
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Proposta de Resolução n.º 44/XIII

O Acordo de Sede entre a República Portuguesa e a Organização de Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) foi assinado, em Lisboa, em 4 de 

outubro de 2016.

A celebração deste Acordo visa assegurar a presença de uma representação da OEI em 

território nacional, capaz de agilizar e diversificar as linhas de cooperação multilateral e de 

reforçar os vínculos de colaboração com a comunidade científica, educativa e cultural do 

país. Por outro lado, pretende-se o cumprimento dos objetivos da OEI, da qual Portugal é 

um Estado membro: fortalecer o conhecimento, a compreensão mútua, a integração, a 

solidariedade e a paz entre os povos ibero-americanos através da educação, da ciência e da 

cultura, e colaborar com os Estados-Membros na ação que vise que os sistemas educativos 

cumpram a sua tripla tarefa humanística, social e de democratização e produtiva.

Revela-se por consequência de particular importância proceder à aprovação do Acordo em 

questão, que permitirá a instalação de uma sede permanente da OEI no nosso país e

consagra os direitos, imunidades e privilégios destinados que permitem o desempenho 

efetivo e independente das funções oficiais e institucionais da OEI em Portugal.

Assim:

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à 

Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Aprovar o Acordo de Sede entre a República Portuguesa e a Organização de Estados 

Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), respeitante à instalação de 

uma sede permanente da OEI em território da República Portuguesa e à atribuição de 

determinados direitos, imunidades e privilégios destinados a garantir o desempenho efetivo 

e independente das funções oficiais e institucionais da OEI neste território, assinado em 

Lisboa, em 4 de outubro de 2016, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas

portuguesa e castelhana, se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de novembro de 2016

O Primeiro-Ministro

O Ministro dos Negócios Estrangeiros


