
            

 

 

         Direttore: Prof. Filippo Rossi Fanelli  

 
 
ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE SAPIENZA DE 
ROMA E A FUNDAÇÃO EDUARDO DOS SANTOS-FESA 

 
 
Entre o DEPARTEMENTO DE MEDICINA CLINICA-UNIVERSIDADE 
SAPIENZA DE ROMA, representada neste acto pelo seu Director, Prof Dr. 
Filippo Rossi Fanelli, e por outra; FUNDAÇÃO EDUARDO DOS SANTOS, 
pessoa colectiva de direito privado, cujos estatutos foram aprovados pelo Diário 
da República nº 17, IIIª Série, de 26 de Abril de 1996, com sede em Luanda, 
Angola, representada pelo seu Presidente, ISMAEL DIOGO DA SILVA, que se 
designará apenas por “FESA”, que em diante e para todos os efeitos derivados 
do presente Termo se denominará “ACORDO DE COOPERAÇÃO” decidem 
celebrar o presente Acordo que se regerá pelos seguintes termos: 
 
 

 
ARTIGO 1.º 
(OBJECTO) 

 
1. A UNIVERSIDADE SAPIENZA DE ROMA e a FESA – FUNDAÇÃO 

EDUARDO DOS SANTOS comprometem-se em trabalhar em conjunto 
com o objectivo de reforçar a cooperação na área do ensino e da 
investigação científica em biomedicina comportamental. Particularmente, 
no âmbito da medicina interna, imunologia clínica, nutrição clínica, 
endocrinologia, gastroenterologia, clínica das dependências (álcool e 
outras drogas). 

2. Outras áreas que vierem a ser definidas como prioritárias por ambas as 
partes, sem prejuízos da avocação de outras instituições de pesquisa e 
desenvolvimento oriundas de Itália ou de outros países. 

 
ARTIGO 2.º 

(PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA) 

Para efeitos da aplicação prática e integral dos objectivos enunciados no artigo 

anterior, as partes acordam em desenvolver um programa de cooperação, que 

possa vir a ser chamado de “PLANO EXECUTIVO” que incluirá: 

a) Execução conjunta de projectos de investigação científica, assistência, 
consultoria, nas áreas de interesse comum; 



            

 

 

b) Desenvolvimento socioprofissional do pessoal de ambas as Instituições, 
através o desenvolvimento de teses e participação em Jornadas 
Técnico-científicas, workshops e outras conferência oferecidos pela 
Fundação Eduardo dos Santos; 

 
 

ARTIGO 3.º 

(ASSESSORIA TÉCNICA) 

As partes signatárias concordam em empreender actividades académicas que 

apoiem o reforço de cooperação interinstitucional entre si. Estas actividades 

incluem, mas não se resumem em: 

1. Informar sobre conferências, simpósios, reuniões científicas e 
seminários que são organizados. 

2. Informar sobre bolsa de estudos de que cada instituição tiver 
conhecimento. 

3. Incentivar a participação de professores e o pessoal administrativo em 
cursos de aperfeiçoamento, simpósios ou conferências internacionais 
organizadas. 

4. Assistência técnica e formação nas áreas de competência de ambas as 
instituições, incluindo a contratação de peritos em casos de 
necessidades; 

 

ARTIGO 4.º 

(PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) 

1. As partes poderão propor um Programa de Desenvolvimento das 
actividades que se designará de “PLANO EXECUTIVO” e será 
executado de acordo com os interesses, recursos e necessidades de 
cada instituição. 

 
ARTIGO 5.º 

(COMISSÃO EXECUTIVA) 

1. A fim de garantir o bom desenvolvimento do presente Acordo de 
Cooperação, cada uma das instituições participantes deve designar um 
representante para constituir a Comissão Executiva-COEX. 

2. O mandato da Comissão poderá ser prorrogado por acordo entre as 
partes, e terá as seguintes responsabilidades: 

a) Exercer a coordenação técnica e administrativa das actividades 
relativas a execução deste Acordo. 

b) Preparar e submeter à aprovação das partes, os respectivos 
Planos Executivos, que regerão técnica e orçamentalmente, a 



            

 

 

execução das actividade e programas de acordo com o presente 
Acordo. 

c) Definir os objectivos específicos dos programas a serem 
desenvolvidos no contexto do presente Acordo. 

d) Estabelecer os requisitos para sua execução e implementação. 
e) Avaliar periodicamente os planos e actividades a desenvolver. 
f) Promover o intercâmbio de informações científicas. 
g) Assessorar as instâncias envolvidas no desenvolvimento de 

instrumentos específicos. 
h) Apresentar relatório anual aos respectivos órgãos. 

