
 
 
 
Decreto n.º 16/2005 
Acordo entre a República Portuguesa e a República da Estónia sobre Cooperação 
nos Domínios da Língua, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Juventude, 
Desporto e Comunicação Social, assinado em Tallin em 12 de Maio de 2003 
 
 
Desejando desenvolver as relações entre Portugal e a Estónia, nomeadamente na área da 
língua, da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, da juventude, do desporto e da 
comunicação social; 
Considerando que o intercâmbio nos referidos domínios contribuirá de forma essencial para o 
aprofundamento dos laços existentes entre Portugal e a Estónia e promoverá uma maior 
aproximação entre os dois povos: 
Assim: 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova o Acordo 
entre a República Portuguesa e a República da Estónia sobre Cooperação nos Domínios da 
Língua, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Juventude, Desporto e Comunicação Social, 
assinado em Tallin em 12 de Maio de 2003. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Julho de 2005. - José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa - João Titterington Gomes Cravinho - Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira - 
Maria de Lurdes Reis Rodrigues - José Mariano Rebelo Pires Gago - Mário Vieira de Carvalho. 
Assinado em 14 de Agosto de 2005. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendado em 18 de Agosto de 2005. 
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
 
 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA ESTÓNIA SOBRE 
COOPERAÇÃO NOS DOMÍNIOS DA LÍNGUA, EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

JUVENTUDE, DESPORTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 
A República Portuguesa e a República da Estónia, doravante referidas como Partes: 
 
Desejando desenvolver a cooperação e o intercâmbio entre ambos os países nos domínios da 
língua, educação, cultura, ciência e tecnologia, juventude, desporto e comunicação social; 
 
Desejando promover contactos e actividades conjuntas entre pessoas, instituições e 
organizações ligadas àquelas áreas; 
 
acordaram no seguinte: 
 

Artigo 1.º 
Domínios de cooperação 

 
As Partes desenvolverão a cooperação mútua nos domínios da língua, educação, cultura, 
ciência e tecnologia, juventude, desporto e comunicação social e apoiarão a cooperação 
directa e os contactos entre universidades e outras instituições ou organizações de carácter 
educacional, cultural, científico e tecnológico. 
 

Artigo 2.º 
Ensino da língua 

 
As Partes facilitarão o ensino das respectivas línguas ao nível dos ensinos básico, secundário 
e superior, apoiarão a participação de professores e estudantes e concederão bolsas de 
estudo para assegurar a sua frequência de cursos anuais e de Verão. 
 



Artigo 3.º 
Cooperação no domínio da educação 

 
1 - As Partes promoverão o desenvolvimento das relações entre ambos os países no domínio 
da educação, nomeadamente: 
 
a) Encorajando e facilitando a cooperação directa, os contactos e os intercâmbios entre 
pessoas, instituições e organizações da área educacional em ambos os países; 
 
b) Encorajando e facilitando o conhecimento mútuo dos sistemas de educação, 
nomeadamente a cooperação e o intercâmbio no domínio dos métodos de ensino, do 
desenvolvimento dos currículos e dos exames. 
 

Artigo 4.º 
Cooperação no domínio da cultura 

 
As Partes encorajarão e facilitarão os contactos directos nos domínios da literatura, artes 
visuais, artes do espectáculo, música, bibliotecas públicas, arquivos, museus, arqueologia e 
conservação e restauro do património. 
 
Para este fim, as Partes trocarão informação acerca dos eventos culturais e artísticos 
organizados nos seus respectivos países e encorajarão a participação nestes eventos. 
 

Artigo 5.º 
Salvaguarda do património nacional 

 
As Partes, para salvaguarda do património nacional de cada país, comprometem-se a 
impedir a entrada ilícita de obras de arte ou espécies documentais ou de outros objectos de 
valor histórico, arqueológico e patrimonial e a fiscalizar e zelar pela segurança dos mesmos 
enquanto se encontram na situação de importação temporária. 
 

Artigo 6.º 
Cooperação científica e tecnológica 

 
1 - As Partes encorajarão a cooperação nos domínios da ciência e do desenvolvimento 
tecnológico e promoverão o estabelecimento de acordos directos sobre cooperação nas áreas 
da ciência e tecnologia entre as organizações e instituições responsáveis de ambos os países. 
 
2 - As Partes, na medida das suas possibilidades, atribuirão bolsas de estudo e promoverão 
outros instrumentos com vista a facilitar o estudo e a investigação nos domínios referidos no 
número anterior. 
 

Artigo 7.º 
Cooperação no domínio da juventude 

 
1 - As Partes apoiarão e incentivarão a cooperação na área da juventude, nomeadamente 
através da troca de informação e documentação com vista ao aprofundamento do 
conhecimento das realidades juvenis dos dois países. 
 
2 - Ambas as Partes promoverão as actividades recíprocas, os contactos directos entre os 
jovens e a cooperação entre instituições e organizações, tendo em conta a colaboração no 
seio do Conselho da Europa e de outras organizações multilaterais que se ocupam de 
assuntos relacionados com a juventude. 
 

Artigo 8.º 
Cooperação no domínio do desporto 

 
As Partes deverão encorajar a cooperação entre organizações desportivas governamentais e 
não governamentais, promovendo o intercâmbio ao nível da participação e formação 
desportiva. 



 
Artigo 9.º 

Cooperação no domínio da comunicação social 
 
As Partes encorajarão a cooperação directa entre as organizações de comunicação social dos 
dois países, em particular aquelas que prosseguem missões de serviço público. 
 

Artigo 10.º 
Comissão mista 

 
Para aplicação do presente acordo e definição das condições administrativas e financeiras, as 
Partes concordam em criar uma comissão mista, que reunirá, pelo menos, uma vez de três 
em três anos. 
 

Artigo 11.º 
Execução do Acordo 

 
Quando necessário, as instituições competentes das Partes consultar-se-ão com vista a 
preparar disposições adicionais específicas, que possam ser necessárias para a execução do 
presente Acordo. 
 

Artigo 12.º 
Participação em tratados e acordos internacionais 

 
Este Acordo não poderá prejudicar de qualquer forma os direitos e obrigações resultantes de 
tratados internacionais ou acordos bilaterais de que ambos os países sejam ou possam vir a 
ser Parte. 
 

Artigo 13.º 
Entrada em vigor 

 
O presente Acordo entrará em vigor 90 dias após a data da recepção da última notificação 
escrita, feita por via diplomática, informando de que foram cumpridos todos os requisitos 
constitucionais e legais exigíveis para a entrada em vigor do presente Acordo. 
 

Artigo 14.º 
Duração e denúncia 

 
Este Acordo vigorará por um período de cinco anos e será automaticamente renovado por 
períodos subsequentes de cinco anos, excepto se for denunciado por escrito, por via 
diplomática, por qualquer uma das Partes, seis meses antes de expirar cada período. 
 
Em caso de denúncia, qualquer programa de intercâmbio ou projecto iniciado com base 
neste Acordo e ainda em curso permanecerá válido até à sua conclusão. 
 
Em fé do que os abaixo assinados, tendo sido devidamente autorizados pelos respectivos 
Governos, assinaram este Acordo. 
 
Feito em Tallin, no dia 12 de Maio de 2003, em dois exemplares originais, nas línguas 
portuguesa, estoniana e inglesa, fazendo todos os textos igualmente fé. Em caso de 
divergência de interpretação, prevalecerá a versão em língua inglesa. 
 
Pela República Portuguesa: 
 
Carlos Costa Neves, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. 
 
Pela República da Estónia: 
 
Priit Kolbre, Subsecretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 


