
PROTOCOLO de ACORDO 
..... ~ 11 }-/ 

~ ,,·· 4 
ENTRE o GOVERNO p~-:;~GUES E o PARTIDO AFRld·· 
DA INDEPENDENCIA DA GUINE , E CABO VERDE. 

Reunidas em Argel aos vinte e seis dias do mes de 

Agosto de mil novecentos e setenta e quatro, as Delegaçôe s do 

Governo Portugues e do Comite Executivo da Luta do Partido Afri

cano da lndependencia da Guine e Cabo Verde (PAIGC), na 

sequência de negoc i açôes bi I aterais anteriormente realizadas, em 

ambiente de grande cordial idade, em Londres e Argel, acor:riam no 

seguinte : 

Art. 1 - O reconhecimento de jure, da Republica da Guiné-

- Bissau, como Estado Soberano, pelo Estado Portugês, ter~ lugar 

no dia dez de Setembro de mil novecentos e setenta e quatro. 

Art ~ 2 - Com a assinatura deste Protocolo de Acordo o cessar-

-fogo mutuamente observado de facto em todo o territbrio da Rep~bl i

ca da Guiné-Bissau pelas forças de terra, mar e ar das duas partes, 

converte-se automaticamente em cessar-fogo de jure 

Artic. 3 - A retracção do dispositivo militar portug e ês e a saida 

progressiva para Portugal das Forças Armadas Portuguesas continua

rão a processar-se de acordo com o estabelecido no Anexo a este 

Protocolo, devendo essa saida estar concluida até ao dia trinta e um 

de Outubro de mil novecentos e setenta e quatro. 
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Art. 4 - O Estado Português e a Republica da Guiné-Bissau 

comprometem-se a estabelecer e a desenvolver relações de coope

ração activa, nomeaqamente nos dominios econ~mico, financeiro, 

cultural e .tecnico1, numa base de independência, respeito m~tuo, 

igualdade e reciprocidade de interesses, e de relaçôes harmoniosas 
1 

entre os cidadãos das duas Republicas. 

Art. 5 - Com este fim, e depois: do acto de reconhecimento 
1 

de jure da Republica da Guiné-Bissau pelo Estado Português, os dois 

Estados estabelecerão entre si relações diplomaticas ao nivel de em

baixador, comprometendo-se a celebrar, no mais curto prazo, acordos 

bilaterais de amizade e de cooperação nos diferentes dominios. 

Art. 6 - O Governo Portug0es reafirma o direito do povo de 

Cabo Verde à autodeterminação e independência e garante e1 efecti

vação desse direito de acôrdo com as resoluçôes pertinentes das Naçôes 

Unidas, tendo também em conta a vontade expressa da Organização 

da Unidade Africana. 

Art. 7 - O Governo Portug0es e o P. A. 1. G. C. consideram que 

o accesso de Cabo Verde à independência, no quadro geral da descolo

nização dos territ~rios africanos sob dominação portuguesa, constitui 

factor necess~rio para uma paz duradoura e uma cooperaçâo sincera 

entre a Rep~blica Portuguesa e a Rep~blica da Guiné-Bissau. 

Art. 8 - Lembrando a resolução do Conselho de Segurança que 

recomenda a admissão da Rep~bl ica da G ui né-B issau na ONU, a de-
• . 

legação do PAIGC regista com satisfação os esforços diplo :naticos si-

gnificativos feitos nessa ocasião pelo Governo Português, os quais es

tão em perfeita ha rmonia com o es:pirito de boa vontade que anima 

ambas as partes. 
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Art. 9 - As duas delegaçôes exprimem a sua satisfaçao por 

terem podido levar a bom termo as negociaçôes que tornaram possi-

vel o fim da guerra, de que foi responsavel o deposto regime português, 

e abriram perspectivas para uma frutuosa e fraterna cooperação activa 

entre os respectivos Poises e Povos . 

Feito e assinado em Argel, em dois exemplares em lin

gua portu9uesa, aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de mil 

novecentos e setenta e quatro . 

A Delegação do Comité Exécutivo da Luta 

1 ( CEL) do ':0 · 1.G.C. 

1 c}.c..~ J.. ~ . - '':::) 
Pedro PIRES 

Membro do C EL , Com ar:rdate, 

~ 
Umaru Djalo 
Membro do C EL, Comandante, 

Jose Ara~ jo 
Membro do C EL, 

--, 

--&~ 
Otto Schacht 

Lº~ 
Lucio Soares, 
Membro do C EL, Comandante, 

,~,1~~t.--
Embaixador, 

A Delegação do Governo Português, 

Marie SOARES 
1 

Ministro dos Negocios Estrangeiros 

Antonio de Almeida Santos 
~inistro da Coordenação 11nt71er r itorial 

~ 7ói<tid? ~e,"if ,;J;{,,!.., 
~ r --Vice ~ lmeita d'Eça 

apit o de ar e Guerra 

Hugo Manuel Rod r igues Santos 
Major de Infantaria 
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ANEXO AO PROTOCOLO DE ACORDO 11:C\ 
ENTRE O GOVERNO PORTUGUES E O PARTID A ICANO 

