
Resolução da Assembleia da República n.º 59/97 
Acordo de Cooperação na Área Militar entre o Ministério da 
Defesa Nacional de Portugal e o Ministério da Defesa Nacional 
da Roménia, assinado em Bucareste, em 10 de Julho de 1995 
 
 
Aprova, para ratificação, o Acordo de Cooperação na Área Militar 
entre o Ministério da Defesa Nacional de Portugal e o Ministério da 
Defesa Nacional da Roménia, assinado em Bucareste, em 10 de Julho 
de 1995. 
A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, 
alínea j), e 169.º, n.º 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o 
Acordo de Cooperação na Área Militar entre o Ministério da Defesa 
Nacional de Portugal e o Ministério da Defesa Nacional da Roménia, 
assinado em Bucareste, em 10 de Julho de 1995, cujas versões 
autênticas nas línguas portuguesa, romena e inglesa seguem em 
anexo. 
Aprovada em 22 de Maio de 1997. 
O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 
 
 
ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA MILITAR ENTRE O MINISTÉRIO 
DA DEFESA NACIONAL DE PORTUGAL E O MINISTÉRIO DA DEFESA 

NACIONAL DA ROMÉNIA. 
 
O Ministério da Defesa Nacional de Portugal e o Ministério da Defesa 
Nacional da Roménia, adiante designados "Partes": 
 
Reafirmando o seu respeito pelos princípios e objectivos da Carta das 
Nações Unidas; 
Tendo presente que os princípios e objectivos da Carta de Paris para 
Uma Nova Europa, bem como a assinatura do Tratado de Forças 
Convencionais na Europa pelos diversos países europeus dá uma 
nova dimensão às suas relações; 
Tendo em conta os compromissos assumidos pela Conferência de 
Segurança e Cooperação na Europa para promover uma maior 
abertura e transparência às suas actividades militares; 
Visando implementar de forma consistente no seu relacionamento 
bilateral as disposições do Documento de Viena sobre as negociações 
respeitantes às medidas de confiança e segurança, adoptado em 
1992; 
Considerando o espírito de renovação da OTAN subjacente ao 
processo iniciado com a instituição do CCAN e os seus 
desenvolvimentos materializados na Parceria para a Paz; 



Manifestando a intenção de promover as relações entre si, baseadas 
na amizade e cooperação dentro do espírito da declaração conjunta 
dos Ministros da Defesa Nacional dos dois países, assinada em 
Bucareste em 25 de Novembro de 1993, e também das conclusões 
finais resultantes da visita a Portugal do Ministro da Defesa romeno, 
em 20 de Junho de 1994; 
acordam no seguinte: 
 

Artigo 1.º 
Finalidade 

 
O presente Acordo tem por finalidade promover a cooperação entre 
as Partes na área da defesa e militar, nos limites das suas 
competências e no respeito pela legislação interna de ambos os 
países. 
 

Artigo 2.º 
Áreas de cooperação 

 
A cooperação entre as Partes será concretizada nas seguintes áreas: 
 
- Política de segurança e defesa; 
- Ordenamento jurídico da defesa e das forças armadas; 
- Controlo de armamento e desarmamento; 
- Planeamento e orçamento; 
- Serviços cartográficos e hidrográficos; 
- História militar, publicações e museus; 
- Controlo do tráfego aéreo; 
- Operações humanitárias e de manutenção da paz; 
- Organização das forças armadas no domínio do pessoal, 
administração e logística; 
- Questões ambientais e combate à poluição. 
 
As actividades mencionadas neste Acordo podem ser alargadas ou 
limitadas por acordo entre as Partes. 
 
De forma a implementar a cooperação em certas áreas mencionadas 
acima, ou outras, podem ser celebrados acordos específicos ou 
protocolos adicionais contendo os detalhes respeitantes a essas 
matérias. 
 



Artigo 3.º 
Modos de execução da cooperação 

 
A cooperação entre as duas Partes concretizar-se-á, 
predominantemente, pelos seguintes modos: 
 
- Organização e desenvolvimento de actividades comuns no quadro 
da Parceria para a Paz; 
- Visitas oficiais e de trabalho chefiadas por entidades superiores dos 
Ministérios da Defesa de cada uma das Partes; 
- Troca de experiências entre peritos nos vários campos de 
actividade; 
- Observação de exercícios militares; 
- Troca de informação técnica, tecnológica e industrial e utilização das 
respectivas capacidades científicas, técnicas e industriais para o 
desenvolvimento, a produção e as trocas comerciais de materiais e 
equipamentos de defesa, destinados a satisfazer as necessidades das 
Partes; 
- Contactos entre instituições militares; 
- Intercâmbio de conferencistas e alunos de institutos militares e de 
defesa; 
- Escalas de navios da Marinha e aeronaves militares no quadro das 
disposições legais em vigor em ambas as Partes; 
- Intercâmbio cultural e desportivo. 
 

Artigo 4.º 
Compromissos entre as Partes relativos à protecção da informação 

classificada 
 
O pessoal envolvido nas acções de cooperação obedecerá aos 
regulamentos de cada uma das Partes respeitantes à protecção de 
informação classificada fornecida pela outra Parte. 
 
