
1.4 - Por agências da AKDN (Portugal) entendem-se as seguintes agências e instituições de 
desenvolvimento e outras agências e instituições que possam ser aditadas à lista por mútuo 
consentimento do Governo e da AKDN: 
 
a) Fundação Aga Khan Portugal (estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 27/96, de 30 de Março, e 
reconhecida como pessoa colectiva de direito privado e utilidade pública); 
 
b) Fundação Focus - Assistência Humanitária Europa - uma subsidiária da AKDN 
(organização não governamental, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública). 
 
2 - Dos propósitos comuns: 
 
2.1 - O Governo da República Portuguesa, o Imamat Ismaili e a AKDN confirmam o propósito 
comum de consolidar a sua colaboração e parceria através do encorajamento e facilitação de 
acções em prol do desenvolvimento, em consonância com a filosofia partilhada de 
proporcionar benefícios sustentáveis e de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
portugueses com carências, bem como de outros povos. 
 



 
2.2 - Em reconhecimento das potencialidades do Imamat Ismaili, através da AKDN ou de 
outros meios, de contribuição substancial para a melhoria da condição humana, o Governo 
desenvolverá todos os esforços para facilitar um funcionamento eficaz e uma utilização 
optimizada dos recursos humanos e financeiros do Imamat Ismaili, da AKDN e das suas 
agências, instituições e filiais ou outras agências que o imã possa estabelecer com propósitos 
similares em Portugal e tomará medidas para conceder prerrogativas que facilitem as suas 
actividades em Portugal, nos termos previstos na lei portuguesa. 
 
3 - Da representação pessoal: 
 
3.1 - Em consulta com o Governo Português, o Imamat Ismaili (representado por S. A. o Aga 
Khan ou pelos seus sucessores no Imamat, cada qual nomeado pelo seu antecessor) pode 
nomear um representante pessoal para Portugal com o fim de manter relações com as 
autoridades portuguesas. Ao representante pessoal para Portugal o Governo Português 
conferirá, para o exercício das respectivas funções, as prerrogativas apropriadas 
equivalentes às definidas nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre 
Relações Consulares, desde que o representante pessoal não seja cidadão português. 
 
3.2 - Designadamente, poderão ser aplicáveis ao representante pessoal para Portugal e aos 
membros da sua família as isenções de direitos de importação, IVA, impostos especiais de 
consumo e imposto automóvel previstas na legislação em vigor em Portugal relativa a estes 
impostos. 
 
4 - Agências da AKDN: 
 
4.1 - O Governo reconhece que o Imamat Ismaili e a AKDN poderão operar, directa ou 
indirectamente, em Portugal, e no respeito pela legislação portuguesa, através das seguintes 
organizações e instituições de desenvolvimento: 
 
Fundação Aga Khan; 
Serviços Aga Khan para a Educação; 
Serviços Aga Khan para a Saúde; 
Serviços Aga Khan para o Planeamento e Construção; 
Universidade Aga Khan; 
Universidade da Ásia Central; 
Fundo Aga Khan para a Cultura; 
Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Económico; 
Agência Aga Khan para a Microfinança; 
Focus Assistência Comunitária. 
 
4.2 - As agências da AKDN em Portugal, referidas no n.º 4.1, e outras agências filiadas, a 
estabelecer em Portugal pelo imã ou pela AKDN, para a promoção do desenvolvimento 
económico, social e cultural do País são daqui em diante designadas como agências AKDN 
(Portugal). 
 
5 - Representante da AKDN: 
 
5.1 - Em consulta com o Governo, o Imamat Ismaili pode designar um representante da 
AKDN (o representante da AKDN) para facilitar a coordenação das actividades da AKDN 
(Portugal). Ao representante da AKDN o Governo Português conferirá, para o exercício das 
respectivas funções, as prerrogativas apropriadas equivalentes às definidas nas Convenções 
de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares, desde que tal 
representante não seja cidadão português. 
 
