NUMERO DE REGISTROI 56917-97-20-I-20
PROTOCOLO DE INTENQDES CELEBRADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS ESPACIAL - INPE, A UNIVERSIDADE NACIONAL AUTDNOMA DO MEXICO
- UNAM, A FACULDADE DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS DA UNIVERSIDADE DE
BUENOS AIRES - FCENIUBA E A UNIVERSIDADE DA CHILE - UCH

O INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAL - INPE, orgao do Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e lnovacao - MCTI, cadastrado no CNPJ/MF sob o n° 01.263.896/000598, com sede na Av. Dos Astronautas n° 1758, Jardim da Granja, na cidade de Sao Jose
dos Campos - SP, Codigo Postal 12227-010, classificada como lnstituigao Cientifica,
Tecnologica e de lnovagao (ICT), nos termos da Lei n° 10.973/04, doravante INPE, neste
ato representado por seu Diretor Dr. Clezio Marcos De Nardin, designado pela Portaria n°

3.782, de 1° de outubro de 2020, publicada no DOU de 02 de outubro de 2020, portador da
Carteira de ldentidade n° 060.817.277- 7 - SSP / SP e CPF n° ***. 545.830 - **, a
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO - doravante UNAM, inscrita no
Registro Federal de Contribuintes (RFC) UNA-290722-7Y5 e com endereco legal no 9° andar
da Torre da Reitoria, em Ciudad Universitaria, Alcaldia Coyoacan, México Cidade, Cédigo
Postal 04510, nos termos do artigo 1° da sua Lei Organica, publicada no Diario Oficial da
Federacao em 6 de janeiro de 1945, é uma empresa publica, érgao do Estado
descentralizado, dotado de plena capacidade juridica para cumprir os seus fins. A
representacao legal desta Casa de Estudos, com base nos artigos 9° da sua Lei Organica e

30 do seu Estatuto Geral, pertence ao seu Reitor, Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, que
tem, de acordo com o inciso I do artigo 34° do préprio Estatuto , poderes para delega-lo, para

que o Dr. Leonardo Lomeli Vanegas e o Dr. William Henry Lee Alardin, na qualidade de
Secretario-Geral e Coordenador de Pesquisa Cientifica, respectivamente, tenham os
poderes necessarios para a assinatura deste instrumento, nos termos do Acordo que delega
e distribui competéncias para a celebragao de convénios, contratos e demais instrumentos
de consenso de que a Universidade seja parte, publicados no Diario da UNAM em 5 de
setembro de 2011. Na estrutura organico-administrativa da UNAM, esta 0 lnstituto de
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Geofisica, que possui a infraestrutura e os recursos necessarios ao cumprimento do objet
deste instrumento, cujo titulo ar é o Dr. José Luis Macias Vazquez, a FACULDADE D
CIENCIAS EXATAS E NATURAIS DA UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES - FCEN/UB

com sede na lntendente Guiraldes 2160, Cidade Autonoma de Buenos Aires,1428, unidade
académica da Universidade de Buenos Aires, entidade auténoma de direito publico argentino
fundada em 1821, doravante denominada FCENIUBA, neste ato representada por seu reitor,
Dr. Juan Carlos Reboreda, DNI n° 12.011.050; a UNIVERSIDADE DO CHILE - UCH,

entidade autonoma e independente, inscrita no registro nacional com Rut 60.910.000-1 com
endereco na Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago de Chile, classificada como

instituigao publica de pesquisa e ensino, denominada doravante l(I_l-1, neste ato
representado para esses fins pelo Reitor da Faculdade de Ciéncias, nos termos do Decreto
Tra n° 309/1421/2018 de 11/07/2018, Dr. Raul Morales Segura, Rut 6.737. 056-2 com
endereco em Las Palmeras 3425, Nuﬁoa, considerando:
a) Que o INPE tem por objetivo a realizagao de pesquisas cientificas, desenvolvimento
tecnolégico, atividades operacionais e formagao de recursos humanos nas areas de

Ciéncias Espaciais e Atmosféricas, Obsen/agao da Terra, Previsao do Tempo e Estudos
Climaticos, Engenharia e Tecnologia Espacial e areas de conhecimento relacionadas, em
de acordo com a politica definida pelo Ministério;

b) Que, especificamente, o INPE execute o Programa EMBRACE (Programa Brasileiro de
Estudo e Monitoramento do Clima Espacial) para monitorar as variaveis da atividade do
ambiente espacial que inclui a magnetosfera, a alta atmosfera e os efeitos das correntes

induzidas no solo para prever os impactos nos setores tecnolégicos de protecao economica
e social;
c) Que a UNAM visa proporcionar ensino superior para a formagao de profissionais,

investigadores, professores universitarios e técnicos uteis a sociedade; bem como organizar
e conduzir pesquisas, principalmente sobre as condiooes e problemas nacionais, e estender
os beneficios da cultura o mais amplamente possivel;
d) Que, dentro do lnstituto de Geofisica da UNAM, estao 0 Sen/igzo Mexicano de Clima
Espacial (SCiESMEX) e o Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE), que foram
organizados em 2014 e 2016 respectivamente para desenvolver, instalar e operar redes de
medicao instrumentos e pesquisas cientificas no México, bem como levar a cabo sistemas
de monitoramento, analise e alerta de clima espacial, para fornecer informacoes especificas
e confiaveis;
e) Que a UBA, como instituicao de ensino superior, visa produzir, transmitir, disseminar e
preservar 0 conhecimento e a cultura. A Faculdade de Ciéncias Exatas e Naturals da