Toda a informação militar classificada directamente trocada entre as 
Partes e a informação de interesse comum obtida de outras formas 
por cada uma das Partes serão protegidas de acordo com os 
seguintes princípios: 
 
- A Parte destinatária não difundirá a informação a países terceiros 
sem a prévia aprovação da Parte remetente; 
- A Parte destinatária procederá à classificação de igual grau ao 
atribuído pela Parte remetente e consequentemente tomará as 
necessárias medidas de protecção; 
- A informação será usada apenas para a finalidade para que foi 
fornecida ou obtida. 



 
Os direitos sobre patentes, royalties e segredo comercial, no campo 
militar, das indústrias de defesa, ou outras, serão rigorosamente 
observados. 
 
A informação será canalizada pelas vias oficiais e somente o pessoal 
autorizado terá acesso àquela, apenas a podendo utilizar para as 
finalidades da cooperação entre as Partes. 
 
As condições segundo as quais a informação, os documentos, o 
equipamento e a tecnologia produzidos em colaboração poderão ser, 
temporária ou definitivamente, reproduzidos, transferidos ou cedidos 
a países terceiros serão reguladas em documento próprio. 
 

Artigo 5.º 
Comissão Mista 

 
Com vista à boa execução das disposições do presente Acordo, as 
Partes decidem estabelecer uma Comissão Mista para as questões de 
defesa, encarregada da definição, desenvolvimento e 
acompanhamento da cooperação, adiante designada por Comissão. 
 
Por regra a Comissão reunir-se-á uma vez por ano, alternadamente 
em Portugal e na Roménia, e as datas destes encontros anuais serão 
fixadas por acordo mútuo entre as Partes. As reuniões da Comissão 
serão coordenadas pelo chefe da delegação do país hospedeiro. 
 
As áreas de actividade a ser discutidas pela Comissão serão definidas 
por mútuo acordo com a necessária antecedência e a agenda final 
estará pronta pelo menos um mês antes da reunião da Comissão. 
 
De acordo com as disposições do presente Acordo, as Partes 
assumem o compromisso de elaborar um programa anual de 
cooperação. 
 

Artigo 6.º 
Aspectos financeiros 

 
Todas as despesas com o pessoal envolvido em missões de 
cooperação, de acordo com as disposições deste Acordo, serão 
cobertas numa base recíproca tal como a seguir se indica: 
- O país hospedeiro suportará as despesas com alojamento, 
alimentação e transporte dentro do seu território, assim como os 
serviços médicos em caso de emergência; 



- O país visitante suportará as despesas com o transporte 
internacional e quaisquer outras despesas para além das acima 
mencionadas. 
 

Artigo 7.º 
Responsabilidade 

 
Cada Parte será responsável da indemnização por qualquer dano a 
propriedade privada ou outra produzido pelos membros da sua 
delegação durante a implementação das disposições deste Acordo. 
 
A indemnização será devida em caso de dolo ou culpa grave da outra 
Parte, e será mutuamente acordada. 
 

Artigo 8.º 
Resolução de divergências 

 
Qualquer divergência acerca da interpretação ou implementação das 
disposições deste Acordo será resolvida entre as Partes com a maior 
brevidade possível e através de consultas entre os chefes das 
delegações no seio da Comissão. 
 

Artigo 9.º 
Compromissos das Partes relativamente a outros acordos 

internacionais 
 
O presente Acordo não prejudica os compromissos assumidos pelas 
Partes noutros acordos internacionais em que sejam igualmente 
Partes nem pretende atentar contra a integridade territorial ou a 
segurança de Estados terceiros. 
 

Artigo 10.º 
Aditamentos e alterações 

 
As Partes poderão propor, em qualquer momento, quaisquer 
aditamentos ou alterações ao presente Acordo, devendo, para o 
efeito, iniciar um processo de consultas, no seio da Comissão, por 
forma a chegar a acordo quanto ao proposto. 
 
Os aditamentos e alterações constituem parte integrante deste 
Acordo e entrarão em vigor observados os requisitos constitucionais 
de cada Parte. 
 



Quando uma das Partes não estiver em condições de cumprir as 
disposições do presente Acordo, iniciar-se-ão consultas, no seio da 
Comissão, por forma a resolver a questão. 
 

Artigo 11.º 
Duração e termo 

 
O presente Acordo é válido por um período de cinco anos e será 
tacitamente renovável por períodos de um ano, excepto se uma das 
Partes notificar a outra da sua intenção de o denunciar com, pelo 
menos, seis meses de antecedência relativamente ao seu termo. 
 
Em caso de denúncia, as Partes manterão contactos com vista à 
melhor resolução dos assuntos pendentes. 
 

Artigo 12.º 
Texto e assinatura 

 
Este Acordo entrará em vigor na data da última notificação de 
cumprimento das formalidades exigidas para o efeito pela ordem 
jurídica de cada uma das Partes. 
 
Assinado em Bucareste, em 10 de Julho de 1995, em duas cópias em 
língua portuguesa, romena e inglesa, todas fazendo igualmente fé. 
 
Havendo divergências de interpretação, prevalecerá a versão inglesa. 
 
O Ministro da Defesa Nacional de Portugal, António Jorge Figueiredo 
Lopes. 
 
O Ministro da defesa Nacional da Roménia, Gheorghe Tinca. 