5.2 - Designadamente, poderão ser aplicáveis ao representante da AKDN e aos membros da 
sua família as isenções de direitos de importação, IVA, impostos especiais de consumo e 
imposto automóvel previstas na legislação em vigor em Portugal relativa a estes impostos. 
 
5.3 - Os funcionários da AKDN em Portugal serão de nacionalidade portuguesa ou de Estados 
da União Europeia, só sendo admissível a contratação de pessoal estrangeiro quando não 
haja pessoal nacional ou da União Europeia suficientemente qualificado e experiente para o 
efeito ou quando o Governo e o Imamat Ismaili assim o entenderem. 
 



6 - Das instituições académicas: 
No quadro da e no respeito pela lei vigente, o Governo diligenciará esforços para autorizar, 
quando requerido, o funcionamento de instituições académicas da AKDN e similarmente, 
quando requerido, serem reconhecidos os certificados e diplomas concedidos pelas mesmas. 
 
7 - Sede da AKDN: 
A sede da AKDN (Portugal) será estabelecida na cidade de Lisboa, sendo a sua exacta 
localização notificada ao Governo.  
 
8 - Arquivos e documentos da AKDN: 
Os arquivos e os documentos da AKDN (Portugal) e das agências da AKDN estabelecidas em 
Portugal serão respeitados em termos semelhantes aos determinados pelo direito 
internacional para os arquivos e documentos das representações oficiais de organizações 
internacionais não estaduais, salvo nos casos expressamente previstos pelo próprio direito 
internacional ou pelo direito interno português que com ele seja compatível. 
 
9 - Das restrições: 
 
9.1 - A AKDN (Portugal) e as suas agências não concederão qualquer tipo de asilo ou refúgio 
na sua sede, nem em qualquer outro local ou dependência sua, bem como não permitirão 
que qualquer das suas instalações seja utilizada como abrigo em relação a pessoas em fuga 
ou procuradas pelas autoridades competentes nos termos da lei. 
 
9.2 - As instalações da AKDN (Portugal) e das suas agências não deverão conter qualquer 
material ou objecto que possa prejudicar a segurança ou a ordem pública do País. 
 
10 - Das comunicações e da correspondência da AKDN: 
 
10.1 - Nos termos do previsto na lei portuguesa, deverão ser respeitados os meios de 
comunicação considerados mais apropriados para os contactos das agências da AKDN 
(Portugal), particularmente, com a sede da AKDN na Europa, com outras agências da AKDN 
no exterior de Portugal, com organismos internacionais, com departamentos governamentais 
e com entidades empresariais ou individuais privadas. 
 
10.2 - As agências da AKDN (Portugal) poderão instalar e operar equipamento de 
telecomunicações por rádio, satélite e outros, bem como utilizar equipamento de 
comunicações móveis no território nacional, de acordo com a legislação portuguesa. 
 
10.3 - As agências da AKDN (Portugal) poderão utilizar as frequências que lhes forem 
atribuídas para este fim pela autoridade nacional competente, de acordo com a lei 
portuguesa. 
 
11 - Instituições particulares de solidariedade social: 
 
11.1 - Às agências da AKDN (Portugal) que correspondam aos requisitos da lei portuguesa 
para serem consideradas como instituições particulares de solidariedade social será aplicável 
o regime legal e fiscal destas instituições. 
 
12 - Da implementação de projectos: 
 
12.1 - Na implementação de projectos, os bens importados pelas agências da AKDN 
(Portugal) poderão ser isentos de direitos de importação, IVA e impostos especiais de 
consumo, quando se destinem à instalação inicial em Portugal, mediante requerimento para 
esse fim e nos termos da legislação em vigor sobre a matéria. 
 
12.2 - Considera-se período de instalação inicial o prazo de 180 dias após a instituição de 
qualquer das agências AKDN. 
 
12.3 - Os bens importados ou adquiridos com isenção de impostos só poderão ser 
emprestados, penhorados, alugados ou cedidos, a título oneroso ou gratuito, nos termos da 
legislação em vigor sobre a matéria. 
 