DA INDEPENDENCIA DA GUINE E CABO V DE 

O presente Anexo destina-se a regular por livre e mutuo 

acordo entre o Govêrno Português e o PAIGC, a forma de coexistencia 
1 

transitoria das Forças Armadas de Portugal e da Republica da Guiné-

- bissau, no territorio da Guiné-Bissau, no período que medear entre 

o inicio do cessar-fogo de jure a que se refere o Protocolo de Acordo 

assinado em vinte e seis de Agosto de mil novecentos e setenta e quatro 

e a saída das Forças Armadas Portuguesas do referido territorio, que se 
1 

completera até rinta e um de Outubro de mil novecentos e setenta e 

quatro. 

1 º- A presença das Forças Armadas Portuguesas apenas se 

justifica a titulo transitorio em ordem a permitir a Portugal uma retrac

çâo e saída ordenadas dos seus dispositivos e a facilitar a transmissâo 

gradativo dos serviços de administraçâo nas zonas ocupadas por aquelas 

Forças, sem quebra da continuadade do seu funcionamento. 

2°- A retracçâo do dispositivo das Forças Armadas Portuguesas 
1 

continuara a processar-se progressiva e gradualmente do interior para o 

mar, segundo um escalonamento a estabelecer por acordo mutuo, que tome 

em conta o interesse de ambas as partes e os meios materiais disponíveis, 

por forma a que as ultimas zonas de reagrupamento das Forças Armadas 

Portuguesas sejam a povoaçâo do Cumeré e as ilhas de Boiama, Caravela 

e Bissau. Salvo motivo de força maior reconhecido como tal por ambas 
, ~fectuada 

as partes, esta retracçâo sera/ até dez de Setembro de mi I novecentos e 

setenta e quatro. 
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3 º- As zonas de rreagrupamento transitorio das Forças Ar

madas Portuguesas, nos termos do numero anterior, continuarâo sob-

o controle militar das autoridades portuguesas. Nessas zonas continuar~ 

a ser hasteada a bandeira portuguesa até ao termo da presença dessas 

Forças. 

4°- A residência do Comandante Chefe das Forças Armadas 

Portuguesas e representante do Govêrno português era o pal~cio resi

dencial de Bissau até ao termo da permanência.das Forças Armadas 
Portuguesas na a r ea da ilha mesmo nome. 

5°- Até ao termo da permanência das Forças Armadas 
1 

Portuguesas em Bissau, a RepJblica da Guiné-Bissau mantera nessa zona 

de reagrupamento um efectivo, em princlpio, de cêrca de trezentos 

homens das Forças Armadas da Repu'blica da Guiné-Bissau que, isolada 

ou conjuntamente com as Forças Armada; Portuguesas, neste caso em 

patrulhamentos mixtos, participar~ na manutenção da ordem p~bl i ca, 

segundo normas a estabelecer por acordo. 

6°- Montem-se a livre circulação de pessoas e viaturas mi

litares, nas e entre as zonas de reagru amento mencionadas neste Anexo, 
1 

desde que nao armadas e C! acompanhadas dos respectivos documentos 

de identificação, que lhes pederâo ser exigidos pelas autoridades em 

serviço. 

7º- Sempre que a natureza de materiais ou reabastecimentos 

a transportar exija especiais medidas de segurança, serão os mesmos 

acompanhados por elementos armados, segundo normas de procedimento 

a estabelecer por acordo das duas partes. 

! t ' .. • ' ... ./. 
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1 

8°- Nas vias fluviais e maritimas manter-se-à igualmente a 

1 ivre navegação de unidades mi I itares, na extensão necessaria ao apoio 

logistico, retracção do dispositivo e saÍda das Forças Armadas Portuguesas. 

1 

9°- Sempre que no transporte fluvial ou maritimo, para fins 

idênticos aos referidos no numero anterior, sejam utilizadas embarcaçoes 
1 

civis, aplicar-se-à o disposto no numero 7. 

10°- Por razões de segurança contra infiltrações vindas do 

mar, as unidades navais portuguesas poderâ::> patrulhar l ivremente os 
1 1 

acessos às ilhas de Bissau, Boiama e Caravela, o arquipelago dos bijogos 

e as aprcf>x i mações o ceânicas. 

11 °- A circulação de aeronaves nâo armadas, em missão de 

reabasteci mente e transporte, processar-se-à I ivremente nas e entre as 

zonas de reagrupamento das Forças Armadas Portuguesas. 

12°- Ficam igualmente autorizados os voos de reconhecimento 

no espaço aereo das ilhas de Bissau e Boiama, do arquilélago dos Bijo

gos e da fronteira marítima. 

13º- Ficam interditos voos em grupos de n1ais de três aeronaves. 

14º- A rep~blica da Guiné-Bissau obriga-se a neutralizar 

os seus meios anti-aéreos susceptiveis de afectar a circulação aérea 

prevista nos numeres 11 ° et 12º. 

