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MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 
SN ea etl 

Acordo Geral de Cooperacdo 

Considerando que o artigo 13.° do Acordo de Lusaka 
consagra solenemente o propdsito das Partes contratantes 
de estabelecer e desenvolver lacos de amizade e coopera- 
cao entre os respectivos Povos, numa base de independén- 
cia, igualdade, comunhao de interesses e respeito da perso- 
nalidade de cada Povo, 

Convencidos de que no desenvolvimento dos dois Paises 
existe um campo de frutuosa colaboracao para beneficio 
mutuo, 

Convencidos da necessidade de desenvolver entre os res- 
pectivos Povos relacdes de amizade e colaborac&o militante 
na luta contra o colonialismo e o imperialismo;: 

Portugal e Mocambique decidem concluir o seguinte 
Acordo Geral de Cooperacao: 

ARTIGO 1.° 

1 Cada uma das Partes contratantes, com vista a con- 

tribuir mutuamente ao progresso cientifico, tecnologico e 
econédmico dos seus paises, compromete-se, na medida 

adas suas possibilidades e quando solicitada pela ouitra, a: 

Pér a disposicao desta especialistas nacionais da Parte 
solicitada nos dominios cientifico e técnico; 

Enviar docentes e investigadores; 
Organizar missdes de estudo e investigacao destinadas 

a realizar determinados trabalhos por conta e sob 

a orientacao da Parte solicitante; 
Facultar a colaboracao de centros de estudo, servicos 

publicos e entidades especializadas; 
Conceder bolsas de estudo e facultar 0 acesso a es- 

tagios profissionais em organismos privados e pu- 

blicos; 
Pér A disposicao equipamentos, instrumentos e mate- 

fiais necessarios a execucao de programas acor- 

dados. 

2. O servico previsto neste artigo sera prestado no 

quadro do estatuto de cooperante adiante definido nos 
artigos 7.° a 23.° do presente Acordo. 

ARTIGO 2.° 

1 A cooperacio prevista no artigo anterior abrangera 

a instalacio de centros de formacao técnica e profissional, 
de laboratérios e organismos cientificos e técnicos e sera 
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realizada no interesse da Parte solicitante e dirigida 4 for- 
macao e aperfeicoamento dos quadros do préprio pais. 

2 As Partes contratantes procurarao facilitar o inter- 
cambio entre centros de documentacao, escolas, servicos 
publicos e organismos cientificos e técnicos de cada uma 
delas, mediante consultas mituas, troca de informacoes ¢ 
permuta de documentos e publicacoes. 

3. Os objectivos, os programas, o financiamento e a 
responsabilidade de projectos de cooperagao serao defi- 
nidos, em cada caso, por convénio especial. 

ARTIGO 3.° 

1. O Estado Portugués permitira e estimulara a conti- 
nuacio em Mocambique, ao servico do Estado de Mocam- 

bique, pelo periodo que este julgar conveniente, dos fun- 

ciondrios publicos portugueses que o desejem © que para 

tal sejam indicados pelo Estado Mocgambicano. 
2. Aos funciondrios referidos neste artigo podera, por 

acordo das Partes, ser aplicado o estatuto de cooperante 

adiante definido nos artigos 7.° a 23.° do presente Acordo. 

ARTIGO 4.° 

ae . ° mt 

Os nacionais de cada uma das Partes contratantes terao 

no territ6rio da outra tratamento idéntico ao dos restantes 

nao nacionais. 
ARTIGO 5.° 

No interesse de qualquer das Partes e dos seus cidadaos 

serao passadas cOépias em certiddes dos documentos cons- 

tantes dos arquivos da outra. 

ARTIGO 6.° 

Logo que seja possivel, as partes aceitarao negociacdes 

destinadas a dar cumprimento ao artigo 15.° do Acordo 

de Lusaka. 
ARTIGO 7.° 

SAo considerados cooperantes os individuos postos a dis- 

posicio de uma das Partes contratantes pela outra. 

