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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 


entre a 


Institute Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo 


eo 


Instituto Internacional de Ombudsman 


A Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo, 

doravante denominado flO, e 0 Instituto Internacional de Ombudsman, doravante 

denominado 110, 

Guiados pela vontade de estabelecer entre as duas organizac;oes uma 

rela9~o mutuamente vantajosa e cooperante, com vista a partilhar as melhores 

pratica no campo do controlo da administrac;ao publica e da protec;ao e promocyao 

dos direitos humanos, 

Reconhecendo que partilham objetivos semelhantes de fortalecer 0 

conceito de provedoria e incentivar instituic;;oes novas e existentes de provedoria 

no seu trabalho de assistir, melhorar e proteger os direitos humanos e eivis, 

Acordaram no seguinte: 

Artigo l' 

Cooperat;ao 

Para facilitar a realizayao dos objetivos definidos nos textos legais fundamentais 

de eada organizayao enos limites das suas competencias definidos nos 

respetivos regulamentos, a ILO e 0 101 acordam cooperar e contribuir com 0 

esfor<;:o de ambos para a prote<;ao e promor;ao dos direitos humanos e 0 

fortalecimento do conceito de provedoria. 
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A ILO e 0 101 concordam que serao estabelecidas liga,6es especificas de 

amiz.ade. cooperacao, troca de experiencias e mel hares praticas e que sera 

partilhado um programa de cooperar;:ao em sectores de interesse comum. 

Esta cooperac;:ao podera assumir varias formas, incluindo a participac;:ao mutua 

em conferencias e reunioes, organizar;ao de visitas de estudo e workshops de 

formac;.ao. bern como a traca geral de informacao e conhecimentos. 

Artigo 2· 

Participa~ao em conferimcias e reuniOes 

A ILO e 0 101 convidar-se-ao mutuamente para participar em conferencias, 

workshops e formac;:Oes que organizem na area da provedoria e/ou direitos 

humanos. 

A ILO e 0 101 acordam que a participa\Oiio de ambas as partes em todas as 

atividades consideradas beneficas para 0 respetivo progresso e consistentes com 

os principios fundadores da organizac;ao sera mutuamente incentivada. Os 

representantes de cada organiza9ao serao mutuamente convidados a estar 

presentes em congressos e conferencias pela outra parte, bem como em 

quaisquer organizayOes e associayoes internacionais ou regionais cujas 

atividades sejam consistentes com os objetivos e referencias comuns definidos 

neste acordo. 

Artigo 3· 

Visitas de estudo e workshops de forma~ao 

A ILO e 0 101 poderao organizar visitas de estudo, workshops de forma,ao e 

outras ayoes destinadas a trocar experiEmcia profissional e a melhorar a formac;ao 

mutua da respectiva equipa . 
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A participal'i\o de membros da ILO e do 101 em workshops de formacao 

organizados pela Dutra parte sera incentivada sempre que 0 oryamento do projeto 

a permitir. 

Artigo 4' 

Troca de informa4;3o 

A ILO e 0 101 poderao trocar informayao sabre decis6es e atividades importantes 

em areas de interesse mutua definidas neste contrato e em conformidade com os 

respetivos regulamentos. Ao faze-Io. a troca de informacao e 0 contacto entre os 

membros da AOMA e do 101 serao incentivactos e prom ovid as par cad a instituir;:ao. 

A ILO e 0 101 poderao partilhar legisiacao e documentos legais, informalivos ou de 

analise. 

A ILO e 0 101 concordam em ajudar-se mutuamente 0 mais passivel, fornecendo 

consultoria para consolidar a funcao de cada instituiCao na promocao e protel'i\o 

dos direitos humanas e provedoria em todo 0 mundo . 

Artigo 5' 

Termos e condi4;oes 

Os termos e condic;oes para a organizac;:ao de atividades especificas serao 

decididos pelas partes em cada caso. Para colocar este contrato em pratica, a ILO 

e 0 101 comprometem-se em manter contactos regulares e a efetuar consultas 

mutuas. 
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Artigo 6' 

Entrada em vigor, emendas, denuncia 

Este contrato entrara em vigor na data em que for assinado par ambas as partes. 

Permanecera valida durante cinco anos e sera automaticamente prolongado pelo 

mesma peri ado de tempo se nenhuma das partes apresentar urn aviso escrito it 

Dutra comunicando a pretensao de terminar 0 centrate , pelo menos tres meses 

antes da data de expira,ao. 

Poderao ser propostas emendas e complementos a ·este centrate par iniciativa de 

qualquer das partes. As emendas entrarao em vigor quando tiverem sido 

aprovadas par ambas as partes. 

Este acordo podera ser denunciado par uma das partes atraves da apresenta9~o 

de um aviso escrito it Dutra , 0 contrato cessara tres meses ap6s a data desse 

aVIso. 

Este contrato foi assinado em Viena, Austria, aos 27 dias do mes de Outubro do 

ana de 2014. Disponlvel em quatro versOes: Ingles, Frances, Espanhol e 

Portugues. A versao em Ingles sera considerada a original. 

. { . .................. . .... . . . 
 ............................... i!LJ..~ 

Car os R. Constenla Dame Beverle/A. akem, DNZM, CBE 

Presidente do IlO Presldente do 110 


