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Article 7

En sus des rencontres prévues dans le cadre de la
commission mixte, les Parties contractantes s’engagent
également à organiser, sur le plan bilatéral, des con-
sultations et des rencontres régulières ayant pour objec-
tif la connaissance des réalités respectives des deux pays
et l’étude des questions spécifiques d’intérêt commun.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 8

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de
réception de la dernière notification par laquelle cha-
cune des Parties communique à l’autre l’accomplisse-
ment des formalités constitutionnelles requises de part
et d’autre.

Article 9

La validité du présent Accord est de cinq ans renou-
velables par tacite reconduction sauf dénonciation par
écrit par l’une des Parties contractantes.

Cette dénonciation ne prendra effet que trois mois
après notification effective à l’autre Partie contractante.

Article 10

En cas de dénonciation, les dispositions du présent
Accord restent applicables aux programmes et aux pro-
jets en cours d’exécution.

Article 11

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’appli-
cation du présent Accord sera réglé par voie diplo-
matique.

Article 12

Le présent Accord ne peut être modifié ou amendé
que d’un commun accord.

Fait à Cotonou, le 21 Juin 2000, en quatre originaux,
dont deux en langue portugaise et deux en langue fran-
çaise, chaque version faisant également foi.

Pour la République portugaise:

Luís Filipe Marques Amado, Secrétaire d’Etat
aux Affaires Etrangères et à la Coopération.

Pour la République du Bénin:

Kolawolé A. Idji, Ministre des Affaires Etran-
gères et de la Coopération.

Decreto n.o 8/2001
de 6 de Fevereiro

Nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 197.o da
Constituição, o Governo aprova o Acordo sobre Supres-
são de Vistos em Passaportes Diplomáticos, Especiais
e de Serviço, entre os Governos dos Países Membros
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assi-
nado em Maputo, em 17 de Julho de 2000, cuja cópia
autenticada em língua portuguesa segue em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21
de Dezembro de 2000. — Jaime José Matos da

Gama — Jaime José Matos da Gama — Henrique Nuno
Pires Severiano Teixeira.

Assinado em 15 de Janeiro de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 18 de Janeiro de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

ACORDO SOBRE SUPRESSÃO DE VISTOS EM PASSAPORTES
DIPLOMÁTICOS, ESPECIAIS E DE SERVIÇO, ENTRE OS GOVER-
NOS DOS PAÍSES MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA.

Um dos objectivos da constituição da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa é o de contribuir para
o reforço dos laços humanos, a solidariedade e a fra-
ternidade entre todos os povos que têm em comum a
língua portuguesa, pedra basilar da sua identidade, e
nesse sentido promover medidas que facilitem a cir-
culação dos cidadãos dos Estados membros, no espaço
da CPLP.

Neste contexto, tendo em conta a vontade de con-
cretizar aquele desígnio, os Governos da República de
Angola, da República Federativa do Brasil, da República
de Cabo Verde, da República da Guiné-Bissau, da
República de Moçambique, da República Portuguesa
e da República Democrática de São Tomé a Príncipe,
adiante denominados Partes Contratantes, acordam o
seguinte:

Artigo 1.o

1 — Os cidadãos dos países da CPLP titulares de pas-
saportes diplomáticos, especiais e de serviço, válidos,
poderão entrar, passar em trânsito, permanecer e sair
do território de cada uma das Partes Contratantes, sem
necessidade de obtenção prévia de visto.

2 — A permanência no território de cada uma das
Partes Contratantes realizada ao abrigo do disposto no
número anterior será de 90 dias por semestre em cada
ano civil, a contar da data da primeira entrada.

3 — Exceptuam-se do disposto no número anterior
os titulares de passaportes diplomáticos, especiais e de
serviço, no exercício de funções diplomáticas ou con-
sulares, bem como os seus dependentes, como tal defi-
nidos nas Convenções de Viena sobre as Relações Diplo-
máticas e Consulares, cujo prazo de permanência será
o da missão oficial.

Artigo 2.o

Os cidadãos que, ao abrigo do disposto no artigo ante-
rior, permanecerem no território de uma das Partes
Contratantes estarão obrigados a observar as respectivas
disposições legais, nomeadamente as relativas à estada
de estrangeiros.

Artigo 3.o

1 — As autoridades competentes de cada uma das
Partes Contratantes reservam-se o direito de negar a
entrada ou permanência no seu território a cidadãos
nacionais das outras Partes Contratantes titulares dos
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passaportes a que refere o artigo 1.o deste Acordo, sem-
pre que se verifiquem razões ponderosas.

2 — As autoridades a que se refere o número anterior
notificarão, imediatamente, as autoridades competentes
do Estado a que pertencer o cidadão das razões da
recusa.

Artigo 4.o

1 — Cada uma das Partes Contratantes fornecerá às
demais Partes os modelos de passaportes assinalados
no artigo 1.o, no prazo de 60 dias a contar da data
de assinatura do presente Acordo.

2 — As autoridades competentes de cada uma das
Partes Contratantes informarão as outras Partes, por
via diplomática, da introdução de novos passaportes das
categorias anteriormente referidas, bem como de quais-
quer modificações nos existentes.

3 — As autoridades competentes de cada uma das
Partes Contratantes fornecerão às outras Partes os novos
modelos de passaportes mencionados no artigo 4.o, n.o 2.

Artigo 5.o

1 — Os diferendos resultantes de interpretação ou
aplicação do presente Acordo serão resolvidos por
acordo entre as Partes Contratantes.

2 — As Partes Contratantes permutarão informações
e sugestões relativas às medidas apropriadas à boa exe-
cução deste Acordo.

Artigo 6.o

As Partes Contratantes reservam-se o direito de sus-
pender temporariamente a aplicação do presente
Acordo por motivos de ordem pública, de segurança
nacional, de saúde pública ou obrigações internacionais,
dando do facto imediato conhecimento por via diplo-
mática às outras Partes Contratantes.

Artigo 7.o

As disposições do presente Acordo relativas à cir-
culação de titulares de passaportes diplomáticos, espe-

ciais e de serviço prevalecem sobre as constantes em
acordos bilaterais, salvo se essas disposições forem mais
favoráveis.

Artigo 8.o

1 — O presente Acordo entrará em vigor logo que
cada uma das Partes informe as outras de que foram
cumpridas as respectivas formalidades internas.

2 — O presente Acordo é concluído por um período
indeterminado, permanecendo em vigor até 60 dias após
a data na qual uma das Partes Contratantes tenha noti-
ficado, por escrito, as outras, através dos canais diplo-
máticos, da sua intenção de o denunciar.

Feito e assinado em Maputo, em 17 de Julho de 2000,
em sete exemplares, em língua portuguesa, sendo todos
os textos igualmente válidos.

Pelo Governo da República de Angola:

João Bernardo Miranda.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil:

Luís Filipe Lampreia.

Pelo Governo da República de Cabo Verde:

Rui Figueiredo Soares.

Pelo Governo da República da Guiné-Bissau:

Mamadú Lai Djalmo.

Pelo Governo da República de Moçambique:

Leonardo Santos Simão.

Pelo Governo da República Portuguesa:

Jaime José Matos da Gama.

Pelo Governo da República Democrática de São
Tomé e Príncipe:

Joaquim Roque Branco.