ARTIGO 8.° 

A prestacio de servigo de cooperacao sera regulada 

por contratos escritos celebrados entre o cooperante ¢ cada 

um dos Estados, de harmonia com as condicOes adiante 

enunciadas. 
ARTIGO 9.° 

Cabera aos Servicos de cada uma das Partes contra- 

tantes o recrutamento de candidatos a lugares de coope- 

rantes solicitados pela outra por escolha <lirecta ou por 
indicacdo da outra Parte e a esta a selecefo final dos can- 

didatos.
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ARTIGO 10.° 

1. Os cooperantes a que se refere o presente Acordo 
ficam sujeitos as leis do Estado onde o respectivo servico 
é prestado e submetidos a autoridade administrativa junto 
da qual forem colocados. 

2. Os cooperantes nao podem solicitar ou 1eceber ins- 
trugoes de qualquer autoridade que nao seja a entidade 
de que dependerem por virtude das fun¢oes que lhes esti- 
verem confiadas. 

3. E vedado aos cooperantes dedicarem-se a actividades 
politicas no territoric onde prestam servico, devendo abs- 
ter-se de praticar qualquer acto que prejudique os inte- 
resses materiais ou morais de qualquer dos dois Estados 
contratantes, assim como as boas relacGes entre eles exis- 
tentes. 

4. Os cooperantes exercerao a sua actividade no terri- 
torio do Estado solicitante mas nao terao a qualidade de 
funcionario desse Estado nem o direito de ser nomeados 
para os quadros regulares e permanentes da sua adminis- 
tracao. 

5. E interdita toda a actividade particular lucrativa, 
salvo autorizacao expressa do Governo da Parte solicitante. 

ARTIGO 11.° 

A prestacao de servi¢os no guadro da cooperacao rea- 
lizar-se-A numa base de financiamento comum, nos termos 
dos dois artigos seguintes. 

ARTIGO 12.° 

Serao suportados pela Parte solicitada os encargos de: 

a) Transporte de ida do cooperante e sua familia, 
por via aérea, e de bagagens, por via maritima 
e até ao limite a fixar no respectivo contrato, 

6) Repatriamento do cooperante acompanhado de sua 
familia e transporte das respectivas bagagens, 
no caso de o Estado solicitante p6ér termo ao 
contrato, com justa causa, antes de completar 
um ano, ou no caso de o cooperante o fazer 
sem justa causa: 

c) Pagamento ao cooperante, no Estado solicitado e 
em moeda local, de uma quantia a fixar, em 
cada caso, de acordo com a categoria e a natu- 
reza da actividade daquele nesse Estado; 

d) Pagamento das contribuicoes relativas a aposen- 
tacao e previdéncia e¢ de outros servicos sociais, 
conforme © caso, respeitantes aos beneficios de 
aposentacao, invalidez e sobrevivéncia. 

ARTIGO 13.° 

Serao suportados pelo Estado solicitante os encargos de: 

a) Remuneracao do cooperante, segundo um quadro 
de vencimentos e demais regalias a estabelecer 
pelo Estado solicitante, incluindo o alojamento 
ou, na falta deste, o subsidio de renda de casa: 

b) Transporte de regresso do cooperante e sua fa- 
milia, por via aérea, e de bagagens, por via ma- 
ritima e até ao limite a fixar no respectivo 
contrato, nos termos do periodo contratual ou 
no caso previsto na segunda parte do n.° 4 do ar- 
tigo 24.°; 

c) Repatriamento do cooperante, acompanhado de 
sua familia, e transporte das respectivas baga- 
gens, no caso de o Estado solicitante pdr termo 
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ao contrato, sem justa causa, ou no caso de o 
cooperante o fazer com justa causa, 

d) Assisténcia médica, medicamentosa, cirurgica e hos- 

pitalar para o cooperante e sua famulia, 
e) Seguro de acidentes pessoais, incluindo acidentes 

de trabalho, por valor nao inferior a quinhentos 

mil escudos portugueses, devendo o Estado soli- 
Citante assegurar a transferéncia cambial para o 
Estado solicitado das indemnizacoes arbitradas. 

ARTIGO 14° 

O disposto nas alineas a) e 5) do artigo 12° e 6) ec) do 
artigo 13.° sera aplicado, com as necessarias adapta¢oes, ao 
caso de o cooperante nao proceder de territ6rio do Estado 
solicitado. 