13 - Da dedução das contribuições para fins de solidariedade social: 
 



13.1 - Os donativos e ofertas concedidos às agências da AKDN (Portugal) serão, de acordo 
com a legislação em vigor, dedutíveis nos impostos dos doadores, em conformidade com os 
requisitos legais, nomeadamente os de algum dos estatutos de mecenato em vigor. 
 
13.2 - As agências não lucrativas da AKDN (Portugal) terão o direito de, nos termos 
previstos na lei portuguesa, estabelecer, gerir e operar fundos que lhes sejam doados, aos 
quais se aplicarão todos os benefícios concedidos às agências AKDN (Portugal) sob o 
presente Protocolo. 
 
13.3 - As agências AKDN (Portugal) não se envolverão em actividades incompatíveis com os 
seus objectivos. 
 
14 - Operações da AKDN: 
 
14.1 - A AKDN (Portugal) poderá elaborar regulamentos internos de empresa, desde que 
sem discriminação quanto ao território de origem. 
 
14.2 - As agências AKDN (Portugal) poderão estabelecer e definir as normas de admissão e 
outras condições, incluindo remunerações e custos para quaisquer serviços de saúde, de 
educação e de desenvolvimento social e cultural que sejam facultados pelas agências AKDN 
(Portugal), desde que sejam observadas as leis vigentes do País. 
 
14.3 - Considerando que Portugal é membro da União Europeia e de outras organizações 
internacionais, serão empreendidos esforços para facilitar o acesso das agências e 
instituições da AKDN a fundos de desenvolvimento de fontes bilaterais, a fundos de 
contrapartida de países doadores e a fundos atribuídos por fontes locais, nacionais, 
internacionais e por organizações não governamentais para o desenvolvimento, com vista à 
concretização dos objectivos reconhecidos mutuamente para os sectores de desenvolvimento 
económico, saúde, educação, habitação, desenvolvimento rural e cultural. 
 
14.4 - O Governo diligenciará todos os esforços no respeitante aos departamentos 
governamentais e instituições relevantes relacionadas com o presente Protocolo para facilitar 
a sua execução, por forma a garantir a efectiva implementação das suas disposições, em 
consonância com as leis nacionais. 
 
15 - Da cooperação com as autoridades: 
As agências da AKDN (Portugal), através do representante da AKDN para Portugal, 
cooperarão com as autoridades, com vista a prevenir qualquer forma de abuso das 
prerrogativas referidas no presente Protocolo. 
 
16 - Da resolução de diferendos: 
Quaisquer divergências entre o Governo e o Imamat Ismaili emergentes da interpretação ou 
aplicação do presente Protocolo serão resolvidas amigavelmente por acordo ou, na falta dele, 
por arbitragem internacional. 
 
17 - Das alterações ao presente Protocolo: 
O presente Protocolo poderá ser alterado em qualquer momento, por mútuo consentimento 
do Governo da República Portuguesa e do Imamat Ismaili. 
 
18 - Dos protocolos subsidiários: 
O Governo da República Portuguesa, o Imamat Ismaili e a AKDN poderão assinar protocolos 
subsidiários complementares ao presente Protocolo. 
 
19 - Produção de efeitos e aplicação: 
19.1 - O presente Protocolo, uma vez assinado por ambas as partes, produzirá efeitos a 
partir da data da sua publicação oficial. 
 
19.2 - Os n.os 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 e 12.1 deste acordo produzirão efeitos na ordem jurídica 
interna portuguesa após a devida publicação, no Diário da República, dos diplomas legais 
necessários à respectiva execução pelas autoridades portuguesas. 
 
20 - Da cessação do Protocolo: 
O Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili podem decidir pôr termo ao presente 
Protocolo, devendo tal decisão ser comunicada à outra parte por aviso prévio de 12 meses. 



 
21 - Das comunicações: 
Qualquer comunicação referente ao presente Protocolo será feita através do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e do Departamento de Assuntos Diplomáticos do Secretariado de S. A. 
o Aga Khan em Aiglemont, Gouvieux, França. 
 
