
Decreto n.º 30/20001 
Acordo de Cooperação Económica, Industrial e Tecnológica 
entre os Governos da República Portuguesa e da República 
Eslovaca, assinado em Lisboa em 9 de Fevereiro de 2001  
 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o 
Governo aprova o Acordo de Cooperação Económica, Industrial e 
Tecnológica entre os Governos da República Portuguesa e da República 
Eslovaca, assinado em Lisboa em 9 de Fevereiro de 2001, cujas cópias 
autenticadas nas línguas portuguesa, eslovaca e inglesa seguem em 
anexo.  
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Junho de 2001. - 
António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da Gama - 
Mário Cristina de Sousa - José Mariano Rebelo Pires Gago.  
Assinado em 19 de Julho de 2001.  
Publique-se.  
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.  
Referendado em 26 de Julho de 2001.  
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.  
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA, INDUSTRIAL E 
TECNOLÓGICA ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA PORTUGUESA E 

DA REPÚBLICA ESLOVACA. 
 
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República 
Eslovaca, de ora em diante designados por Partes Contratantes:  
Pretendendo assegurar e fortalecer as relações amistosas existentes 
entre os dois países e os dois povos, na base do respeito mútuo pela 
soberania, independência, integridade territorial e não ingerência nos 
seus assuntos internos;  
Desejando promover entre si o desenvolvimento da cooperação 
económica, industrial e tecnológica, em áreas de interesse mútuo, 
numa base de igualdade, benefício mútuo e reciprocidade;  
Reconhecendo a importância das medidas de longo prazo no 
desenvolvimento da cooperação e no fortalecimento dos laços entre os 
dois países aos vários níveis e, em particular, ao nível dos operadores 
económicos;  
Considerando o Acordo Europeu, assinado em 1993, Que Criou uma 
Associação entre as Comunidades Europeias e a República Eslovaca;  
Tendo em consideração as disposições da Organização Mundial do 
Comércio, da qual os dois países fazem parte;  
acordaram no seguinte:  



Artigo 1.º 
1 - As Partes Contratantes encorajarão o desenvolvimento e o 
fortalecimento da cooperação económica, industrial e tecnológica, 
numa base alargada, em domínios que sejam considerados de 
benefício e interesse mútuo.  
2 - A cooperação, no âmbito deste Acordo, incluirá:  
O fortalecimento e a diversificação dos laços existentes entre as Partes 
Contratantes;  
A abertura de novos mercados;  
O encorajamento da cooperação entre operadores económicos, 
especialmente pequenas e médias empresas, com o objectivo de 
promover investimentos, joint ventures, acordos de licenciamento e 
outras formas de cooperação entre si.  
3 - As Partes Contratantes encorajarão a participação das suas 
respectivas organizações e empresas na implementação e execução de 
planos de desenvolvimento, programas e projectos da outra Parte.  
 

Artigo 2.º 
1 - A cooperação referida no artigo 1.º será extensiva, em particular, 
aos seguintes sectores:  
Indústria;  
Energia;  
Construção naval e reparação naval;  
Turismo;  
Formação vocacional e formação em management;  
Construção e indústrias de construção;  
Outras actividades de interesse mútuo.  
2 - Com esta finalidade, e de acordo com as leis e normas em vigor 
nos seus respectivos países, as Partes Contratantes encorajarão a 
cooperação e a conclusão de acordos entre as suas autoridades 
responsáveis nos diversos domínios objecto de acordo.  
 

Artigo 3.º 
1 - A cooperação económica constante do presente Acordo será levada 
à prática, principalmente, com base em acordos e contratos entre 
empresas portuguesas e eslovacas, organizações e firmas, de acordo 
com a legislação de cada Parte Contratante.  
2 - As Partes Contratantes envidarão esforços no sentido de facilitar 
esta actividade, criando condições para a cooperação económica, 
especialmente no que se refere a:  
Desenvolver um clima favorável ao investimento;  
Facilitar a troca de informação comercial e económica;  
Facilitar os contactos e o intercâmbio entre os seus operadores 
turísticos;  



Facilitar a organização de feiras, exposições, simpósios, etc;  
Encorajar actividades de promoção do comércio, incluindo promoção 
comercial com países terceiros.  
3 - As Partes Contratantes facilitarão o desenvolvimento de novos 
meios de cooperação entre empresas de pequena e média dimensão, 
nomeadamente a criação de empresas mistas, cross investments, 
subcontratação de contratos de gestão, pesquisa, intercâmbio de 
tecnologias e co-produção de bens.  
As duas Partes apoiarão cursos de formação, em especial cursos na 
área da actividade económica, tendo como objectivo dar formação 
técnica a homens de negócios e gestores, bem como a quadros médios 
e superiores das empresas.  
 

Artigo 4.º 
1 - As Partes Contratantes criarão condições favoráveis ao 
desenvolvimento da cooperação tecnológica entre si e entre 
instituições dos dois países, organizações ou firmas, de acordo com as 
suas prioridades nacionais e dentro dos parâmetros das respectivas 
legislações nacionais.  
2 - A cooperação pode desenvolver-se, entre outras possibilidades, ao 
nível da:  
Elaboração e implementação de programas comuns de investigação;  
Organização de visitas e viagens de estudo para delegações 
especializadas;  
Organização de programas de formação em áreas de interesse mútuo;  
Disponibilização de peritos ao nível da tecnologia e da ciência;  
Convocação de simpósios e reuniões;  
Intercâmbio de know-how e licenças.  
3 - As Partes Contratantes podem determinar, de comum acordo, 
outras áreas de cooperação que sejam necessárias, tendo em 
consideração as suas necessidades de mão-de-obra, tecnologia, 
matérias-primas e equipamentos.  
 

Artigo 5.º 
Dentro dos limites das suas competências, as Partes Contratantes 
assegurarão e reforçarão a protecção dos direitos da propriedade 
comercial, industrial e intelectual.  
 

Artigo 6.º 
1 - Uma comissão mista vai acompanhar a implementação deste 
Acordo.  
2 - A comissão mista será formada por representantes das Partes 
Contratantes e reunir-se-á, a pedido de qualquer das Partes, em local 
e hora a acordar conjuntamente, através dos canais diplomáticos.  



3 - A comissão mista examinará os progressos obtidos relativamente 
aos objectivos deste Acordo e, se necessário, fará recomendações para 
a sua implementação.  
 

Artigo 7.º 
1 - O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a data em que as 
Partes Contratantes tiverem trocado, entre si, notificações escritas 
informando a outra Parte da conclusão dos procedimentos exigidos 
pelas respectivas legislações.  
2 - O presente Acordo permanecerá em vigor indefinidamente, salvo 
se alguma das Partes Contratantes o denunciar, por escrito, através 
dos canais diplomáticos. Nesse caso, o presente Acordo cessará seis 
meses após a data da sua denúncia.  
3 - Os acordos e contratos celebrados entre operadores económicos 
das Partes Contratantes, no âmbito do presente Acordo, continuarão 
válidos, de acordo com a sua relevância, após a cessação do mesmo.  
 
Feito em duplicado, em Lisboa, em 9 de Fevereiro de 2001, nas 
línguas portuguesa, eslovaca a inglesa, sendo os três textos 
igualmente válidos. Em caso de divergência, o texto inglês 
prevalecerá.  
 
Pelo Governo da República Portuguesa:  
Vítor Santos.  
Pelo Governo da República Eslovaca:  
Peter Brno. 
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