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ACORDO DE COOPERAC;AOENTRE 0 DISTRITO DE SANTAREM (pORT"QGAL)E A
REGIAO DE DAMBOVITA (ROMENIA).

o Distrito de Santarem, representado pelo Governador Civil, Paulo Alexandre Homemlde Oliveira

Fonseca e a RegUiode Dfunbovita, representada pelo Presidente do Conselho RegionaJ, Gheorghe

Ana, traduzindo a vontade expressa nos diversos contactos ja mantidos, de estreitar :os la((os de

amizade entre as popula((oes,acordam no seguinte:

1. Empreender programas de coopera((ao, tendo em vista 0 desenvolvimento mutuo na base

dos interesses e op((oesde cada Regiao, no estrito cumprimento da lei e dos prC1cedimentos

legal e internacionalmente aplicaveis e de acordo com 0 sentido de orienta((aodefinido pelos

respectivos Governos.

2. Considerar a promo((ao de trocas econ6micas, culturais, desportivas, sociais, epucativas e

turisticas ou outras entre as popula((oes das duas Regioes - e, designadament~, das suas
,

diferentes organiza((oes representativas - como uma vertente essencial desta ~emina((ao,

mobilizando-se em conformidade com os incentivos e meios considerados para tanto

adequados.

3. 0 Distrito de Santarem cooperara com a RegUlo de Dfunbovita, de acordo c(!)mas suas

disponibilidades, atraves, dos seguintes meios:

a. Envio de delega((oesa Regiao de Dfunbovita em missoes de coopera((ao;

b. Fornecimento de meios tecnicos adequados para projectos e programas Regionais,

nomeadamente no funbito da Uniao Europeia;

c. Apoio ao fomento do intercfunbiodesportivo, cultural e educacional.;

d. Apoio as rela((oese~on6micas entre empresarios das duas Regioes.

e. Os meios a utilizar poderao ser alargados, de comurn acordo.

4. A coopera((ao citada podera versar outros dominios considerados de interesse p¥a as duas
I

Regioes e em rela((ao aos quais estejam reunidas as condi((oesnecessariaspara a sua

concretiza((ao.

5. A Regiao de Dfunbovitacooperaracom a Regiao de Santarem, de acordo co~ as suas

possibilidades, em projectos que visem a reciprocidade da coopera((aodo Qistrito de
Santarem.
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6. 0 Distrito de Santarem e a RegUlode Dfunbovita comprometem-se a promovet encontrm

regulares de peritos , para discussao dos pIanos de iniciativas a desenvolver e ~ avalia~ac

dos resultados dos projectos realizados ou em curso.

7. Assegurar as condi~oes para a concretiza~ao de Gemina~oes entre as Vilas e as <j:idadesdas

duas Regioes.

8. Os objectivos, 0 financiamento e a responsabilidade dos projectos de coopel1a~aoserao

fixados quando tal se justificar, de acordo com ambas as partes, mediante conven~oespecial.

9. Este acordo de coopera~ao foi assinado em Targoviste, hoje, dia de Julho d~ 2006 nas

linguas romena e portuguesa, sendo ambas versoes de igual teor.

oer Civildo
~~

rito de Santarem o Presidente do Conselho Regional pfunbovita

AnaPaulo Alexandre Homem de Oliveira Fonseca
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