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PROGRAMA 


DE COOPERAyAo CIENTiFICA E TECNOLOGICA 


ENTRE 


o GOVERNO DA REPUBLICA DE PORTUGAL 


E 

o GOVERNO DA REPUBLICA DA SERVIA 

De acordo com 0 artigo 1 do Acordo entre a Republica Portuguesa e a Servia e Montenegro 
sobre a sucessao dos Acordos em vigor entre a Republica Portuguesa e a Republica 
Federativa Socialista da Jugoslavia, e com base no artigo 2, paragrafo 1. alineas d), h) do 
Acordo de longa durac;:ao, em Cooperac;:ao Econ6mica, Cientrfica e Tecnol6gica entre a 
Republica Portuguesa e a Republica Socialista Federativa da Jugoslavia, assinado em 18 de 
Outubro de 1977 em Lisboa, 
pretendendo reforc;:ar e incrementar as relac;:6es de amizade entre a Republica de Portugal e a 
Republica da Servia , 
respeitando 0 importante papel da cooperac;:ao cientifica e tecnol6gica internacional no 
desenvolvimento econ6mico e social de ambos os paises, 
sendo conduzido pel a necessidade de concretizar 0 desenvolvimento da cooperac;:ao mutua 
atraves da realizac;:ao de projectos conjuntos de investigac;:ao, intercambio de investigadores a 
fim de melhorar os estudos, consultas e trocas de ideias nos campos da ciencia e tecnologia, 
organizac;:ao de conferencias cientificas. cursos, seminarios e simp6sios, e qualquer outra 
forma conveniente de cooperac;:ao nos dominios cientifico e tecnol6gico baseados no interesse 
comum, 
o Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, representado pela Fundac;:ao para a 
Ciencia e a Tecnologia, com sede em Lisboa e 0 Ministerio da Ciencia e Desenvolvimento 
Tecnol6gico, com sede em Belgrado, em representac;:ao do Governo da Republica da Servia 
acordaram no seguinte 

I DISPOSICOES GERAIS 

1. 	 0 Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, representado pela Fundac;:ao 
para a Ciencia e a Tecnologia, com sede em Lisboa, e 0 Ministerio da Ciencia e 
Desenvolvimento Tecnol6gico, com sede em Belgrado, em nome do Governo da 
Republica da Servia coordenam as actividades realizadas atraves de um Programa de 
Cooperac;:ao Cientffica e Tecnol6gica entre 0 Governo da Republica de Portugal e 0 

Governo da Republica da Servia, a seguir referidos como os coordenadores do 
programa. 

2. 	Os principais dominios de cooperac;:ao abrangidos pelo programa devem incluir: 

• tecnologias de informac;:ao; 

• eficiencia energetica; 

• agricultura e biotecnologias; 

• produc;:ao de alimentos; 

• gestao dos recursos hldricos; 

• polfticas de ciencia e tecnologia. 

Outras formas de cooperac;:ao cientrfica e tecnol6gica de interesse podem ser 

acrescentadas pela consu lta entre os 6rgaos de coordenac;:ao. 
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II COMISSAO MISTA 

1. Para efeitos da implementar;:ao e coordenar;:ao das actividades declaradas por este 
Programa, sera estabelecida uma Comissao Mista, composta pelo mesmo numero de 
representantes designados pelas duas Partes. As duas Partes informar-se-ao mutuamente 
sobre a composic;:ao da Comissao Mista atraves dos canais diplomaticos. 

1.1. As func;:6es da Comissao Mista serao os seguintes 

a) Identificar as areas de cooperar;:ao, com base nas informac;:6es apresentadas pelas 

instituic;:6es de cada pais e as polfticas nacionais de ciencia e tecnologia; 

b) Criar as condic;:6es favoraveis para a implementar;:ao do Programa; 

c) Facilitar a execuc;:ao de projectos conjuntos ; 

d) Examinar a progresso das actividades relacionadas com a presente Programa; 

e) Troca da experiencia resultante da cooperac;:ao bilateral em ci{mcia e tecnologia e 

analise das propostas para a seu desenvolvimento. 

1.2. A Comissao Mista reunir-se-a pelo menos uma vez a cada 2 (dois) anos, salvo acordo 
em contrario, alternadamente, em Portugal e na Servia, em datas mutuamente 
convenientes e adoptara as Programas Executivos Peri6dicos contendo as objectivos 
futuros da cooperac;:ao. 
1.3. A Comissao Mista elaborara suas pr6prias regras de procedimento. 