ArRTIGO 15.° 

1 O pagamento ao cooperante de todas as quantias 
devidas pelo Estado solicitante sera efectuado em moeda 
desse Estado e no local habitual da prestacao de servico. 

2. Ficar4 todavia assegurado ao cooperante o direito de 
transferir mensalmente para o Estado solicitado um mon- 
tante nao inferior a 25% da sua remuneracao mensal. 

3. O cooperante que, na vigéncia do contrato, por qual 

quer causa tenha efectuado mensalmente transferéncias 
de montante inferior as autorizadas, tera direito a trans- 
ferir a soma das diferencas até ao montante autorizado, 
nao podendo contudo esta ultima transferéncia — que 

podera ser feita em mais de uma prestacao e num periodo 

n4o superior a seis meses a contar da data do pedido — 
ser superior a 15 % do total das remuneracoes recebidas 
na vigéncia do contrato 

ARIIGO 16.° 

Considera-se familia do cooperante, para os efeitos 

previstos neste Acordo, o cdénjuge e os filhos menores ou 

incapazes. 
ArTIGO 17.° 

1. Os contratos terao, em regra, a duracao de dois anos, 

renovaveis por sucessivos periodos de um ano. 

2. O contrato terminara no fim do prazo em curso, Se O 

cooperante nao requerer a sua renovacgdo até noventa dias 

antes do seu termo O Estado solicitante deverad decidir 

até sessenta dias antes do fim do prazo contratual, depois 

do que, nao havendo deciséo, se considerara que a reno- 

vacao nao foi autorizada. 

3. Os contratos poderdo ser denunciados por qualquer 

das Partes mediante um pré-aviso de trés meses. 

4 O cooperante que nao respeitar'o pré-aviso para a 

dentincia do contrato perdera quaisquer direitos ou garan- 

tias previstos no presente Acordo para o tempo normal 

da prestacdo de servico. 
Em caso inverso, o Estado solicitante pagara ao coope- 

rante uma indemnizagéo correspondente ao periodo que 

faltar para se completarem os trés meses de pre-aviso. 

5 Se o contrato for rescindido pelo Estado solicitante 

com justa causa, ou pelo cooperante sem justa causa, 

antes de decorridos dois anos sobre o seu inicio, este obri- 

gar-se-4 a reembolsar o Estado solicitado dos pagamentos 

que hajam sido efectuados com a sua Viagem ¢ da sua 

familia, e transporte das respectivas bagagens, na propor- 

cio do ntimero de meses que faltarem para completar 

aquele periodo. 
6. No caso previsto na segunda parte do n.° 4, o paga- 

mento de quaisquer indemnizacdes a que houver lugar 

sera feito, integralmente, no momento em que o contrato 

for denunciado.
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ARTIGO 18.° 

O tempo que durar a prestagdo de servico do coope- 
rante sera contado, no Estado solicitado, para todos os 
efeitos legais, designadamente os de antiguidade e pro- 
mocdio 

ARTIGO i9.° 

{. O cooperante terd direito a trinta dias de férias em 
cada ano de servico prestado no Estado solicitante 

2 As férias poderao ser gozadas, em cada ano, até um 
tergo do periodo referido no niimero anterior, caso em 
que a parte por gozar acrescera aos periodos dos anos 
subsequentes. 

3. O cooperante, ao fim de trés anos de servico, tera 
direito de gozar, ele ¢ a sua familia, em Portugal ou no 
local onde residia a data da celebracéo do contrato, o 
periodo correspondente ao terceiro ano de servico e, sendo 
caso disso, os periodos acumulados das férias respeitantes 
a anos anteriores, sendo o transporte de ida e volta, por 
via aerea, custeado pelo Estado solicitante. O cooperante 
que, regressado ao Estado solicitante, nao se mantenha ao 
servico pelo menos um ano, sera obrigado a reembolsar 
o Estado solicitante das despesas da viagem de regresso. 

