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o CIS- Instituto Superior de CiênciasSociais e Relações Internacionais - de Luanda, representado pelo

seu Director Geral, Professor Mestre Emmanuel Moreira Carneiro, e a UAL- Universidade Autónoma de
Lisboa - representada pelo seu Reitor, Professor Doutor José Amado da Silva, e pelo Presidente da
Direcção da entidade instituidora CEU- Cooperativa de Ensino Universitário - Professor Dr. Eduardo
Costa, firmam o presente acordo de cooperação, convictos da importância da colaboração entre
comunidades científicas e instituições académicas, bem como da necessária internacionalização das
práticas universitárias, com relevo para as afinidades e potencialidades de cooperação entre Angola e
Portugal.

Cláusula Primeira

o CISe a UAL concordam em promover a cooperação entre ambas as instituições, no âmbito das áreas
científicas comuns e em seções de mútuo interesse, celebrando para tanto este acordo genérico.

Cláusula Segunda

1. Podem prever-se desde já formas concretas de colaboração nestes domínios:
a) Intercâmbio de docentes e investigadores;
b) Apoio à elaboração de estudos, planos de estudos dos cursos ministrados ou a ministrar

bem como dos conteúdos das respectivas disciplinas;
c) Intercâmbio de estudantes, estabelecendo facilidades para a mobilidade dos mesmos;
d) Participação conjunta em projectos de investigação e em realizações de natureza

académica;
e) Co-edição de publicações científicas;

f) Intercâmbio de publicações e apoio ao enriquecimento mútuo das bibliotecas respectivas.

2. Cada uma das acçõesefectivadas ao abrigo deste acordo deverá ser regulada através de simples
documento escrito ou troca de correspondência, onde deverão constar as finalidades
específicas, os compromissos respectivos, os prazos e as eventuais repartições de custos.

Cláusula Terceira

É criada uma comissão mista, com representantes das duas instituições, com vista à concretização,
monitorização e avaliação dos objectivos de presente acordo, designando-se desde já para o efeito o



Professor Mestre Emmanuel Carneiro, Director Geral do ClS, e o Professor Doutor Luís Moita, Director

do Departamento de Relações Internacionais da UAL.

Cláusula Quarta

1. O presente acordo de cooperação vigora pelo prazo de três anos, contado a partir da data da

sua assinatura, considerando-se automaticamente renovado por igual período.

2. Cada uma das instituições pode propor a alteração ou a revogação das presentes cláusulas,

notificando a outra com a antecedência aconselhável.

3. O estipulado no ponto anterior não prejudica o prosseguimento das acções em curso e o seu

eumprimente na íntegra nos termos qUê tiverem sido acordados.

Deste acordo são efectuadas duas cópias de igual forma e teor, devidamente assinadas, destinadas às

partes.
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