III FORMAS DE COOPERAvAO 

1. Ambas as Partes encorajarao as actividades conjuntas de investigac;:ao e 
desenvolvimento tecnol6gico atraves de projectos bienais, a serem implementados pelas 
instituic;:6es portuguesas e servias de acordo com a formulario contido no Anexo 1 ao 
presente programa e de acordo com a proposta anunciada simultaneamente pelos 
coordenadores do programa na Republica de Portugal e da Republica da Servia. 

1.1. As propostas de projectos conjuntos serao notificadas aos coordenadores do 
programa nos dais pafses. Equipa de investigac;:ao de cada parte nomeara coordenadores 
do projecto, que coordenarao a realizac;:ao do projecto conjunto. 

1.2. A selecc;:ao de propostas dos projectos notificados, bem como a avaliac;:ao dos 
relat6rios conjuntos, anuais e finais, preparados pelos coordenadores dos Projectos sera 
feita pelos coordenadores do Programa. 

1.3. 0 criteria para a selecc;:ao e avaliac;:ao dos projectos conjuntos e a qualidade 
cientifica, de acordo com as orc;:amentos atribufdos par ambas as Partes para cad a 
perfodo de dais anos. 

1.4. Para efeitos da implementac;:ao da cooperac;:ao deste Programa, as partes devem 
encorajar a intercambio dos seus investigadores ate um maximo de 2 (duas) visitas par 
projecto seleccionado anualmente, par 1 ou 2 semanas cada. 

IV DlSPOSICOES FINANCEIRAS 

1. Condic;:6es e procedimentos de financiamento dos projectos conjuntos bienais 
aprovados, com base no ambito deste Programa, serao definidos par uma abertura de 
concurso publica, por ambas as Partes. 

2. As duas partes financiarao visitas, no ambito das quais os investigadores I cientistas 
realizarao investigac;:ao, sob as seguintes condic;:6es: 

2.1. A Parte que envia pagara aos seus investigadores: 

2.1.1. Oespesas de viagem entre as capitais dos dois pafses; 

2.2. A Parte que recebe pagara: 



2.2.1. Para os investigadores da Republica Portuguesa , tal como para os da Republica da 
Servia , as despesas relacionadas com a alimentac;:ao e estada e tran sporte local , 
equivalente ao montante previsto para os investigadores de outros paises, sujeitas as 
disposic;:6es dos acordos bilaterais que a Republica Portuguesa e a Republica da Servia 
ten ham assinado com esses palses. 

2.3. Se necessario, as disposic;:6es financeiras podem ser alteradas atraves de consultas 
mutuas entre os do is Coordenadores do Programa. 

3. As autoridades responsaveis de ambos os paises sao. 

Em Portugal : Fundac;:ao para a Ciencia e a Tecnologia, Ministerio da Ciencia , Tecnologia e 
Ensino Superior 

Av. D. Carlos I, n. 126-7.,1249-074 Lisboa 

Tel: 00351213911540, Fax: 00351213957284 

Na Servia: Ministerio da Ciencia e Desenvolvimento Tecnol6gico 

22-26 Nemanjina Str. 11 000 8elgrado 

Tel: 00381 11 3616584 , Fax: 00381 11 3616516 

V DISPOSICOES FINAlS 

1. Todos os direitos de propriedade intelectual ou qualquer outra aplicabilidade, 
desenvolvida pela cooperac;:ao cientifica e tecnol6gica, ao abrigo deste Programa, estarao 
sujeitos as leis e regulamentos em vigor nos respectivos palses e as convenc;:6es 
internacionais celebradas. 
Os dados e os resultados da cooperac;:ao cientffica e tecnol6gica bilateral, no ambito deste 
Programa, poderao ser disponibilizados a terceiros mediante consentimento de ambas as 
Partes. 
2. 0 presente programa permanecera em vigor por um perfodo de pelo menos 4 (quatro) 
anos e sera automaticamente renovado por iguais perfodos de quatro anos, a menos que, 
seis meses antes do seu termo, qualquer das partes 0 denuncie, por escrito e por via 
diplomatica . 
3. As alterac;:6es ou rescisao do presente Programa nao deve afectar os projectos 
conjuntos em eurso no ambito do presente Programa e eujas actividades ainda nao 
terminaram, nO momenta da alterac;:ao ou da reseisao do programa. 

4.Este Programa entrara em vigor na data da sua assinatura e podera ser alterado com 
eoneordancia eserita de ambas as Partes. 
Feito e assinado em Lisboa, neste dia de 27 de Janeiro de 2010, em eopias originais, em 
Portugues, Servio e Ingles, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso de 
divergencia na interpretac;:ao, prevalecera 0 texto em Ingles. 

Por Por 

Ministerio da Cieneia e Fundac;:ao para a Ciencia e a Teenologia 
Desenvolvimento Teenol6gieo de Portugal 
da Republica da Servia 
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