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PROTOCOLO DE COLABORA<;AO

entre

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A.

e

INIAV - Instituto Nacional de Investigacao Agraria e Veterlnaria, J.P.

Considerando que:

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A.

- E uma empresa publica, na modalidade de sociedade anonima de capitais

exclusivamente publicos e, como tal, e uma pessoa coletiva de direito privado, dotada de

autonomia administrativa e financeira e patrimonio proprio, nos termos da lei;

- Tern por missao a concecao, execucao e construcao das infraestruturas que integram

o Empreendimento de Fins Multiples de Alqueva (EFMA), bern como a sua gestae,

exploracao, manutencao e conservacao, sendo 0 seu principal objetivo a promocao do

desenvolvimento econornico, social e ambiental da sua area de influencia, direta e indireta,

ern consonancia com as exigencias e responsabilidades, designadamente, no dominic

hidroagricola, associadas aimplementacao de urn projeto com a dimensao e caracteristicas do

EFMA.

E

o INIAV - Instituro Nacional de Investigaeao Agraria e Vetermarta, J.P.

- E uma pessoa coletiva de direito publico, dotada de autonomia administrativa e

financeira, e patrirnonio proprio, nos termos da lei;

- Tem por rnissao a prossecucao de politicas publicas orientadas para a valorizacao dos

recursos biologicos nacionais, estando-lhe atribuida a prornocao de actividades de

investigacao, experimentacao e demonstracao, na linha das politicas publicas definidas para

os respectivos sectores, que assegurem 0 apoio tecnico e cientifico conducente ao

desenvolvimento, inovacao e melhoria da cornpetitividade, designadamente nas areas



agroflorestal, da proteccao das culturas e da producao alimentar, da sanidade animal e vegetal,

e da biotecnologia com aplicacao nas referidas areas.

Entre

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, adiante designada

por EDIA, pessoa coletiva n." 503450189, matriculada na Conservatoria do Registo

Comercial de Beja, com sede na Rua Zeca Afonso, n.o2, 7800-522 Beja, representada por lose

Pedro Salema, na qualidade de Presidente do Conselho de Administracao;

E

o INIAV - Instituto Nacional de Investigacao Agraria e Vetermarja, J.P. adiante

designado por INIAV, pessoa coletiva de direito publico n." 510345271, com sede na Avenida

da Republica, Quinta do Marques - Nova Oeiras, 2780-157, Oeiras, representado por Joao

Ribeiro Lima, na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, em representacao do Presidente,

Nuno Figueira Boavida Canada, e para tal especialmente designado;

Ecelebrado 0 presente Protocolo de Colaboracao, 0 qual se rege pelas seguintes clausulas:

PRIMEIRA

(Objecto e ambito)

o presente Protocolo VIsa estreitar as relacces de cooperacao e intercambio entre as

instituicoes signatarias, de modo a que ambas possam beneficiar de acoes de colaboracao nos

domini os de atividade a que se dedicam.

SEGUNDA

(Dominios de Colaboracao)

As acoes de colaboracao a desenvolver poderao incidir sobre todos os dominies julgados uteis

e relevantes por ambas as instituicoes, designadamente:

a) Atividades nos dominios da experimentacao;

b) Desenvolvimento, em parceria, de projetos de investigacao de ambito nacional e

intemacional;

c) Formacao tecnica e profissional;
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d) Quaisquer outras medidas que os Outorgantes considerem util estabelecer e que contribuam

para a prossecucao dos seus objetivos.

TERCElRA

(A90es)

As acoes de colaboracao a desenvolverno ambito do disposto na clausula anterior, bern como

outras nao previstas mas consideradas de interesse rnutuo, serao concretizadas a partir da

iniciativa de urn dos Outorgantes, atraves de acoes ou atividades acordadas mediante

assinatura de documentos adicionais, sob a forma de protocolos especificos ou contratos , que

fixarao os direitos, deveres e contrapartidas inerentes.

QUARTA

(Confidencialidade)

Cada uma das partes compromete-se a nao difundir, sob qualquer forma, as informacoes

cientificas e tecnicas, au de qualquer outro ambito, de natureza confidencial, pertencentes it

outra parte, enquanto para tal nao esteja expressamente autorizada au enquanto tais

informacoes nao forem do dominio publico.

QUINTA

(Alteracoes)

Qualquer alteracao ou revisao do presente Protocolo esta sujeita a forma escrita, carecendo da

concordancia previa de ambas as partes, constituindo aditamento ao presente protocolo e dele

fazendo parte integrante.

SEXTA

(Interpretacao e resolucao de questoes)

Todas as duvidas e omissoes, bern como a resolucao das questoes emergentes do presente

Protocolo serao resolvidas por comum acordo entre as partes, tendo em consideracao os

objetivos nele fixados.

----- - -----
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SETIMA

(Vigencia)

o Protocolo tern a duracao de tres anos, contados a partir da data da sua assinatura e sera

prorrogado automaticamente por iguais periodos, podendo ser denunciado por qualquer das .

partes, mediante notificacao para 0 efeito, com, pelo rnenos, 120 dias de antecedencia em

relacao adata do termo do periodo decorrente, nao podendo, no entanto, comprometer accoes

em curso, salvo acordo expresso em contrario.

o presente Protocolo de Colaboracao e assinado e rubricado em dois exemplares, de igual

valor e teor, sendo urn exemplar entregue a cada urn dos Outorgantes.

Beja, 17 de dezembro de 2014

Pel'A EDIA

Jose Pedro Salema

Pel'O INIAV, LP.

Joao Ribeiro Lima