22 - Reuniões periódicas: 
 
22.1 - O Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili poderão reunir-se 
periodicamente numa «comissão de coordenação» para: 
 
Definir prioridades; 
Trocar informações com vista ao desenvolvimento de formas de colaboração específicas;  
Definir pormenores de implementação para iniciativas aprovadas conjuntamente; 
Avaliar a implementação das formas de colaboração; e 
Pôr em prática medidas adicionais que possam vir a ser definidas pelo Governo e o Imamat 
Ismaili. 
 
22.2 - A comissão de coordenação será composta por: 
Até três membros designados pelo Governo; 
Até três membros da AKDN, incluindo o chefe da representação da AKDN, designados pelo 
Imamat Ismaili;  
O representante pessoal do Imamat Ismaili poderá estar presente nas reuniões se e quando 
for necessário. 
Assinado em Lisboa, neste 19.º dia de Dezembro de 2005 em duas cópias nas línguas 
portuguesa e inglesa, possuindo ambos os textos igual valor.  
Pelo Governo da República Portuguesa: 
José Sócrates, Primeiro-Ministro. 
Diogo Freitas do Amaral, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. 
Pelo Imamat Ismaili e pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento: 
Aga Khan, S. A. o 49.º Imã Hereditário dos Muçulmanos Ismailis. 
Amyn Aga Khan, Príncipe. 
 
 

Protocolo de Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili 
 
O Protocolo de Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o Imamat Ismaili 
assinala, acima de tudo, a ética de respeito pela dignidade do ser humano e a nossa intenção 
comum de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e das oportunidades conducentes 
ao desenvolvimento pessoal de indivíduos que se encontram entre os mais vulneráveis em 
Portugal e no estrangeiro. 
Para reafirmar as intenções do Imamat Ismaili e da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento 
(Aga Khan Development Network) no âmbito dos fins do Protocolo, o Imamat Ismaili 
envidará não só a implementação e, quando exequível, o alargamento de programas 
existentes da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento mas também o lançamento de um 
conjunto de novas iniciativas para o desenvolvimento social, cultural e económico em 
Portugal e em vários países de língua oficial portuguesa. Uma lista dos compromissos 
existentes e de iniciativas adicionais que se tenciona realizar nos próximos 10 anos é 
anexada de seguida: 
 
A) Enquadramento institucional: 
Estabelecimento de uma delegação do Imamat Ismaili em Lisboa; 
Permanência e expansão da Fundação Aga Khan (Portugal); 
Aumento do património da Fundação; 
Apoio financeiro directo a projectos especiais. 
 
B) Portugal: 
 
a) Compromissos existentes: 
Continuação da implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano 
(Urban Community Support Programme - UCSP), na área da Grande Lisboa;  
Conclusão das discussões em curso com a Igreja Católica quanto ao envolvimento no UCSP e 
procura do possível envolvimento de outras confissões religiosas; 
 



b) Novas iniciativas em vista: 
 
1) Luta contra a pobreza: 
Ampliação do UCSP na área da Grande Lisboa e, a médio prazo, sua extensão à área do 
Grande Porto em cooperação e com o apoio do Estado, das respectivas autarquias, das 
relevantes agências da União Europeia e das organizações da sociedade civil; 
No contexto do UCSP, planos que apoiem os esforços públicos e privados visando a 
integração de comunidades imigrantes, tanto africanas como da Europa de Leste e das 
minorias étnicas (*); 
Cooperação com o Estado e as autarquias competentes no apoio à educação da primeira 
infância (educação pré-escolar) nas áreas do UCSP e ampla partilha da experiência da AKDN 
neste campo; 
Elaboração e implementação, em conjunto com o Estado e as autoridades municipais de 
Lisboa e do Porto, de um plano destinado à erradicação definitiva dos bairros degradados de 
Lisboa (barracas, bairros de lata) e do Porto (ilhas, barracas) (*); 
Estreita cooperação com os municípios de Lisboa e do Porto para ajudar a resolver o 
problema dos sem-abrigo (*); 
 