 

3. A Comissão Executiva-COEX garantirá a conformidade com os termos 
estabelecidos neste Acordo e nos instrumentos específicos, bem como 
nas actividades decorrentes. A Comissão Conjunta reúne-se quantas 
vezes entender necessária.  

 
 
 

ARTIGO 6.º 

(ADMISSÃO) 

1. Os estudantes regularmente admitidos e matriculados na Universidade 

de Sapienza, no âmbito deste acordo, serão sujeitos às leis e 

regulamento do país e as demais regras administrativas da Instituição de 

ensino. 

 
ARTIGO 7.º 

(DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA) 

O documento exigido para ingresso dos estudantes bolseiros será da 

responsabilidade da Fundação Eduardo dos Santos e dos respectivos 

candidatos.  

ARTIGO 8.º 

(COOPERAÇÃO TÉCNICA) 

1. As partes irão realizar desenvolvimento de pesquisas nas áreas de 
interesse comum e partilhar a divulgação das mesmas em publicações 
científicas. 

2. A Fundação Eduardo dos Santos em coordenação com Departamento 
de Medicina Clinica-Universidade de Sapienza de Roma irá desenvolver 
projectos e programas de interesse bilateral, de acordo com as 
necessidades e conveniência do presente Acordo. 



            

 

 

3. ARTIGO 9.º 
(MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO) 

Este Acordo poderá ser modificado ou emendado por consentimento mútuo 

das Partes.  

ARTIGO 10.º 

(ENTRADA EM VIGOR PRAZO E RESCISÃO) 

1. Este Acordo de Cooperação entra em vigor na data de sua assinatura e 
será válido por cinco (5) anos, renováveis por iguais períodos, salvo se 
uma da Partes notifique a outra de sua intenção de não prorrogá-lo por 
escrito, pelo menos, seis (6) meses antes da expiração do prazo. 

2. Além disso, as partes têm a faculdade de rescindir a qualquer momento, 
o presente Memorando de Entendimento. A denúncia surtirá efeitos, seis 
(6) meses após a notificação à outra parte. 

3. A rescisão não prejudica os instrumentos específicos de cooperação que 
estão sendo executados, que continuarão até a sua definitiva conclusão. 

  

ARTIGO 11.º 

(DESPESAS) 

As despesas decorrentes da implementação do presente Acordo de 

Cooperação serão suportadas pelas Partes, em conformidade com a 

disponibilidade orçamentária de cada um. 

 

ARTIGO 12.º 

(SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS) 

As dúvidas e controvérsias que possam surgir da interpretação e aplicação do 

presente Termo de Cooperação serão resolvidas amigavelmente mediante 

consultas directas entre as Partes. 

 

ARTIGO 13.º 

(DISPOSIÇÕES GERAIS) 

1. Cada uma das partes compromete-se a manter sigilo no tocante às 

informações, dados e documentos que vierem a receber uma da outra 

em virtude do presente Acordo; 



            

 

 

2. O conteúdo deste Acordo é de natureza confidencial e nenhuma das 

partes poderá fornecer ou divulgar dados Institucionais a terceiros não 

autorizados, ressalvados porém às partes do direito de fazer veicular em 

seu material publicitário e promocional a divulgação da parceria e dos 

projectos, independentemente de prévia autorização. 

3. Qualquer tolerância no cumprimento do presente acordo será entendida 

como mera liberalidade das partes, e não como novação, que não se 

presumirá em nenhuma hipótese, configurando-se apenas por escrito e 

firmada por ambas as partes. 

4. Qualquer vigência de interpretação no convénio e nos anexos será 

regulada por mútuo consenso entre as partes. 

 

ARTIGO 14.º 

(VALIDADE) 

E para a validade e eficácia do presente Acordo de Cooperação serão 

elaborados dois exemplares em língua Portuguesa e dois em Língua Italiana. 

E por estarem assim entendidas as partes, do conteúdo de todos e de cada um 

dos artigos do presente Termo, assinam 2 (dois) exemplares em igual teor e 

forma, em Roma no dia 30 de Setembro de 2014. 

 

 

    UNIVERSIDADE SAPIENZA DE ROMA 

  

_______________________________ 

FUNDAÇÃO EDUARDO DOS SANTOS 

 

_____________________________ 

Prof. Flippo Rossi Fanelli, MD 

(Director da Faculdade de Medicina Clínica) 

Dr. Ismael Digo da Silva 

Presidente da FESA 

 

  

 

  



            

 

 

 

   Direttore: Prof. Filippo Rossi Fanelli 
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