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MEMORANDO DE ENTENDIIT'IENTO

ENTRE A

UNIVERSIDADE LICUNGO

EA
DELEGAQAO pRovtNCtAL on ecENclA NACIONAL PARA O CONTROLO DE

QUALIDADE AMBIENTAL. ZAMBEZIA

A UNIVERSIDADE LICUNGO, adiante designada Unilicungo, com sede na cidade

de Quelimane, Campus [\4urropud, Caixa Postal No 792, com o NUIT 500162333,

representada pelo Magnifico Reitor, Prof. Doutor Boaventura JosrS Aleixo,

A DELEGAqAO PROVINCTAL DA AGENCA NACIONAL PARA O CONTROLO DE

QUALIDADE AMBIENTAL- ZAMBiZIA, adiante designada DPAQUAZ, com sede

na cidade de Quelimane, com NUIT n.o 500162481, neste acto representado pela

Delegado Provincial, Engenheiro lsac Rafael Jalilo,

Ambas designadas conjuntamente por Partes e separadamente por parte.

CONSIDERANDO

A missAo da Unilicungo de formar t6cnicos superiores com qualidade, de modo a
que contribuam de forma criativa para o desenvolvimento economico e socio-cultural
sustentdvel;

A missSo da DPAQUAZ de garantir a implementagao das politicas priblicas para a
protecaSo e controlo da qualidade ambiental, promovendo a sustentabilidade com
compromisso e responsabilidade;

o especiar interesse da Unilicungo na 6rea da protecgao do ambiente e da
biodiversidade;

A necessidade de unir sinergias de modo a capitarizar os recursos materrais,tecnologicos e humanos da Unilicungo e da DpAeuAZ;
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E celebrado o presente fVlemorando de Entendimento (MdE) que se rege pelas

cldusulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA

(Objecto)

O presente MdE tem por objecto o estabelecimento de relagOes de cooperagEo e

intercdmbio nos dominios acad6mico, cientifico e administrativo.

CLAUSULA SEGUNDA

(Ambito da cooperagio)

1. Com a finalidade de cumprir o objecto previsto na cl6usula anterior, ambas

instituig6es concordam em desenvolver actividades nas seguintes Sreas:

a) lnventariaglo e mapeamento de fontes de poluig6o e niveis de contaminag6o;

b) PromogSo de estdgios profissionalizantes para os estudantes da UniLicungo;
c) lmplementagio de ac96es conjuntas de capacitagio para as comunidades na

6rea de conservaqio ambientale monitoria;

d) Promog6o conjunta de eventos cientfficos para divulgagio de resultados de
pesquisas feitas no dmbito do presente MdE;

e) Desenvolvimento conjunto de projectos socio-ambientais;

0 criagio de uma base de dados das fontes e 6reas contaminadas;
g) PromogSo de pesquisas conjuntas nas 6reas de actuagio das partes;

2' outras aca6es de cooperagdo que forem consideradas de interesse mrituo pelas
Partes.

CLAUSULA TERCEIRA

(Responsabilidades)

1. Ambas as partes se comprometem a.
a) Envidar todos os esforgos para o desenvorvimento das actividades previstas

com base no principio da reciprocidade;
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b) Facilitar o uso das instalag6es fisicas, equipamentos, laboratorios e material

bibliogrdfico para a prossecLrgiio das actividades previstas no presente tV1dE.

c) Todo e qualquer material 3 sir prrocluzido e publicado no 6mbito deste

memorando deve ser consenticlo por anrbas as partes;

d) Cumprir com todas as obrigaqoes rlecorrentes do termos aditivos que serio

adoptados pelas Partes.

2. A Unilicungo dever6 conccder are cluas QZ) vagas anualmente para os

funciondrios da DPAQUAZ.

3. As parcelas de pesquisa e desenvolvimento deverio ser bem identificadas

com uma placa produzida pela DPAQUAZ, onde dever6 constar logotipo do

UNILICUNGO e o da DpAeUAZ.

