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ACORDO n4 ENTIPICÀ ENTRE
o GOVERNO DÀ REPÜBLICÀ FEDERATIVA no BRASIL E o GOVERNO

DA REPÜBL.ICA DE CABO VERDE

O Governo da RepübJ-íca Federativa do Brasíl
e

O Governo da Repúbl-ica de Cabo Verde,

Animados !pelo :deseja :(3e fortalecer. :os -laços 'de ami.zade exi.s
tentes entre alltbos os Estados,

Considerando o interesse comum em ace]erar o desenvo].vimes

to soa.al e eçonâinico de seus z'especti.vos países e conscientes de que o es-
tímulo ã colaboração científica e técni-ca e ao intercâmbi.o de conhecimentos
científi.cos e técni.cos entre ambos contra.beirão para a consecução desses
obj e uivos ,

Concordam no seguinte =
J

ARTIGO l

As Partes Conta'amantes desenvolvem-ão a cooperação cientí-
fica e técni.ca entre ambos os países com o objetivo de contribuir para a
melhor avali.ação de seus recursos naturais e humanos, esforçando-se para
que os programas que surjam do presente Acordo Bãsi.co se ajustem ãs poli-
ticas e planos globais, regi.orais ou setori.ai.s de desenvolvimento rns dois
paÍsesr como apoio complementar a seus própri.os esforços internos para
atingir objetivos de desenvolvimento económico e social

ARTIGO ll

À Cooperação entre as Partes Contratantes poderá assumir as
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seguintes modali.dados :

a) intercâmbio de informações, contemplando-se a organize.
ção dos mei.os adequados à sua difusão;

b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de
vi.sitas ou estágios de especialização e através de co2
cessão de bolsas de estudo para especialização técnl
ca ;

c) projetos de conjuntos de pesque-sa em áreas c;ienES-ficas
que sejam de Interesse comum;

d) intercâmbi.o -de peritos e cientistas ;

e) (wganização de seminários e conferências;

f) remessa e intercâmbio de equipamentos e de material nE
cessãrio..ã...real.i.Egçqo.:- ge. p.rl)fetos . específicos ; . . :;:.a :y?iÉ:l!;;': P:;Ç-'=:H=}.'!-lE:l#$P=uJ'tbu .;g:3 :'=.;:i: .' ' ::...;='úi --6- ::1:#..') :..'' .'r', :. t :ll=:-:j'W.t--q3='.J=-' '!:i:B:gb;-'-!\=.:;:í!'-...'.-ü==''' --a' '.r:'Jf:+='.=:' .'. ..'.-\'»r=5:-. B. .'..=' =1.. ''- T '. .\=;'

g) qualguel.ç1111:EXj:l modalidade de coopS:11ft!?ao .que for acorde.
da entre . RS Partes contrantüs.'

ARTIGO lll
+

os programas e projetos de cooperação cientifica e técni-
ca a que faz referência o presente Acordo Básico serão objeto de convC-
.IDOS complementam-es, que' especiflcarãó os objetivos de tais programas e
(...ojetos, os procedimentos de execução, bem como as obrigações, irulusi.-
ve financeiras, de cada tina das Partes .Contratantes-

ARTIGO - IV

As partes Contratantes, através das respectivas' chance12

ri.as, avaliação, anualmente. os programas conjuntos de .cooperação cienti-
fica e técnica. a fim de realizarem os ajustes que forem necessãri.os. Ex-
cepcionalmente, essas. avaliações poderão ser realizadas em prazos di-ge-
rentes, quando as ci.rcunstânci.as o exi.girem, medi-ante entendi.mento por
vi.a diplomãti.ca.

ARTIGO V

a) O financi.acento das tornas de cooperação ci-entííica e
técnica -definidas no Artigo ll será convencionado pe-
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pelas Partes Contratantes em relação a cada prometo.

b) AS Partes Contratantes poderão solicitar o flnanci.amei
to e a participação de organismos internaci.orai.s para
a execução dos programas e projetos resultantes da
aplicação do presente Acordo Básico.

ARTIGO VI

o i.ntercâmbio de inforTnações cientificas e técnicas seta

efetuado por via diplomática entre os órgãos autor'izados, em dada calor

peJ-as Partes contratantes, que determinarão ainda os alcancei e limita-
ções do seu uso .

ARTIGO Vll

AS Partes Contratantes facili.talão em seus respectivos
terra.tóri.os tanto a entrada quanto o cumprimento dos objetivos e funções
dos técnicos e peritos no desempenho das ati.vidades reali.fadas no quadro
do presente Acordo Básico.

ARTIGO Vlll

Aplicar--se--ão aos funcionários e peritos de cada uma tIaS
partes Contlatantesr desi-grados para trabalhar no terra.tÕrio da outra
parte. as normas vi-gentes no país sobre os priva.légjos e isençoes üo$ tuE
cionãrios e peritos das Nações Unidas.

ARTIGO IX

Aplicar-se-ão aos equipamentos e materi.ais eventualment(
fornecidos, a qualquer titulo, por um Governo a outro no quadro dos prol!
tos de cooperação técnica e científica/ as normas que regem a entrada n(
Faze de equipamentos e materiais fornecidos pelas Nações Unidas a prole
tos e programas de cooperação técnica e clentilfica.



ARTIGO X

Às.Partes Contratantes, de acordo com o estabe].ecido no
Artigo VI, cora:andam em assegurar que as entidades vinculadas a execução
dos programas e projetos dóri.vagos do presente Acordo Básico proporcio-
nem aos peritos e técnicos vi-s]tantes o apoio ]-ogisti.co e facilidades de
transporte e Informação requeridas para o cumprimento de suas funções es-
pecjlfi.cas. Da mesma forma serão proporcionadas aos peritos e técni.cos,
quando necessário, as àevldas facilidades de alojamento e manutenção.

ARTIGO XI

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da
conclusão das formali.dadas necessãri-as ã entrada em vigor do presenteAnr
do, o qual terá vi.gênc]a a partir da data da Ü].tina dessas notificações.O

(' )rebente Acordo tela duração de cinco anos, prorrogãvei.s tacitamente por
iguais períodos, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar à outra
Parte, com antecedência mínima de seis meses, sua decisão em contrario.

;R?e<''n--R ARTIGO-XI l

A denúncia ou expiração do Acordo não afetaz'á os prograrnns
e projetos em execução, salvo quando as Partes Contratantes convierem di-
versamente

ARTIGO XI l l

( .; O presente Acol'do Básico poderá ser denunciado por qual-
quer das Partes Contratantes e deus atei.tos cessação seis meses após a
data da denúncia

Fei.to na cidade de BrasÍ]ia, aos 28 dias do mês de abril.
de 1977, em doi.s exemplares orlginai-s, na língua portuguesa, sendo ambos

os textos igualmente validos . +

PELO GOVERNO DÀ i<rPOBLrcA
BRAS IL ;

'l\m. DO PELO GOVERNO DA REPÜBLICÀ DE
CABO VE RDE :

Antonio F Azar edo da Sil Carlos Reis