2) Assistência aos indivíduos mais vulneráveis: 
Cooperação com o Estado para alcançar uma cobertura completa do território nacional com 
centros para crianças pobres (creches); 
Cooperação com o Estado para alcançar uma cobertura completa do território nacional com 
centros para idosos pobres (lares para idosos) (*); 
Cooperação com o Estado para alargar a rede de centros para indivíduos isolados em 
situação de pobreza (*);  
Planos para apoiar os esforços públicos e privados visando a integração de comunidades 
imigrantes, tanto africanas como da Europa de Leste e das minorias étnicas; 
 
3) Saúde: 
Partilhar a experiência da AKDN, através, por exemplo, do Hospital Universitário Aga Khan - 
Carachi, na gestão de hospitais de forma auto-sustentável, mantendo elevados padrões de 
qualidade; 
Cooperação com o Estado e o sector privado no aumento em número e em qualidade das 
instituições para os doentes mentais (*); 
 
4) Desenvolvimento económico a favor dos pobres: 
Elaboração, em cooperação com a Universidade das Nações Unidas de Tóquio e outros 
centros de recursos e instituições académicas adequadamente escolhidos, de um modelo de 
desenvolvimento económico a favor de indivíduos em situação de pobreza, i. e., crescimento 
económico que beneficie também os pobres e efectivamente diminua, em vez de aumentar, 
o número de indivíduos que se encontram abaixo da linha de pobreza; 
Criação de um banco de microcrédito como agência não lucrativa, visando ajudar os 
ultrapobres a prepararem-se para a sua participação na economia alargada e no acesso à 
saúde, à educação e à cobertura por seguro; 
 
5) Educação: 
Criação de um programa de bolsas de estudos para Portugal; 
Apoio à criação de um centro de inovação para o desenvolvimento da primeira infância (0-6 
anos de idade) numa das áreas onde opera o UCSP, promovendo experiências locais (por 
exemplo: Associação Criança) e da AKDN, visando proporcionar um contexto educativo 
baseado na pesquisa e um instrumento para a formação de professores e disseminação, com 
a finalidade de: i) melhorar a qualidade da educação da primeira infância das comunidades 
servidas, e ii) influenciar a qualidade geral dos sistemas de educação da primeira infância em 
Portugal; 
Criação de uma academia Aga Khan - escola de excelência (integrando a educação primária 
e secundária); 
Ajuda ao Estado na instalação em curso de equipamento completo e adequado de 
informática e Internet em todas as escolas básicas e secundárias (*); 
 
6) Diálogo de civilizações: 
Apoio ao Centro Norte-Sul, um órgão especializado do Conselho da Europa, instalado em 
Lisboa, Portugal; 



Explorar a possibilidade de estabelecer em Portugal uma delegação do Centro Global para o 
Pluralismo Aga Khan (the Aga Khan: Global Centre for Pluralism) e de adoptar um programa 
especial de diálogo entre o mundo ocidental e o mundo islâmico; 
Apoio às iniciativas levadas a cabo pelo Governo Português nas áreas do diálogo euro-
africano e do diálogo euro-árabe; 
 
Elaboração de um estudo qualificado e das consequentes propostas relativas à inclusão nos 
programas de História de Portugal de referências mais desenvolvidas e exactas sobre a 
civilização islâmica. Alargamento gradual destas referências a outros países de língua oficial 
portuguesa que assim o desejem; 
 
7) Cultura: 
Apoio a actividades relacionadas com a cultura, efectivando o acordo assinado entre o AKTC 
(Aga Khan Trust for Culture) e o Instituto da Cooperação Portuguesa a 22 de Fevereiro de 
2001; 
Possível acolhimento da cerimónia do Prémio Aga Khan para a Arquitectura e de um 
seminário sobre os ambientes construídos nas sociedades mediterrânicas para analisar o 
impacte mútuo das interfaces interculturais, com um especial enfoque na Península Ibérica; 
 
