
Decreto n.º 129/82 
Acordo Cultural entre o Governo da República Portuguesa e o 
Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo 
 
 
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da 
Constituição, o seguinte: 
Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Cultural entre o 
Governo da República Portuguesa e o Governo do Grão-Ducado do 
Luxemburgo, assinado em Lisboa a 12 de Julho de 1982, cujo texto 
vai anexo ao presente decreto. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Setembro de 
1982. - Francisco José Pereira Pinto Balsemão. 
Assinado em 30 de Outubro de 1982. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
 
 
O Governo da República Portuguesa e o Governo do Grão-Ducado do 
Luxemburgo, 
 
Desejosos de aprofundar os laços de amizade e a cooperação entre 
os dois países nos domínios da educação, da ciência e da cultura; 
 
Persuadidos de que essa cooperação contribuirá para uma melhor 
compreensão entre os dois povos, bem como para o estreitamento 
das suas relações; 
 
Tomando em consideração as relações já existentes e tendo em 
mente nomeadamente os artigos 36.º a 41.º do 2.º Protocolo 
Adicional ao Acordo Relativo ao Emprego dos Trabalhadores 
Portugueses no Luxemburgo, assinado em Lisboa a 20 de Maio de 
1970, 
 
acordaram o que segue: 

 
ARTIGO 1.º 

 
As Partes Contratantes esforçar-se-ão: 
 
Por desenvolver a sua cooperação nos domínios da educação, da 
ciência, da cultura, das artes e dos desportos, bem como noutros 
domínios de interesse comum: 
 



Por promover as trocas de material e de documentação respeitantes 
àqueles domínios e por facilitar os contactos entre as pessoas. 

 
ARTIGO 2.º 

 
As Partes Contratantes comprometem-se a desenvolver iniciativas 
tendo por objectivo a promoção social, cultural e desportiva dos 
cidadãos dos dois países. 

 
ARTIGO 3.º 

 
As Partes Contratantes esforçar-se-ão por aprofundar as suas 
relações no que respeita aos diferentes níveis de ensino. Para esse 
efeito procederão regularmente ao intercâmbio de informações sobre 
os sistemas de ensino e dos respectivos programas de estudos. 
 
As Partes Contratantes estudarão a possibilidade de fixar as 
modalidades de equivalência dos estudos efectuados no outro país ou 
dos títulos e diplomas conferidos pelas autoridades competentes da 
outra Parte e, para esse fim, examinarão a possibilidade de 
estabelecer acordos específicos. 

 
ARTIGO 4.º 

 
A Parte Luxemburguesa estudará as possibilidades de introduzir o 
ensino da língua e da cultura portuguesa como matéria de opção no 
ensino secundário luxemburguês. 

 
ARTIGO 5.º 

 
No que se refere ao ensino básico, a Parte Luxemburguesa 
compromete-se a estudar as medidas necessárias com vista à 
integração dos cursos complementares de português no currículo 
semanal regular luxemburguês. Em caso afirmativo, as duas Partes 
colaborarão para pôr em prática a integração daqueles cursos. 

 
ARTIGO 6.º 

 
A fim de favorecer a integração dos estudantes portugueses nos 
diferentes níveis do ensino luxemburguês, as Partes Contratantes 
tencionam promover encontros entre os responsáveis das suas 
instituições competentes nesta matéria, assim como o intercâmbio de 
professores e outros especialistas. 



 
ARTIGO 7.º 

 
A fim de facilitar a compreensão dos sistemas escolares respectivos, 
as Partes Contratantes favorecerão o intercâmbio de professores e de 
peritos no domínio escolar, assim como no da educação de adultos. 

 
ARTIGO 8.º 

 
Cada uma das Partes Contratantes compromete-se a promover junto 
dos professores da outra Parte o ensino da sua língua e cultura 
respectivas, através da concessão recíproca de bolsas de estudo. 

 
ARTIGO 9.º 

 
As Partes Contratantes procederão ao intercâmbio regular de 
professores, conferencistas, investigadores e estudantes. 
Comprometem-se ainda a favorecer os contactos e a cooperação 
entre as instituições e os organismos de ensino, de cultura e de 
investigação nos dois países. 

 
ARTIGO 10.º 

 
Cada Parte Contratante concederá, anualmente e em regime de 
reciprocidade, bolsas de estudo e de especialização, a fim de permitir 
que, no seu território, cidadãos da outra Parte iniciem ou prossigam 
estudos, trabalhos e investigações ou aperfeiçoem a sua formação 
artística, cultural e científica. 

 
ARTIGO 11.º 

 
As Partes Contratantes favorecerão a participação em congressos, 
conferências e outras manifestações culturais, educativas, artísticas e 
científicas organizadas nos dois países. Nas matérias que apresentem 
um interesse comum, as Partes Contratantes promoverão 
intercâmbio de técnicos, bem como visitas de estudo. 

 
ARTIGO 12.º 

 
As Partes Contratantes facilitarão o acesso às bibliotecas, arquivos, 
museus e outras instituições culturais e científicas e favorecerão a 
organização de exposições e o intercâmbio de livros, de revistas, de 
periódicos, de filmes, de material áudio-visual e de outras publicações 
de carácter cultural, educativo, artístico e científico. 

 



ARTIGO 13.º 
 
As Partes Contratantes comprometem-se a promover o intercâmbio 
de escritores e de artistas, assim como a difusão de obras literárias e 
musicais dos dois países, e encorajarão a organização de concertos e 
de espectáculos, bem como intercâmbios no domínio da música, do 
folclore, das artes plásticas e dramáticas. 

 
ARTIGO 14.º 

 
As Partes Contratantes facilitarão o intercâmbio de informações sobre 
a sua experiência no domínio dos museus e da conservação e 
restauração dos monumentos históricos e artísticos. 

 
ARTIGO 15.º 

 
As Partes Contratantes facilitarão o desenvolvimento dos contactos 
em matéria desportiva entre os dois países. 

 
ARTIGO 16.º 

 
As Partes Contratantes facilitarão os contactos entre os organismos 
competentes em matéria de juventude e de movimentos de jovens 
dos dois países. 

 
ARTIGO 17.º 

 
Cada uma das Partes Contratantes concederá, nos limites da sua 
legislação, facilidades aduaneiras com vista à importação sem fins 
lucrativos de material pedagógico, científico, artístico ou técnico 
proveniente da outra Parte. 

 
ARTIGO 18.º 

 
A fim de assegurar a aplicação do presente Acordo, as Partes 
Contratantes constituirão uma comissão mista, que deverá reunir-se, 
em sessão plenária, segundo as necessidades e pelo menos uma vez 
de 3 em 3 anos, alternadamente em Portugal e no Grão-Ducado do 
Luxemburgo. 
 
As Partes Contratantes permutarão projectos dos programas de 
cooperação antes de cada reunião da comissão mista. 



 
ARTIGO 19.º 

 
O presente Acordo entrará em vigor 60 dias depois de as Partes 
Contratantes se terem informado reciprocamente de estarem 
satisfeitas as exigências requeridas, para esse efeito, pelas 
legislações de cada país. 
 
O presente Acordo é válido por um período de 5 anos. No fim deste 
prazo, o Acordo será prorrogado tacitamente por um período 
indefinido, no decurso do qual poderá ser denunciado em qualquer 
momento pelas Partes Contratantes. No caso de denúncia, o Acordo 
expira 6 meses após a notificação à outra Parte. 
 
Feito em Lisboa, em 12 de Julho de 1982, nas línguas portuguesa e 
francesa, os dois textos fazendo igualmente fé. 