CL*USUr-.'\ QUARTA

(Formas de Execugio)

1' A execugSo do presente acordo serA feita atrav6s de acordos, programas e
contratos especlficos, elaboradorj (_- €iprovados por ambas as partes ou seus
representantes com mandato especifico, que definirao com clareza os
respectivos objectivos, justificagSo, recursos, formas de monitoria e avaliagSo e
os direitos e deveres das partes;

2. As adendas, programas e contratos especrficos, uma vez assinados, passar.o a
ser parte integrante deste MdE.

CLAUSULA QUINTA

(Ges'i5o do Acordo)

.':,

1' A gest60 do presente tMdE e c,e ourras flor,ras de cooperagdo que forem sendoadoptadas, estar6 a cargo de uma comiss60 conjunta a ser criada peras partes;2. A Comissfro Conjunta propor:i ds partes signat6rias do MdE o seu regime defuncionamento' no praz' mSximo de trinta dias, a partir da sua constituigS0.
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b) Facilitar o uso das

bibliogr6fico Para a

c) Todo e qualquer

AQUA

instalagoes fisicas, equipamentos' laboratorios e material

prossecugSo das actividades previstas no presente lVldE

material a ser produzido e publicado no ambito deste

memorando deve ser consentido por ambas as partes;

d) Cumprir com todas as obrigag6es decorrentes do termos aditivos que ser6o

adoptados pelas Partes.

2. A Unilicungo devera conceder at6 duas (02) vagas anualmente para os

funcion6rios da DPAQUAZ"

3. As parcelas de pesquisa e desenvolvimento deverSo ser bem identificadas

com uma placa produzida pela DPAQUAZ, onde deverd constar logotipo do

UNILICUNGO e o da DPAQUAZ.

CLAUSULA QUARTA

{Formas de ExecuESo)

1. A execugdo do presente acordo ser6 feita atrav6s de acordos, programas e

contratos especificos, elaborados e aprovados por ambas as Partes ou seus

representantes com mandato especifico, que defini16o com clareza os

respectivos objectivos, justificagSo, recursos, formas de monitoria e avaliagio e

os direitos e deveres das partes;

2. As adendas, programas e contratos especificos, uma vez assinados, passar6o a

ser parte integrante deste tMdE.

CLAUSULA QUINTA

(Gestio do Acordo)

1 A gestao do presente I\IdE e de outras formas de cooperagio que forem sendo
adoptadas, estarii a cargo de uma comiss6o conjunta a ser criada peras pafi.es.,
A comissSo conjunta propor6 ds Partes signat6rias do t\4dE o seu regime de
funcionamento, no prazo m6ximo de trinta dias, a partir da sua constituig,0.
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CLAUSULA SEXTA

(Resolu96o de Conflitos)

1. As Partes privilegiarSo a solugao pacifica e amig6vel de eventuais litigios e/ou

conflitos que possam surgir como resultado da interpretagSo ou implementagio

do presente MdE com base no princlpio de boa-f6.

2. Caso n5o haja consenso entre as Partes, os eventuais conflitos serSo resolvidos

por uma ComissSo de Arbitragem composta por um (01) membro designado por

cada uma das Partes e mais um designado por comum acordo.

CLAUSULA SETIMA

(Anti - corrupgfro)

As Partes comprometem-se a n6o oferecer, directa ou indirectamente, vantagens a

terceiros e nem solicitar, prometer ou aceitar, para beneficios proprios ou de outrem,

ofertas com o proposito de obter julgamento favor6vel sobre servigos a prestar nos
termos da Lei n'6/2004, de 17 de Junho.

CLAUSULA OITAVA

(Casos Omissos)

os casos omissos relativos i execugSo deste MdE, serSo resolvidos com base no
consenso entre as Partes signatdrias, oo qual intervirio os respectivos
representantes com recurso a legislagSo apliciivel no momento da celebragio do
presente MdE, com vista a obtengSo da justa composiEdo dos interesses de todas
as Partes envolvidas.

CLAUSULA NONA

(Disposig6es finais)

1' o presente MdE poder6 ser modificado durante a sua vig6ncia, mediante
anu6ncia das partes.
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2. O Presente MdE de Entendimento entrar6 em vigor na dala de sua assinatura e

por um prazo de 4 (Quatro) anos renovaveis' salvo se qualquer das Partes

notificar a outra parte, por escrito, com a anteced6ncia minima de noventa (90)

dias, sobre a sua intengio de revogar o presente MdE'

Feito em Quelimane aos 07 de Dezembro de 2A21, em dois exemplares originais,

sendo ambos textos v6lidos e igualmente autdnticos.

Pela

Jalilo

(Reitor) (Delegado)
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