
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACORDO 

 
 
 

ENTRE 

 
 
 

- A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA  

 
 
 

E 

 
 
 

 A REDE SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA E TOMADA DE DECISÃO 

 
 
 

NO TOCANTE AO ESTABELECIMENTO DE UM PROGRAMA DE 

COOPERAÇÃO PARA A REDE UNITWIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

ACORDO 
 

entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e a 
Rede sobre Mudança Climática e a Tomada de Decisões sobre o 

estabelecimento de um Programa de Cooperação para a Rede UNITWIN 

 
 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (doravante 

denominada "UNESCO"), localizada a Place de Fontenoy, 7 - Paris, França; CEP 75352, 

representada pelo sua Diretora Geral, Sra. Irina Bokova; 

e, 

 
A Rede Internacional sobre Mudanças Climáticas e Tomada de Decisões (doravante 

denominada "a Rede"), formada por: 

O Instituto Sul-Americano para Estudos sobre Resiliência e Sustentabilildade (SARAS), 

localizado na Calle Los Teres y Cardenales - Bella Vista, Maldonado, Uruguay, 

representada pelo seu Diretor Executivo, Dr. Marten Scheffer; 

Instituto de Energia e Ambiente, Universidad de São Paulo, Cidade Universitária CEP 

05508-01O - Butantã - São Paulo, SP, Brasil, representado por seu reitor, Dr. Colombo 

Celso Gaeta Tassinari; 

Centro de Cambio Global, Pontifícia Universidad Católica de Chile, localizada a Vicuna 

Mackenna 4860 - Macul, Santiago, Chile, representado pelo seu Vice-Presidente de 

Pesquisa, Dr. Pedro Bouchon Aguirre; 

Universidad Católica «Nuestra Senora de la Asunción», Campus Universitario de Asuncion, 

Tte. Cantalupi y Tte. G. Molinas-Campus - Asunción, Asunción, Paraguay, representado 

pelo seu reitor, Dr. Narciso Velázquez Ferreira; 

 

Universidad ORT, Bvard, España, 2633, Montevideo – Urugay, representado pelo seu 
reitor, Dr. Jorge Grünberg;        

 

Faculdade de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, Rua Rocha, 233 - Bela 

Vista 01330-000 - São Paulo; Brasil, representado pelo seu reitor, Dr. Oscar Vithena Vieira; 

 
Facultad Lationoamericana de Ciencias Sociales Sede Argentina (FLACSO-Argentina), 

Ayacucho 555 (C 1026 AAC) Buenos Aires - Argentina, representada pelo seu Diretor, Luis 
Alberto Quevedo; 

 
Escuela de Postgrado del Instituto Tecnologico de Bueno Aires, Av. Eduardo Madero 399, 
C1106ACD, Bueno Aires- Argentina, representada pelo seu Diretor, Dr. Diego Luzuriaga;   
 

 
Considerando que, um dos fatores essenciais que favorecem o desenvolvimento nos 

campos de competência da UNESCO é a troca de experiências e conhecimentos entre 

universidades e outras instituições de ensino superior; 

Convicto de que o trabalho conjunto de professores universitários, pesquisadores e 

administradores de diferentes regiões do mundo proporcionará benefícios importantes 

para toda a comunidade acadêmica; 
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 Fase dois: identificação, em estreita colaboração com os membros da Rede e com 
a UNESCO, de meios para prolongar o Programa, para incluir outros participantes e 
/ ou instituições. A admissão de novos participantes e / ou instituições no Programa 
de Cooperação deve ser aprovada por escrito por cada uma das Partes 
interessadas. 

 

Artigo IV Contribuição das partes individuais 
 

1 A Rede, subsidiada pela UNESCO, nomeará o Coordenador, que será selecionado 
de acordo com os procedimentos descritos nas "Diretrizes e Procedimentos da UNESCO 
para o Programa UNITWIN / Cátedras UNESCO".". 

 
2 Cada Parte dentro da Rede designará seu próprio Coordenador para o Programa 
de Cooperação e deverá notificar devidamente os outros. 

 

3 Em conformidade com os Termos e Condições deste Contrato, a Rede assumirá 
todas as despesas relacionadas com a execução das actividades do programa de 
cooperação. 

 

4 Cada membro da Rede deve contribuir com as instalações, bem como com os 
recursos humanos e financeiros necessários para conduzir as atividades acadêmicas de 
pesquisa e treinamento em seus campos e para tornar seus resultados acessíveis via on-
line. 

 

5 A Rede apresentará à UNESCO um relatório intermediário de progresso e um 
relatório final sobre as atividades realizadas pela Rede, bem como sobre os recursos 
financeiros da Rede. Os relatórios devem obedecer ao modelo da UNESCO. Eles serão 
revisados pela UNESCO e serão publicados no portal da Rede UNITWIN. 

