QUADRO RESUMO DOS MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO E ACORDOS DE COOPERAÇÃO CELEBRADOS ENTRE O ISPS E
OUTRAS INSTITUIÇÕES

COOPERAÇÃO INTERNA
N.o
1

Instituição
Instituto
Politécnico
(ISPT)

Objecto

e
Superior Colaboração
de Tete intercâmbio
cultural, técnico
científico,
académico
e
administrativo
entre o ISPS e o
ISPT

Âmbito

Duração

Observações

- Mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores e 5 anos renováveis Para acompanhar,
e
funcionários;
automaticamente coordenar
concretizar
as
- Implementação de projectos conjuntos de pesquisa e de
acções previstas,
formação académica e profissional;
cada instituição
designará
um
- Partilha de informação literária e publicações académicas;
coordenador.
- Promoção de eventos científicos ;
- Intercâmbio do pessoal técnico administrativo;
- Implementação de práticas laboratoriais e estágios
profissionalizantes.

2

Universidade Eduardo Cooperação entre
o ISPS e a UEM
Mondlane (UEM)
nas
áreas
académica,
científica,
administrativa,
gestão e cultural

- Desenvolvimento dos métodos de ensino, cursos 3 anos renováveis Para assegurar e
pedagógicos, curricular de diversos cursos ministrados em automaticamente articular as acções
de
ambas as instituições;
desenvolvimento
- Realização e publicação conjunta de pesquisas em
e a condução das
campos científicos, a serem definidos oportunamente em
actividades
programas específicos, ao abrigo do acordo;
conjuntas, cada
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- Intercâmbio de recursos humanos (estudantes, docentes,
investigadores e CTA);

instituição
designará
coordenador

- Utilização conjunta e racional das infra-estruturas e
equipamento disponíveis em ambas as instituições;

um

- Promoção, execução e divulgação de estudos, projectos,
pesquisas e outras actividades afins;
- Organização e realização de seminários, encontros,
reuniões, paineis e outros eventos;
- O estágio de estudantes, docentes e CTA em cada uma
das instituições;
- Formação de docentes e CTA de ambas instituições;
- Assistência técnica em áreas de interesse comum eleitas,
oportunamente, por cada parte necessitada; e
- Colaboração em outras áreas afins.
3

os
Hidroeléctrica
de Define
princípios e as
Cahora Bassa (HCB)
bases
de
cooperação
e
coordenação entre
o ISPS e a HCB,
de
modo
a
viabilizar
a
materialização
dos
seus
programas

- Docência
- Investigação científica;
- Formação e capacitação técnico-profissional;
- Reforma Curricular;
- Estágios profissionais;
- Bolsas de estudo;

5 anos, podendo Para acompanhar,
ser renovado por coordenar
e
as
acordo das partes concretizar
acções previstas
será constituída
pelas partes uma
comissão
conjunta, cabendo
a
cada
parte
designar
dois

ISPS | Av. Agostinho Neto, Bairro Julius Nyerere, recinto da Escola Secundária de Songo, Tel: 252-82336, Fax: 252-82338, Correio electrónico: secretariado@ispsongo.ac.mz,
Página oficial: www.ispsongo.ac.mz.

essenciais
4.

5.

6.

Electricidade
de Estabelecimento
Moçambirque (EDM) dos princípios de
cooperação
e
coordenação
inter-institucional
entre as partes, de
modo
a
viabilizarem
a
materialização de
programas
primordiais nas
suas áreas de
intervenção
Oswela

Ara -Zambeze

- Outras actividades de interesse comum.

elementos.

- Docência, investigação científica, inovação, concepção de 5 anos renováveis
automaticamente
tecnologias;
por
iguais
e
- Formação e capacitação de pessoal;
sucessivos
períodos
- Reforma curricular;

Para acompanhar,
coordenar
e
concretizar
as
acções previstas
será constituída
pelas partes uma
comissão
conjunta, cabendo
a
cada
parte
designar
três
elementos.

- Concessão de bolsas de estudo;
- Mobilidade de recursos humanos, tendo em conta o
quadro legal vigente.

Cooperacao para
a valorizacao de
docentes
e
investigadores em
materia
de
divulgacao e de
investigacao
cientifica

-Intercâmbio pedagógico e
investigadores e estudantes;

docentes, 2 anos renováveis
automaticamente
períodos
-Realização conjunta de seminários, conferência s e outros
encontros;

Desenvolvimento
de
acções
conjuntas para a
capacitação
de
docentes
e
investigação

-Contratação de serviços de consultoria para a capacitação
técnica dos docentes em matéria de infraestruturas
hidraulicas

-Elaboracao
cientifica;

conjunta

de

científico

projectos

de

de

investigacao

- atribuição de 05( cinco) vagas anuais de estágio, para os
estudantes finalistas;

ISPS | Av. Agostinho Neto, Bairro Julius Nyerere, recinto da Escola Secundária de Songo, Tel: 252-82336, Fax: 252-82338, Correio electrónico: secretariado@ispsongo.ac.mz,
Página oficial: www.ispsongo.ac.mz.