4 No caso de o cooperante nao querer usar do direito 
‘ribuido no numero anterior, recebera, em moeda do Es- 
do solicitante, a quantia correspondente as despesas do 

transporte, de ida e volta, por via aérea, seu e de sua 
familia 

5 Qs ‘docentes e outros cooperantes poderao beneficiar 
de regimes de férias especiais quando tal for regra para os 
funcionarios do Estado solicitante do mesmo grupo pro- 
fissional 

ARTIGO 20.° 

1. Em caso de doenca, devidamente comprovada, gue 
impossibilite o cooperante de exercer as suas funcdes por 
periodo superior a noventa dias, sera a sua prestacdo de 
servico dada por finda, cabendo as despesas do seu repa- 
triamento e dos seus familiares ao Estado solicitado ou 
ao Estado solicitante, conforme o facto se tenha verificado 
Ou nao no primeiro ano de servico. 

2. Em caso de acidente de trabalho ou de doencga impu- 
tavel ao servico, o cooperante tera direito, além das remu- 
neracoes previstas no artigo 13°, a indemnizacao pelos 
danos patrimoniais e nao patrimoniais dai resultantes, nos 
termos gerais de direito 

3. O contrato, no caso de terminar antes de o cooperante 
r dado por curado, com ou sem incapacidade, conside- 

rar-se-4 prorrogado até que tal se verifique. 

ARTIGO 21.° 

O Estado solicitante atribuira aos cooperantes de sexo 
feminino, nos casos de gravidez e parto, os mesmos direitos 
e regalias reconhecidos, em casos idénticos, aos seus na- 
clonais 

ARTIGO 22.° 

1. O Estado solicitante isentara de todos os direitos de 
alfandega e outras taxas, de restricoes &@ importacao ou 
de qualquer outro encargo fiscal o automdével, bens de 
uso pessoal e doméstico do cooperante e sua familia. 

2. Beneficiara ainda da mesma isencao a reexportacio 
do veiculo importado nos termos do nimero anterior, ou, 
na alternativa, a exportacio de um automdvel utilitario 
adquirido pelo cooperante mais de um ano antes do termo 
do contrato. 

ARTIGO 23.° 

1. Quando o Estado solicitado fornecer ao Estado so- 
licitante, ou a organismos designados de comum acordo, 
maquinas, livros, instrumentos ou equipamentos, o Estado 
solicitante autorizaré a entrada destes no seu territorio 
isentando-os de todas as imposicOes ou taxas aduaneiras e 
outros impostos, assim como de qualquer restricio a im- 
portacao ou a reexportacao. 

2. Os meios de accao, designadamente veiculos, instru- 
mentos e equipamentos que forem postos a disposicao dos 
cooperantes, ficarao submetidos a regime idéntico, perma- 
necendo propriedade do Estado solicitado. 

ARTIGO 24 ° 

{. Uma comissao mista composta de membros nomeados 
pelos dois Governos reunir-se-A pelo menos uma vez por 
ano, em principio, alternadamente em cada um dos paises, 
para apreciar em geral a forma como decorrem as relacoes 
de cooperacao entre as Partes contratantes e propor as 
providéncias necessarias a aplicacao do presente Acordo 
e das convengoes especiais de cooperacao que vierem a ser 
concluidas. 

2. Tratando-se de cooperacao cientifica e técnica, a 
comissao mista definira o programa a empreender no ano 
seguinte, o qual sera submetido a aprovacao dos dois Go- 
vernos e podera ser alterado a todo o tempo por comum 
acordo. 

ARTIGO 25.° 

‘O presente Acordo entrara em vigor na data da troca 
dos instrumentos de ratificacao e tera a duracao de trés 
anos, renovaveis por periodos iguais e suceSssivos, se nao 
for denunciado por qualquer das Partes. 

A denitncia sera comunicada a outra Parte com antece- 

déncia nao inferior a cento e oitenta dias em relacao ao 
termo do periodo inicial ou da renovacao. 

ARTIGO 26 ° 

A Frente de Libertacao de Mocambique e 0 Governo 
Portugués celebram o presente Protocolo de Acordo, o 

qual sera assinado pelo Governo de Mocambique na data 
da independéncia e posteriormente ratificado. 

Lourenco Marques, aos 2 de Outubro de 1975. — Pelo 

Governo da Republica Portuguesa, Victor Manuel I[ri- 

gueiros Crespo. — Pelo Governo da Republica Popular de 
Mocambique, Mario da Graca Machungo. 

Publique-se. 

O Vice-Ministro dos Negécios Estrangeiros, Armando 
Panguene. 
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