
Decreto n.º 42/91 
Memorando de Intenções entre o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento e a República Portuguesa Relativo à 
Promoção de Iniciativas para o Desenvolvimento Económico 
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte: 
Artigo único. É aprovado o Memorando de Intenções entre o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a República 
Portuguesa Relativo à Promoção de Iniciativas para o 
Desenvolvimento Económico dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, assinado em Nova Iorque a 22 de Fevereiro de 1991, 
cuja versão original em língua inglesa e respectiva tradução em 
língua portuguesa seguem em anexo ao presente decreto. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Maio de 1991. - 
Aníbal António Cavaco Silva - Duarte Ivo Cruz. 
Assinado em 19 de Junho de 1991. 
Publique-se. 
O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 
Referendado em 22 de Junho de 1991. 
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 

 
 

MEMORANDO DE INTENÇÕES ENTRE O PROGRAMA DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO E A REPÚBLICA PORTUGUESA 

RELATIVO À PROMOÇÃO DE INICIATIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DOS PAÍSES AFRICANOS DE 

LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a 
República Portuguesa: 
 
Desejosos de apoiar, nomeadamente através de estudos sectoriais e 
de pré-investimento e de novas iniciativas, tais como NATCAP, 
mesas-redondas, promoção do sector privado no quadro APDF e 
outras acções, ACBI e projectos no domínio da formação, os esforços 
de desenvolvimento dos países africanos de língua oficial portuguesa, 
no quadro do Programa Substancial de Acção das Nações Unidas para 
os Países Africanos e outras actividades relevantes levadas a cabo 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; 
 
Considerando que no seguimento da Conferência Tripartida entre o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Portugal e os 



países africanos de língua oficial portuguesa, realizada em Lisboa em 
Novembro de 1990, foi reiterado pelas distintas partes o desejo de 
reforçar os laços de cooperação existentes; 
 
Considerando que a República Portuguesa fez conhecer ao Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento a sua intenção de 
contribuir financeiramente para os objectivos descritos; 
 
Considerando que as duas partes chegaram a acordo para confiar ao 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento um fundo que 
será depositado pela República Portuguesa: 
 
as duas partes acordaram o seguinte: 

 
Artigo I 

 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento gerirá o 
fundo em sintonia com os objectivos fixados no artigo II, de acordo 
com a modalidade de financiamento apropriada. 

 
Artigo II 

 
O fundo servirá para financiar missões de consultadoria, projectos de 
assistência técnica e actividades de formação, com particular ênfase 
nas novas iniciativas para a promoção do desenvolvimento de África. 

 
Artigo III 

 
As actividades financeiras deverão reverter em favor dos países 
africanos de língua oficial portuguesa. 

 
Artigo IV 

 
As modalidades jurídicas, técnicas e operacionais de funcionamento 
do fundo serão estabelecidas por um acordo entre o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento e a República Portuguesa, 
num prazo de três meses após a data de assinatura do presente 
acordo. 

 
Artigo V 

 
O presente acordo entrará em vigor na data da última comunicação 
do cumprimento das formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico 
de cada uma das partes. 
 



Os signatários, representantes devidamente autorizados do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da República 
Portuguesa, assinaram o presente acordo em dois originais em língua 
inglesa e portuguesa, ambos fazendo fé. 
 
Nova Iorque, 22 de Fevereiro de 1991. 
 
Pela República Portuguesa: 
José Manuel Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação. 
 
Pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento: 
William H. Draper III, Administrador. 