Universidade de Buenos Aires é um centro de ensino superior e pesquisa dessa casa de
estudos superiores.

f) Que, especificamente, a UBA mantém o Laboratorio Argentino de Meteorologia Espacial
da UBA (em espanhol: Laboratorio Argentino de Meteorologia Espacial, doravante
denominado "LAMP"), organizado em 2015 para atividades de pesquisa e operagoes (R20)
para melhorar o monitoramento do clima espacial e previsao; bem como desenvolver

atividades operacionais para a producao de relatorios, avisos e alertas sobre as condicoes
do Clima Espacial para a comunidade;

g) Que o UCH tem como objetivos principals prover ensino superior para formar
profissionais, pesquisadores, académicos e especialistas técnicos lucrativos para a
sociedade, bem como organizar e realizar pesquisas, principalmente sobre problemas e

condicionantes nacionais, e estender o mais possivel os beneficios da cultura;
h) Que, especificamente, 0 UCH mantém o Laboratério de Plasmas Espaciais e Astrofisica
(LSAP) da Faculdade de Ciéncias da Universidade do Chile, tem uma longa tradigao de

atividades de Clima Espacial que proporcionam monitoramento, previsao e alerta de eventos
climaticos severos a usuarios interessados;
i) Que todas as instituigoes (INPE, UNAM, FCENIUBA e UCH, denominadas "Partes") tém
interesse em realizar discussoes para, de forma coordenada e de comum acordo:
1. Promover um esforco conjunto para fomentar a pesquisa e a cooperagao entre as
Partes na area do Clima Espacial, por meio do estabelecimento de uma Liga
(ALL4Space, do inglés “America Latina League for Space-Weather”) para melhorar o

estudo e monitoramento do Clima Espacial na América Latina;
2. Buscar 0 reconhecimento da ALL4Space nas atividades dedicadas a organizacoes

elou grupos internacionais bem estabelecidos, que incluem, entre outros, a promocao,
regulacao e definigao do Clima Espacial, como o grupo de trabalho lnterprograma em

Sistemas de lnformagao e Services sobre Clima Espacial (lPT-SWelSS), da
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Organizagao Meteorolégica Mundial (OMM); 0 Sen/igo lnternacional de Meio
Ambiente Espacial (ISES); e 0 Grupo de Peritos em Clima Espacial do Subcomité
Cientifico e Técnico da Comissao das Nagoes Unidas para os Usos Pacificos do
Espago Exterior (UN COPUOS);

Facilitar a identificacao e implementagao de areas especificas de interesses comuns,
incluindo, mas nao se limitando a, 0 intercambio de pessoal, incluindo alunos, a

instalacao de equipes de pesquisa de e para todas as Partes, a criacao ou melhoria
da infraestrutura de pesquisa em todas as Partes e a organizacao de programas
conjuntos de pesquisa em areas de interesse comum em clima espacial;
Promover um intercambio mais estreito de informagoes entre as Partes, conforme
necessario para assegurar uma cooperacao eficiente nos dominios do clima espacial;
Organizar elou copatrocinar conjuntamente, conforme acordado pelas Partes,
eventos (por exemplo, seminarios, workshops, exposicoes e exibicées) sobre

assuntos de interesse mutuo, incluindo, mas nao se limitando a, clima espacial;
Realizar outras atividades relacionadas com a promocao de um relacionamento
harmonioso entre as Partes e com a promogao do desenvolvimento economico e da
prosperidade de todos os paises;
Compartilhar qualquer documentagao relevante para a implementacao das ativacoes
realizadas em decorréncia deste Protocolo de lntencoes, incluindo aquelas
relacionadas a equipamentos, materials, componentes e pecas; e

Buscar a facilitacao, de acordo com suas respectivas leis e regulamentos, em uma
base totalmente reciproca, o fornecimento de documentagao apropriada para que os
nacionais da outra Parte entrem, saiam ou residam em seu territorio para realizar
tarefas no ambito das tarefas sob este Protocolo de lntencoes e envidar todos os
esforcos para resolver quaisquer problemas experimentados pela outra Parte e
envidar todos os esforgos para resolver quaisquer problemas experimentados pela
outra Parte.
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J) Que seja reconhecida a necessidade e importancia da consolidacao deste Protocolo de
lntengoes, com vistas a concretizagao das atividades acima descritas; decidir assinar este
Protocolo de lntencoes, nas seguintes condicoes:

As Partes comprometem-se a unir forgas com 0 objetivo de complementar suas
experiéncias em areas de interesse comum, sem prejuizo de sua atuacao
individual e independente;
Para a futura execucao dos projetos e atividades relacionados a este “Protocolo
de lntencﬁes”, os participantes elaborarao Planos de Trabalho, os quais deverao
ser implementados por meio de Convénios ou outros instrumentos semelhantes

para cada projeto;
Este Protocolo de lntencoes entrara em vigor na data de sua assinatura e tera
validade de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser rescindido antecipadamente,

mediante notificagao por escrito, com 30 (trinta) dias uteis de antecedéncia, de um
dos as Partes e as demais ou de comum acordo entre todas as Partes.
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Por mutuo acordo, todas as partes assinam quatro copias do presente Protoc o I o de
lntengoes em duas versoes de igual teor e igual valor, em espanhol e portugués.
Sao José dos Campos, 6 de agosto de 2021.
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