 

6 A Rede providenciará para que seus membros participem dos programas e 
atividades da UNESCO com vistas ao fortalecimento da cooperação acadêmica 
internacional no campo das mudanças climáticas e às disciplinas relativas ao mérito. 
Sempre que possível, a Rede providenciará para que seus membros participem, com 
outras universidades e no âmbito do Programa da Rede UNITWIN, de intercâmbios de 
professores, pesquisadores e estudantes. 

 

Artigo V Utilização do nome e logotipo da UNESCO 

 

A fim de demonstrar sua ligação com a UNESCO, a Rede é convidada a usar o logotipo da 
UNESCO / UNITWIN composto que inclui o logotipo oficial da UNESCO e o logotipo da 
Rede UNITWIN à direita da primeira, de acordo com as seguintes condições: 

 

as condições para o uso do logotipo serão determinadas pela UNESCO e não 
podem ser modificadas sem o consentimento prévio deste último; A UNESCO 

fornecerá à Rede um template eletrônico oficial de alta definição do logotipo criado, 
em conformidade com as especificações acordadas.; 

 

O logotipo deve ser utilizado com prudência, a fim de evitar erros de interpretação 
por parte do público em geral, nomeadamente no que se refere ao estatuto 
respectivo da Rede, das universidades membros e da UNESCO, tal como 
especificado nas especificações do Artigo Vl.2 do Acordo; o logotipo da UNESCO / 
UNITWIN composto não deve, em hipótese alguma, ser usado para quaisquer fins 
comerciais, seja pela Rede ou pelas universidades afiliadas; 
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todos os materiais promocionais e informativos publicados pela Rede ou pelas 
universidades afiliadas, com o logotipo da UNESCO / UNITWIN (exemplo: panfletos 
e outros documentos eletrônicos), devem conter o termo de responsabilidade: Os 
autores são responsáveis pela escolha e apresentação dos pontos de vista contidos 
neste documento e pelas opiniões nele expressas, que não são necessariamente 
da UNESCO e não comprometem a Organização; e, 

 
a Rede e / ou as universidades membros assumirão total responsabilidade por 
quaisquer consequências legais decorrentes deste uso. 

 
 

Artigo VI Outras Disposições 

 
1 Se não estiver claramente previsto no presente acordo, nem a Rede, nem qualquer 
membro da sua Equipe para a implementação das atividades do Programa de Cooperação 
será considerado um agente, representante ou membro do pessoal da UNESCO, nem 
gozará de qualquer benefício, imunidade, remuneração ou reembolso; Além disso, eles não 
serão autorizados a se apresentar como parte da UNESCO, nem fazer declarações em 
nome da UNESCO, nem comprometer a UNESCO com qualquer despesa de qualquer 
natureza ou qualquer outra obrigação. 

 
2 A Rede será inteiramente responsável por tomar quaisquer medidas que considere 
necessárias para se proteger contra perdas, danos corporais ou danos incorridos durante a 
implementação dessas atividades. 

 
3 O presente Acordo entrará em vigor por um período de quatro (4) anos, a partir da 
data em que todas as assinaturas tiverem sido juntadas. Pode ser cancelado por qualquer 
das Partes, mediante notificação prévia por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência 
à outra Parte. Este Acordo substitui e sobrepuja quaisquer Acordos anteriores assinados 
pela UNESCO relativos a este programa de cooperação. 

 
4 A Rede solicitará a renovação do presente Acordo antes de seu prazo de validade. 
Qualquer renovação do presente Acordo será efetuada mediante troca de cartas entre as 
Partes, desde que a Rede cumpra os seus objetivos específicos, tal como previsto no artigo 
lI, e forneça informações pormenorizadas sobre as atividades e o orçamento assegurado 
durante o período de renovação. 

 
5 A UNESCO pode decidir não renovar o presente Acordo ou encerrar o Programa de 
Cooperação se: a Rede não apresentar relatórios de progresso periódicos das suas 
atividades.; os relatórios são avaliados negativamente; ou, as atividades da Rede não 
corresponderem às prioridades estratégicas da UNESCO. 

 
6 Em caso de litígio, as Partes farão um esforço de boa fé para resolvê-lo 
amigavelmente. Se não for possível chegar a um acordo amigável, qualquer controvérsia 
decorrente ou relacionada a este Acordo será resolvida por um árbitro único designado por 
acordo mútuo ou, na falta deste, pelo Presidente do Tribunal de Justiça Internacional, a 
pedido de qualquer uma das Partes. 

 
Em nome/por Representação das Partes, que assinaram 9 cópias do presente Acordo no 
idioma inglês, dou fé e assino. 
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Pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência 
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Diretora Geral 

 
Data: 
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Marten Scheffer 

 Diretor Executivo 

 
Data: 
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Pedro Bouchon Aguirre 

Vice-Presidente de 
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Data: 
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Diretor 
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