15º- O julgamento e a punição das infracçôes cometidas por 

mi I itares portugueses nas zo,,as de reagrupamento das Forças Armadas 

Portuguesas, ou fora dessas zonas se neste caso não atingirem interesses 

legítimos da Republica da Guiné-Bissau, ficam sujeitos à jurisdição da 

autoridade militar portuguesa. 

./. 
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16º- Os aquartelamentos das Forças Armadas Portuguesas situa

dos fora das ilhas de Bissau, Boiama e Caravela, serâo circundados por 

uma ~rea de três quil~metros de profundiddde, por seu turno circundada 

por uma zona tampão com dois quilometres de profundidade, em que nen

huma das partes podera nâo abrangera a satisfação das necessidades de 

abastecimento de agua e lenha das forças ali estacionadas. 

17°- As Forças Armadas Portuguesas obrigam-se a desarmar 

as tropas africanas sob o seu controle. A Rep~blica da Guiné-Bissau pres

tara toda a colaboração necessa
1

ria para esse efeito. 

1 

18°- Uma Comissão Mixta coordenera a acção das duas partes 

e vigior~ pela correcta e pontual aplicacâo do disposto no presente Anexo, 

cando-lhe ainda a sua interpretaçâo e a integraçâo das suas lacunas, e 

o julgamento das eventuais infrançôes ao que nele se dispôe, com a cor

respondente imputação de responsabi I idades. 

19°- A Comissâo Mixta func ionara' em Bissau, sera' constituida 
1 1 

por seis membro~ dos quais cada uma das partes designara três, e entrara 

em funções nas quarenta e oito horas que se seguirem à assinatura do Proto

colo de Acôrdo de que este instrumento constitui anexo. 

20- A Comissâo Mixta functionar~ va'I idamente desde que esteja 

presente ou representado um minimo de dois membros de cada parte, e as 

suas dei iberaçôes sé âo tomadas por unan imadade dos votos dos membros 

presentes e representados. 

1 

21 °- Os membros da Comisscô Mixta so poderão ser represen-

tados por outro membro pertencente à mesma parte e o mandato devera' 

constar de cata simples assinada pelo mandante. 

./. 
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22°- Em caso de falta de unanimidade, o assunto sobre que 

se nâo fez vencimento sera sujeito aos governos de cada parte para 

decisão por acôrdo ou por arbitragem na falta de acordo. 

23º- Na sua primein.a reunião, ou em qualquer das reuniões 

subsequentes, a Comissão Mixta regulamentara o seu funcionemento. 

Em caso de necessidade, poder'a ainda constituir sub-comissões para 

assuntos determinados, em que delegue, no todo ou em parte, os respec

tivos poderes, as quais se regerão pelas mesmas regras da comissão de

legante. 

24º- A Delegação do PAIGC regista a declaraçao do 

Governo Portugues de que pagara todos os venc irhentos até trinta e un 

de Dezembro de mil novecentos e setenta e quatro, aos cidadãos da 

Republica da Guiné-Bissau que desmobilizar das suas forças militares ou 

militarizadas, bem como aos civis cujos serviços às Forças Armadas 

Portugu.esas sejam dispensadadas . 
. l • ,i - .L,...;, .,"' ~ ,. t\,s, r."·~... .._ ~~ ;, _ 

25°- O Governo Português pagar'a ainda as pensões de sangue, 

de invalidez e de reforma a que tenham direito quaisquer cidadãos da 

Republica da Guiné-Bissau por motivo de serviços prestados as Forças 

Armadas Portuguesas. 

26°- O Governo Português participara nim plano de reinte

gração na vida civil dos cidadãos da Republica da Guiné-Bissau que 

preste·m serviço mi I itar nas Forças Armadas Portuguesas e, em especial, 

d6>s gra~uados das companhias e comandos africanos. 

1 

27° No prazo maximo de quinze dias a contar do inicio 

do cessar-fogo de jure, cada uma das partes entregara à outra todos os 

prisioneiros de guerra em seu poder. 

./. 
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28°- O presente Anexo entra em vigor ao meso tempo que o 

Protocolo de Acordo de que faz parte integrante. 

Feito e assinado em Argel, em do is exemp I ares em I ingua 

portuguesa, aos vinte e seis dias do mês de Agosto de mil novecentos e 

setenta e quatro. 

A Delegação do Comite Executivo da 
Luta ( CEL,) do PAIGC, 

t~~. ~ -Pedro PIRES 
Membro do CEL, Comandante 

4~ 
Membro do C EL, Comandante 

' lM' k'ML-y 
José Araujo 

Membro do C EL 

~~ 
Lucio Soares 
Membro do C EL, Comandante 

0~~~~~ 
Embaixador 

A Delegaçao Governo Português. 

Mario SOARES 
Ministro dos Negocios Estrangeiros 

~~ 
Antonio de Almeida Santos ;z;;; ~~;~~erdtoriol 

cente Almeida d'Eça 
itao d Mar e Guerra 

Hugo Manuel Rodriguez Santos 
Major de Infantaria 