8) Negócios estrangeiros: 
Atribuição de apoio logístico e de outra natureza ao Governo de Portugal nos seus esforços 
para fortalecer as relações com os países onde Portugal tem uma presença reduzida e onde o 
Imamat Ismaili/AKDN tem uma presença significativa e relações estreitas (por exemplo: Ásia 
Central); 
A AKDN e Portugal poderão explorar a viabilidade de abordagens conjuntas junto da União 
Europeia, ONU e outros fora transnacionais/internacionais para iniciativas políticas e 
programáticas que visem a promoção da paz e da estabilidade, através de programas 
educacionais e outros em regiões geopoliticamente sensíveis de interesse para a AKDN.  
 
C) Países de língua oficial portuguesa: 
a) Compromissos existentes: 
Diversos programas da Fundação Aga Khan (Portugal) em Moçambique, nomeadamente o 
Programa de Desenvolvimento Rural na Costa Litoral (Coastal Rural Support Programme) e 
Pontes para o Futuro (Bridges to the Future); 
Apoio a programas da cooperação portuguesa (IPAD) relacionados com diferentes países de 
língua oficial portuguesa, especialmente nos campos social, económico e cultural; 
Através do AKFED - IPS (Aga Khan Fund for Economic Development - Industrial Promotion 
Services): criação de empregos para a população local que sejam sustentáveis a longo prazo 
e que conduzam a uma qualidade de vida melhorada para os moçambicanos (esforços em 
curso); 
Através do AKFED - TPS (Aga Khan Fund for Economic Development - Tourism Promotion 
Services): explorar oportunidades no sector do turismo, particularmente no Norte de 
Moçambique, e, de uma maneira geral, ajudar a fortalecer a indústria hoteleira do país, 
revitalizando o seu património cultural e promovendo um desenvolvimento sólido e sensível, 
cultural e ecologicamente (esforços em curso). 
 
b) Novas iniciativas em vista: 
 
1) Moçambique: 
Aumentar a escala e o alcance dos programas existentes acima mencionados, 
designadamente o Programa de Desenvolvimento Rural na Costa Litoral e Pontes para o 
Futuro; 
Lançamento de novos programas através da AKF (Aga Khan Foundation), AKAM (Aga Khan 
Agency for Microfinance) e outras agências da AKDN para apoiar o desenvolvimento das 
pequenas e médias empresas; 
Estabelecimento de um centro de saúde e de um centro de formação médica, apoiando a 
melhoria do sistema de saúde governamental (por exemplo: extensão de aspectos dos 
programas da Universidade Aga Khan - AKU - na África Austral); 
Criação de um banco de microcrédito; 
Estabelecimento de uma academia Aga Khan, Maputo; 
Apoio à educação superior através de qualquer uma das diferentes faculdades da 
Universidade Aga Khan; 
Fortalecimento das parcerias com a cooperação portuguesa (IPAD) nos campos social, 
económico e cultural; 



Avaliação de oportunidades de investimento conjunto Portugal-AKDN em áreas importantes 
tais como energia eléctrica, aviação, comunicação social, infra-estruturas, telecomunicações 
e abastecimento de água; 
Fortalecimento dos laços, ou criação de novos laços na luta contra a pobreza com 
organizações religiosas tais como a Igreja Católica, através da AKF Moçambique; 
 
2) Outros países de língua oficial portuguesa: 
Alargamento gradual de actividades semelhantes às mencionadas no n.º 1) a outros países 
de língua oficial portuguesa na Ásia e em África, se assim o desejarem e onde as condições 
objectivas permitam a implementação de programas a longo prazo para o desenvolvimento 
sustentável. 
 
Nota. - As iniciativas assinaladas com um asterisco só começarão a ser executadas, em 
princípio, quando a AKDN tiver adquirido a experiência e os necessários recursos humanos e 
materiais; porém, em casos excepcionais, a pedido do Governo de Portugal e com o 
consentimento do Imamat Ismaili, algumas das referidas iniciativas poderão ser 
consideradas com vista ao apoio directo específico às autoridades portuguesas centrais ou 
locais. 


