
Decreto do Governo n.º 51/84 
Acordo de Cooperação entre a Ordem Soberana de Malta e 
Portugal 
 
 
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 de Cooperação entre a Ordem 
Soberana de Malta e Portugal, assinado em 14 de Maio de 1983, 
cujos textos em português e em francês constituem anexos do 
presente decreto.  
Visto e assinado em Conselho de Ministros de 12 de Julho de 1984. - 
Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama - Ernâni 
Rodrigues Lopes - José Augusto Seabra - António Manuel Maldonado 
Gonelha - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto - João Rosado 
Correia.  
Assinado em 27 de Julho de 1984. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
Referendado em 27 de Julho de 1984. 
O Primeiro-Ministro, Mário Soares. 
 
 

Acordo de Cooperação 
entre a Ordem Soberana de Malta e Portugal 

 
A Ordem Soberana de Malta e o Governo Português, a seguir 
designados por Partes Contratantes,  
 
Animados pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento e 
diversificação das suas relações no campo da cooperação 
humanitária, científica e técnica numa base duradoura, de harmonia 
com os princípios respeitantes às relações amistosas internacionais;  
 
Visando a eficaz utilização das potencialidades abertas pelo progresso 
científico e técnico,  
 



acordam no seguinte: 
 

ARTIGO 1.º 
 
Em função dos recursos disponíveis, as Partes Contratantes apoiarão 
e promulgarão as medidas destinadas a facilitar, desenvolver e 
diversificar a sua cooperação nos campos humanitário, científico e 
técnico.  
 

ARTIGO 2.º 
 
As Partes Contratantes apoiarão e promulgarão o estudo de 
projectos, bem como a conclusão e execução de acordos de 
cooperação humanitária, científica e técnica entre organismos 
portugueses e organismos dependentes da Ordem Soberana de 
Malta, concedendo todas as facilidades possíveis para a realização 
destes fins.  
 

ARTIGO 3.º 
 
Nesta conformidade, as Partes Contratantes deverão promover e 
apoiar: 
 
a) A importação, com isenção de direitos aduaneiros e outras 
imposições em conexão com a importação, de bens de equipamento 
hospitalar e de assistência, assim como de medicamentos doados 
pela Ordem Soberana de Malta, desde que tais bens se destinem a 
ofertas a instituições nacionais de interesse público e de relevantes 
fins sociais e, bem assim, o trânsito dos mesmos bens;  
 
b) A realização conjunta de pesquisas científicas e técnicas para 
melhoria da assistência hospitalar;  
 
c) O intercâmbio de especialistas para a realização de estudos, 
consultas e troca de informações no domínio da ciência e tecnologia, 
especialmente no âmbito da Academia de Pediatria da Ordem 
Soberana Militar de Malta, do Comité Executivo Internacional da 
Ordem de Malta para a Assistência aos Leprosos (CIOMAL), da 
Associação para o Estudo do Problema Mundial dos Refugiados 
(AWR), da Ajuda Internacional da Ordem de Malta (AIOM), do 
Instituto Internacional de Direito Humanitário e do Instituto dos 
Estudos e de Investigação Hospitalares;  
 
d) A cooperação entre instituições científicas de ambas as Partes 
Contratantes;  



 
e) O intercâmbio de publicações, documentação e outras informações 
de natureza técnica e científica;  
 
f) A organização de conferências, cursos e colóquios científicos e 
técnicos de interesse comum;  
 
g) Qualquer outra forma de cooperação humanitária, científica e 
técnica. 
 

ARTIGO 4.º 
 
As Partes Contratantes indicarão os campos nos quais a expansão da 
cooperação científica e técnica se lhes afigura útil e mutuamente 
vantajosa.  
 

ARTIGO 5.º 
 
1 - A cooperação empreendida pelas Partes Contratantes em 
benefício dos países em vias de desenvolvimento ou por ocasião de 
grandes catástrofes poderá realizar-se com o apoio da Ajuda 
Internacional da Ordem de Malta (AIOM), do Comité Executivo 
Internacional da Ordem de Malta para a Assistência aos Leprosos 
(CIOMAL), da Associação dos Cavaleiros Portugueses da Ordem 
Soberana de Malta e dos Serviços de Assistência da Ordem de Malta 
(SAOM) de Portugal.  
 
2 - Em relação às acções de cooperação no campo hospitalar e 
humanitário que venham a ser concertadas com terceiros, o Governo 
Português concederá todas as facilidades possíveis no que se refere 
aos meios de transporte necessários para a realização dessas acções.  
 

ARTIGO 6.º 
 
Nos contratos de cooperação humanitária, científica e técnica 
previstos no presente Acordo poderão intervir pessoas jurídicas ou 
físicas, quando para tal forem autorizadas pelas Partes Contratantes.  
 

ARTIGO 7.º 
 
1 - Com o fim de assegurar a melhor aplicação do presente Acordo, 
as Partes Contratantes decidem criar uma comissão mista, que 
reunirá alternadamente em Lisboa e Roma.  
 



2 - A comissão mista apreciará a forma como decorre a cooperação 
entre as Partes Contratantes e poderá fazer recomendações no 
sentido de serem adoptadas medidas que visem a expansão dessa 
cooperação, devendo ser ratificados os acordos previstos no artigo 
2.º do presente Acordo.  
 

ARTIGO 8.º 
 
O presente Acordo será aprovado em conformidade com as 
disposições constitucionais de cada uma das Partes Contratantes e 
entrará em vigor em data a acordar por meio da troca de notas 
diplomáticas.  
 

ARTIGO 9.º 
 
O Acordo vigorará durante um período de 5 anos e será 
automaticamente renovado por períodos sucessivos de 1 ano se 
nenhuma das Partes o tiver denunciado por escrito até 3 meses antes 
de expirar o seu período de vigência.  
 

ARTIGO 10.º 
 
O presente Acordo será aplicado, após o termo do seu período de 
vigência, às medidas de cooperação iniciadas antes do referido termo 
e ainda em curso até à sua conclusão.  
 
Feito em Lisboa aos 14 de Maio de 1983, em 2 exemplares originais 
em língua francesa e portuguesa, cada texto fazendo igualmente fé.  
 
Pela Ordem Soberana de Malta: 
 
Bailio Conde Geraud Michel de Pierredon. 
 
Pelo Governo Português: 
 
Vasco Luís Caldeira Coelho Futsher Pereira. 
 


