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UEM e TUM reforçam laços de cooperação
A  Universidade  Eduardo  Mondlane  (UEM)  e  a  Technische  Universitat  Munchen  (TUM),  Alemanha,

assinaram recentemente, uma Adenda ao Acordo de parceria existente entre as duas instituições. Foram
acrescidos ao Memorando dois  pontos, nomeadamente o envio pela UEM de estudantes  de Mestrado

para aperfeiçoamento científico e a vinda de dois cientistas alemães da TUM para o ensino e pesquisa.

Assinaram a Adenda, na Alemanha, o Magnífico Reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Prof. Doutor

Orlando  Quilambo,  e  o  Vice-Presidente  da  Universidade  Técnica  de  Munique,  Prof.  Doutor  Thomas
Hofmann.

O evento aconteceu durante a visita que o Primeiro-Ministro, Dr. Aires Ali, efectuou àquele país europeu,
de 29 de Maio a 01 de Junho, de que o Reitor fez parte da comitiva.

A  UEM e  TUM rubricaram Memorando  de  entendimento  em 2008,  visando  estabelecer  relações  de
cooperação nas áreas académica e de pesquisa. O acordo estabelece ainda o intercâmbio de estudantes

e pessoal académico e administrativo para troca de experiências e aperfeiçoamento em diversas áreas.

No que se refere ao intercâmbio entre o pessoal académico e administrativo, o Memorando estabelece,

entre outros pontos, a participação em palestras e conferências científicas organizadas pela universidade
parceira; Trabalho conjunto em projectos de pesquisa científica; Intercâmbio de pessoal administrativo

das  universidades  parceiras  para  fins  de  aperfeiçoamento  profissional,  aumentando  a  experiência
internacional e melhorar as práticas de administração.

À  luz  do Memorando, a Propriedade intelectual em conjunto concebida e/ou desenvolvida pelas  duas
partes, será propriedade das duas instituições.

A  visita do Primeiro-Ministro a Alemanha tinha como objectivo reforçar as  relações de amizade entre
Moçambique e Alemanha, promover a imagem de Moçambique e as  suas realizações no processo de

desenvolvimento económico e social, sobretudo no combate a pobreza, e transmitir a imagem positiva
de Moçambique como sendo um lugar privilegiado de turismo assim como estreitar algumas relações

com instituições de ensino superior do Estado livre de Baviera.
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