Protocolo de Cooperação

ENTRE

INA

Instituto Nacional de Administração, adiante designado por INA, Instituto

Público, com sede no Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, pessoa colectiva
n.o 501 353 542, neste acto representado pelo Senhor Prof.° Doutor Luís Valadares
Tavares, na qualidade de Presidente;

CIEF - Centro de Economia Financeira do Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade Técnica de Lisboa, adiante designado por CIEF, com sede na Rua
Miguel Lupi, 20, em Lisboa, pessoa colectiva n.O 502 353 830, neste acto
representado pelo Senhor Professor Doutor José Martins Barata, na qualidade de
Presidente;

Considerando:

A.

Que o INA- Instituto Nacional de Administração conta entre as suas
atribuições e competências, designadamente através do seu Departamento de
I&D, desenvolver a investigação aplicada orientada para a modernização da
Administração Pública e colabora com centros de investigação no sentido de
contribuir para a formação de especialistas em áreas de interesse para a
Administração Pública,

B.

Que o CIEF -Centro de Economia Financeira do Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa desenvolve
actividades de investigação, nomeadamente actividades sobre avaliação de
políticas públicas e sobre a eficiência de organizações públicas,

c.

O INA representado pelo seu Presidente Professor Doutor Luís Valadares
Tavares e o CIEF representado pelo seu Presidente Professor Doutor José
Martins Barata acordam entre si este protocolo de cooperação que se rege
pelas seguintes cláusulas.

Cláusula 1.a
Objecto

o

presente protocolo VIsa estabelecer as bases de uma relação institucional de

cooperação potenciando sinergias e tirando partido de complementaridades que
contribuam para melhorar o conhecimento e a eficiência da Administração Pública,
assim como desenvolver metodologias de avaliação de políticas públicas.

Cláusula 2. a
Áreas de Colaboração

As principais áreas de colaboração são:
1.

Desenvolvimento de acções de investigação sobre a modernização da
Administração Pública, nomeadamente a avaliação de políticas públicas e análise
da produtividade dos serviços públicos.

2.

Divulgação das acções desenvolvidas e edição pelo INA dos resultados obtidos.

3.

Os estudos a realizar são definidos anualmente de comum acordo pelos
Presidentes do CIEF e do !NA. A sua eventual contratualização é concretizada
através de um adendum anexado ao presente protocolo.

Cláusula 3. a
Gestão do Protocolo

A gestão do protocolo é confiada a uma comissão que integra o Professor Doutor
Carlos Pestana Barros pelo CIEF e a Professora Doutora Helena Rato pelo !NA.

Cláusula 4. a
Entrada em vigor, prazo e Rescisão

1. O presente Protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura, podendo ser
rescindido por qualquer uma das partes, desde que o comunique á outra com
antecedência mínima de 3 meses, sem prejuízo da conclusão das actividades
em curso.
2. Este acordo é válido até 31 de Dezembro de 2003.

Anexo 1

Cláusula 1. a
Âmbito dos estudos a realizar

1.

Prevê-se o desenvolvimento dos seguintes estudos:
a) Produtividade das repartições de finanças da Área Metropolitana de Lisboa.
b) Análise de custo

beneficio da política portuguesa de segurança rodoviária.

2.

Os resultados dos estudos serão divulgados através de publicações e workshops.

3.

Competirá ao Professor Doutor Carlos Pestana Barros apresentar em cada 6
meses um relatório do plano de trabalho correspondente à investigação realizada.
Competirá à Professora Doutora Helena Rato organizar um workshop para
difusão da investigação.

Cláusula 2. a
Contrapartidas Financeiras

1.

O INA pagará ao CIEF a importância mensal de 1250 euros correspondente ao
trabalho de investigação identificado na Cláusula 1.

2.

Em contrapartida cabem ao INA os direitos de autor dos resultados dos estudos
que venham a ser publicados.

Oeiras, 1 de Setembro de 2003

Pelo INA

pel0C~
Prof.o Doutor José Martins Barata

