MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
DA REPÚBLICA PORTUGUESA
E
O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
em matéria de apoio à investigação em Ciências Sociais e Humanas
na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da República Portuguesa e o
Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federativa do Brasil, doravante
denominados por “Signatários”,
Considerando o disposto no Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a
República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Lisboa, a 5 de Maio
de 1986, bem como a Declaração Conjunta assinada pelos Ministros da Ciência e
Tecnologia da República Portuguesa e da República Federativa do Brasil, no Rio de
Janeiro, a 11 de Setembro de 1997;
Tendo em conta que o Brasil tem vindo a apoiar a investigação em Ciências Sociais na
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) através de um Programa de
financiamento de projectos que envolvam investigadores de, pelo menos dois dos Estados
Parte da CPLP, submetidos em concurso sujeito a avaliação independente;
Decidem o seguinte:
1.º
1.

Reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo Brasil no apoio à investigação em
Ciências Sociais na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) através
do financiamento do Programa de Cooperação em Matéria de Ciência Sociais para os países
da CPLP e a conveniência em estender este programa às Humanidades reforçando a
investigação conjunta em áreas relacionadas com a herança cultural dos países da
CPLP, Portugal acorda em participar neste esforço, conjuntamente com o Brasil, e
expressa a vontade em assumir uma contribuição idêntica ao Brasil. Portugal
procederá para o efeito, à consulta dos restantes Estados membros da CPLP sobre

o âmbito desta participação, tendo designadamente em conta as acções que já
desenvolve e financia nesta área.
2.

As modalidades operacionais da participação Portuguesa no Programa serão
estabelecidas pelos representantes dos Signatários a seguir designados:
a. Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da República Portuguesa,
a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT);
b. Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federativa do Brasil, o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

2.º
O presente Memorando poderá ser alterado, a qualquer momento, por acordo mútuo dos
Signatários expresso por escrito.
3.º
1. O presente Memorando produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura.
2. O presente Memorando deixará de produzir efeitos quando qualquer dos Signatários
manifestar a sua vontade nesse sentido, notificando o outro por escrito com uma
antecedência de 60 dias a data da sua concretização.
4.º
O previsto no presente Memorando não gera obrigações no âmbito do Direito
Internacional Público.

Assinado em Lisboa, a 10 de Outubro de 2009, em dois originais, em língua portuguesa.
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da República
da República Portuguesa
Federativa do Brasil
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