A colaboração é
estabelecida
através
de
contratos
específicos
a
celebrar
pelas
duas instituições

científica
em -ISPS sera depositário de conhecimento em matéria
matéria relativa a relacionadas a infrestruturas hidráulicas;
infraestruturas
hidráulicas
7

Universidade
Rovuma(UniRovuma)

Geração
de -Desenvolvimento de programas de formação para 5 anos renováveis
beneficios
docentes, pesquisadores e corpo técnico-administrativo;
recíprocos entre
-Realização de programas de pesquisa e publicações
as instituições
conjuntas;
-Intercâmbio de docentes, pesquisadores, corpo técnicoadministrativo e estudantes;

A coordenação do
acordo está a
cargo dos sectores
responsáveis
pelas áreas de
relações
internacionais e
cooperação

-Organização de simpósios conferências e outros eventos
académicos

8.

Universidade
Pungue(UniPungue)

Desenvolvimento
de
parceria
significativa na
area
de
ensino,pesquisa,
extensao
e
inovacao

-Desenvolvimento de programas de formação para 5 anos renováveis
docentes, pesquisadores e corpo técnico-administrativo;
-Realização de programas de pesquisa e publicações
conjuntas;
-Intercâmbio de docentes, pesquisadores, corpo técnico e
estudantes;
-Organização de simpósios conferências e outros eventos
académicos
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A implementação
do acordo seguirá
um programa de
trabalho que sera
objecto de um
protocolo
específico

-Partilha no uso de infraestruturas
-Parceria na concorrência a fundos de financiamento
9.

Universidade Licungo

Desenvolvimento
de
parceria
significativa na
area
de
ensino,pesquisa,
extensao
e
inovacao

-Desenvolvimento de programas de formação para 5 anos renováveis
docentes, pesquisadores e corpo técnico-administrativo;
-Realização de programas de pesquisa e publicações
conjuntas;

A
coordenação
está a cargo do
sector
de
cooperação das
instituições.

-Intercâmbio de docentes, pesquisadores, corpo técnico e
estudantes;
-Organização de simpósios conferências e outros eventos
académicos
-Partilha no uso de infraestruturas
-Parceria na concorrência a fundos de financiamento
COOPERAÇÃO EXTERNA

N.o
1

Instituição

Objecto

AP
Goyal
Shimla Providenciar
acesso ao ensino
University (the AGU)
superior
de
qualidade
aos
estudantes
moçambicanos
através de vários
programas
mencionados no

Âmbito

Duração

- Providenciar formação na area de pesquisa e docência aos 5 anos (contados
a partir de 19 de
funcionários do ISPS;
Maio de 2018)
- Desenvolver projectos conjuntos de pesquisa e partilhar
instalações de pesquisa;
- Providenciar apoio no uso de tecnologias para os
processos automatizados e tornar o campus mais
digitalizado;
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Observações
O Gabinete do
DG do ISPS será
responsável pela
coordenação das
actividades.

acordo

- Providenciar apoio para tornar o campus mais seguro;
- Estabelecer programas de intercâmbio entre faculdades,
estudantes e cultural.

2

3

University of Science Cooperação
and Technology of académica para
promoção
da
Hanoi
melhoria
de
aprendizagem
através
de
intercâmbio
e
coorperação no
ensino e pesquisa
The National University Cooperação
internacional
of Civil Engineering
ensino
e
pesquisa

- Intercâmbio entre as partes (Docentes, Pesquisadores, 5 anos, renovável
automaticamente
Estudantes);
por igual período
- Estágios e visitas de estudo;
- Troca de material e informação académica;
- Troca periodica de publicações académicas;
- Organização conjunta de cursos/palestras, programas de
pesquisa, conferências, workshops e seminários.

- Capacitação das faculdades, académicos, CTA a vários
no níveis;
na
- Intercâmbio entre as faculdades, académicos, docentes e
estudantes;
- Troca de informações e materiais educacionais e de
pesquisa;

5 anos (a partir de
19 de Dezembro
de
2017),
renovável
automaticamente
por igual período.

- Organização conjunta de conferências e programas de
pesquisa.
4

China Three
Univerity

Gorges Cooperação em - Intercâmbio entre as faculdades, funcionários e 5 anos ( a partir
qualquer
de 11 de Maio de
estudantes;
programa
de
2011).
pesquisa e ensino - Publicações e actividades de pesquisa conjuntos;
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A sua renovação
dependia
de
manifestação das
partes, o que não

oferecido
partes.

pelas - Participação em seminários e reuniões académicas;
- Troca de informação e material académico;
- Programas de articulação bitlateral.

5

Tecnico de Lisboa

-Promoção de mobilidade de estudantes de gradução e pós
graduação
-Promoção de estágios e accões de formação para docentes,
funcionários e investigadores
-Colaboração na definição e desenvolvimento de planos
curricurales para programas de gradução e pos graduação
-Participação de docentes do IST em actividades lectivas a
nível de licenciatura, mestrado e Doutoramento
-Organização e estruturação de cursos e infraestuturas
académicas em Mocambique
-Promoção de iniciativas de investigação conjuntas
-Organização e participação conjunta em encontros e
conferências científicas
-Intercâmbio e partilha de material, publicações e
informação científica.
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ocorreu.

