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PROTOCOLO GERAL DE COOPERAcA0
ENTRE A
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
E0
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE GAZA

A Universidade do Algarve, adiante designada abreviadamente por UALG,
corn sede no Campus da Penha, em Faro, contribuinte n°505 387 271,
representada pelo seu Reitor, Prof. Doutor Antonio Manuel da Costa
Guedes Branco, na qualidade de 1° Outorgante,
E
0 Instituto Superior Politecnico de Gaza, instituicao poblica de ensino
superior, doravante designada abreviadamente por ISPG, corn sede no
Posto Administrativo de Lionde, Distrito de Chokwe, Provincia de Gaza,
Mocambique representada pelo seu Director Geral, Prof. Doutor Hortencio
Pedro Comissal, na qualidade de 2° Outorgante;

Celebram o presente Protocolo de Cooperacao que se regera pelas
clausulas seguintes:

Clausula 1.a
Objectivos
O objecto do presente Protocolo Geral de Cooperacao visa a promocdo de
iniciativas que promovam a cooperacdo cientifica, pedagogica e tecnica
entre a UALG e o ISPG.
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Clausula 2.a
Ambito
A cooperacdo sera estabelecida nos dominios de interesse para ambas as
instituicoes, nomeadamente no que respeita a:
a) Intercambio de docentes, investigadores, estudantes e pessoal
administrativo;
b) Cooperacdo tecnica e cientifica, nomeadamente em termos
laboratoriais em dominios em que existam valencias apropriadas;
c) Colaboracao em alguns dominios de ensino graduacdo e pasgraduacao, incluindo doutoramento;
d) Promocao de accoes especificas de formacdo, nomeadamente na
realizacdo conjunta de conferencias, coloquios, seminarios e
actividades similares;
e) Projetos e atividades de pesquisa;
f) Formacdo do pessoal docente do ISPG nos niveis de mestrado e
doutoramento na UALG.

Clausula 3.a
Funcionamento
1 - A concretizacao deste Protocolo, sera definida caso a caso, através da
celebracdo de Acordos Especificos de Cooperacao ou através da simples
troca de correspondencia entre os responsaveis maximos das duas
Instituicoes.
2 - 0 Reitor da UALG e o Director Gera! do ISPG poderao, sempre que o
entenderem, nomear representantes e conferir-Ihes os poderes de
assinatura e de execucao dos Acordos que se celebrem ao abrigo do
presente protocolo.
3 - Estes acordos ter-do em conta as especificidades de cada accdo,
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devendo estar devidamente enquadrados, nomeadamente no que diz
respeito

a definicao de objectivos, as metodologias a aplicar, aos meios a

disponibilizar e aos recursos financeiros envolvidos.

Clausula 4.a
Obrigacoes das partes
Corn vista a estabelecer a cooperacao pretendida de forma eficaz, qualquer
das partes, mediante previa consulta, compromete-se a colocar a
disposicao da outra os meios necessarios a realizacao das accoes
acordadas, respeitando as regras estabelecidas entre ambas e sem prejuizo
do seu normal funcionamento.

Clausula 5.a
Comissao de Gestdo
1 - A coordenacdo das actividades previstas neste Protocolo sera da
- o, constituida por urn
responsabilidade de uma Comissao de Gest d
representante de cada outorgante, designados no prazo de 30 dial ap6s a
assinatura do mesmo.
2 - Compete a esta Comissao administrar o Protocolo, promovendo a
celebracdo de acordos especificos, controlando globalmente a sua
execucao e informando regularmente as partes sobre as actividades em
curso.

Clausula 6.a
Publicacoes
Todas as publicacoes resultantes das accoes empreendidas ao abrigo deste
Protocolo sera° devidamente referenciadas quanto a sua autoria e
instituicoes participantes.
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Clausula 7.a
Vigencia do Protocolo
1 - 0 presente protocolo durard por urn periodo de cinco anos, entrando
em vigor apps a sua assinatura, podendo ser revisto em qualquer altura.
2 - 0 protocolo podera ser rescindido a todo o tempo, por acordo de
ambas as partes, ou denunciado por qualquer delas, através de carta
registada enviada

a outra parte, corn a antecedencia minima de 30 dias.

3 - Em caso de rescisdo ou denCincia do presente protocolo, as partes
obrigam-se a cumprir as obrigacoes assumidas nos termos dos acordos
celebrados ao seu abrigo.

Clausula 8.a
Litigio
As partes signatarias comprometem-se a resolver entre si quaisquer
duvidas lacunas ou dificuldades de interpretacao que possam surgir na
aplicacao do presente protocolo.

Celebrado em Faro,
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