
Decreto do Governo n.º 4/83 
Acordo sobre Cooperação Cultural entre o Governo da 
República Portuguesa e o Governo do Reino da Dinamarca 
 
 
Decreto do Governo n.º 4/83 de 20 de Janeiro 
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º 
da Constituição, o seguinte: 

Artigo único. 
É aprovado o Acordo sobre Cooperação Cultural entre o Governo da 
República Portuguesa e o Governo do Reino da Dinamarca, assinado 
em Lisboa a 21 de Julho de 1982, cujo texto único em inglês vai 
anexo ao presente decreto, conjuntamente com a tradução 
portuguesa. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de Dezembro de 
1982. - Diogo Pinto de Freitas do Amaral - Vasco Luís Caldeira 
Coelho Futscher Pereira. 
Assinado em 3 de Janeiro de 1983. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
 
 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA PORTUGUESA E O GOVERNO DO REINO DA DINAMARCA. 
 
O Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino da 
Dinamarca, 
Desejando manter e reforçar os laços de amizade existentes entre os 
2 países, desenvolver, o mais amplamente possível, o conhecimento 
das respectivas culturas e, desse modo, contribuir para uma maior 
compreensão entre os 2 povos, 
 
acordam o seguinte: 
 

ARTIGO I 
 
As Partes deverão incentivar a cooperação entre as instituições e 
organizações de carácter científico, educativo, cultural e artístico dos 
2 países, salvaguardando os interesses e os benefícios mútuos.  
 

ARTIGO II 
 
Neste contexto, e numa base de reciprocidade, as Partes 
comprometem-se a: 
 



1) Estimular o intercâmbio de estudantes e pós-graduados com vista 
à realização de estudos e especializações nos domínios da educação, 
ciência e cultura; 
 
2) Promover visitas de professores convidados, de investigadores ou 
de outras personalidades ligadas à educação, ciência e cultura; 
 
3) Conceder, sempre que possível, bolsas de estudo e subsídios a 
pessoas abrangidas pelas alíneas 1) e 2), bem como a participantes 
em cursos de Verão no outro país; 
 
4) Incentivar a participação de representantes do outro país em 
congressos, seminários etc., de carácter internacional que se 
efectuem nos respectivos territórios; 
 
5) Fomentar o intercâmbio de informações sobre experiências 
importantes realizadas nos domínios da investigação, educação e 
cultura e apoiar a eventual possibilidade de investigação conjunta; 
 
6) Promover o intercâmbio de livros, periódicos e outras publicações, 
bem como de material educativo e de informação; 
 
7) Incentivar o estudo da língua, da literatura, da cultura e da 
história da outra Parte; 
 
8) Incentivar programas de acção conjunta no âmbito das 
manifestações de carácter cultural; 
 
9) Promover a colaboração entre organizações ou grupos de 
juventude, do mesmo modo que entre organizações de carácter 
desportivo e do domínio da educação física dos 2 países; 
 
10) Incentivar a cooperação nos domínios da imprensa, rádio e 
televisão. 
 

ARTIGO III 
 
Nos termos das leis e regulamentos em vigor nos respectivos 
territórios, e de acordo com os termos a acordar pela Comissão 
Mista, cada uma das Partes deverá conceder à outra todas as 
facilidades possíveis à entrada, residência e saída de pessoas e à 
importação de material e equipamentos necessários à consecução de 
programas ou intercâmbios que possam vir a ser estabelecidos ao 
abrigo do presente Acordo. 
 



 
ARTIGO IV 

 
Com vista à implementação deste Acordo, as Partes nomearão 
representantes, que se deverão reunir periodicamente numa 
Comissão Mista. 
As reuniões realizar-se-ão alternadamente em Portugal e na 
Dinamarca. À Comissão Mista incumbirá a supervisão do 
cumprimento das disposições do presente Acordo e a fixação das 
condições organizativas e financeiras necessárias à concretização dos 
intercâmbios referidos no mesmo. 
 

ARTIGO V 
 
Este Acordo entrará em vigor na data em que as Partes notificarem 
uma à outra a conclusão do necessário processo legislativo. 
Decorridos 5 anos a partir da data da entrada em vigor deste Acordo, 
cada uma das Partes poderá denunciá-lo através de uma notificação 
dirigida por escrito, 6 meses antes, à outra Parte. 
A denúncia do Acordo não afectará os programas em curso. 
 
Feito em Lisboa, no dia 21 de Julho de 1982, em 2 exemplares em 
língua inglesa e portuguesa, fazendo ambos os textos igualmente fé. 
 
Pelo Governo da República de Portugal: 
Vasco Luís Caldeira Coelho Futscher Pereira. 
Pelo Governo do Reino Unido da Dinamarca: 
Kjeld Olesen. 
 


