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Memorando de Entendimento
entre
a Fundação Alexandre de Gusmão da República Federativa do Brasil (doravante denominada "FUNAG")
Representada pelo embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, Presidente da FUNAG
e
o Australian lnstitute of International Affairs da Comunidade da Austrália (doravante denomnada "Al IA")
Representada pela Sra Melissa Conley Tyler, Diretora Executiva Nacional do Al IA
Notando a necessidade de pensamento internacional inovador para responder aos desafios globais, com o
objetivo de promover um mundo justo, pacífico, próspero e sustentável;
Reconhecendo o potencial para iniciativas conjuntas entre a FUNAG e o AllA para forjar laços entre ideais e
políticas públicas, e para produzir resultados práticos;
Tendo em conta a legislação e regulamentos vigentes nos respectivos países;
Ambas as partes chegaram ao seguinte entendimento:

Artigo I - Objetivos
Estabelecer um relacionamento de cooperação de longo prazo entre a FUNAG e o AllA com o objetivo de
promover e fortalecer a amizade e o entendimento mútuo entre o Brasil e a Austrália, e em particular entre as
duas instituições;
Criar uma moldura institucional para o desenvolvimento de atividades de colaboração em áreas de interesse
comum por meio da organização de eventos de discussão internacional e outras iniciativas, inclusive na área
de publicações, que contribuam para o aprofundamento do conhecimento mútuo entre o Brasil e a Austrália;
Estabelecer e manter relações cooperativas baseadas nos princípios da igualdade e do benefício mútuo.

Artigo II — Âmbito da cooperação
A FUNAG e o AllA cooperarão na organização de discussões, conferências e outras iniciativas conjuntas em
áreas temáticas que poderão incluir, mas não estão limitadas a:
Governança global
Paz e segurança internacionais
Desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento social e erradicação da pobreza
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Direitos humanos e democracia
Relações entre o Brasil e a Austrália
9.

Temas relacionados ao Mercosul e à América do Sul

h.

Temas relacionados a região da Ásia-Pacífico
Comércio e investimentos

Artigo III — Pontos de contato principais
A FUNAG designa seu presidente, embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, como ponto de contato principal
responsável pela implementação deste Memorando de Entendimento (MdE).
O AllA designa sua diretora executiva nacional, Melissa Conley Tyler, como ponto de contato principal
responsável pela implementação deste MdE.

Artigo IV — Implementação e disposições financeiras
A FUNAG e o Al IA realizarão consultas para a definição de programas específicos a serem conduzidos para a
implementação deste MdE.
As atividades e disposições financeiras específicas necessárias nos termos dos artigos I e II serão discutidas e
acordadas mutuamente caso a caso.
O MdE não criará obrigações financeiras ou de outra natureza para a FUNAG ou o AllA, exceto de comum
acordo em relação à organização de um evento ou atividade específica.

Artigo V — Emendas, duração e rescisão do MdE
Este MdE pode ser revisto ou emendado a qualquer tempo por decisão conjunta; qualquer modificação será
feita exclusivamente por escrito e com consentimento mútuo. Tais revisões entrarão em vigor na data decidida
por ambas as partes e se tornarão parte integrante do MdE.
Este MdE entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de três anos. Depois disso, caso
acordado entre as partes, ele poderá ser renovado por mais três anos.
Se uma das partes decidir rescindir o MdE antes do fim de sua duração, a parte referida deverá notificar a
outra parte por escrito com seis meses de antecedência. Caso o MdE seja rescindido, quaisquer acertos ou
atividades em curso nos termos do MdE devem seguir em vigor até sua conclusão, a menos eu seja acordado
de outra forma entre ambas as partes.
Assinado em Brasília em 19 de setembro de 2018, em duas vias em inglês e português, ambos os textos
sendo igualmente autênticos.
Nós, abaixo assinados, concordamos com os termos deste MdE:

o 1 5 Aofuisnttrear inaanti fonnsati tAufefa

"Mn FUNDAÇÃO
h2L.
11-1-11t.1
e awri ALEXANDRE
S. IMMO DE GUSMÃO

Pela Fundação Alexandre de Gusmão da Pelo Australian lnstitute of International Affairs
da Comunidade da Austrália
República Federativa do Brasil
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Sérgió Eduardo Moreira Lima
Presidente da FUNAG

Melissa Conley Tyler
Diretora executive nacional do Al IA

