P1(CYTOCOLO

([YE CO()1XE/Rfl. ÇJf o

entre a
rJ'fi CV L([))'.([YE ([YE :MCE([)J CPN)'. ([))'. VW1~E/R,S

J([))'.([YE ([YE

[,JS(]30)'.

eo

)'. rJ')'.CV[,([))'.([)CE([)CE:MCE([)JCJJf)'. ([)CE[,JS(]30)'., adiante designada
como rJ':M[', aqui representada peCo ([)irect01~prof ([)outor.7oão)'. [cindo
(Pereira :A1artins e S1lva,

eo
('entro áe CEstudosJudiciários, adiante designada o como (tE], aquI
representada

peCo peCo ([)irect01~ ([)r. :Mário cravares :A1enáes,

íf\/ointuito áe concretÍ:,arem o seu interesse recíproco. decidem esta6erecer o
presente Prot xo[o de Cooperação, que se rege peCas dáuJu[as se,quintes:

C[áuJu[a {Primeira
( ) o6jathm áo presente protoco[o é o áesell'(lo((Jimelltoda cooperação entre
.7.\diw.1ill.\Útuiç()es,áesifjnaáamente em actufldade.\ de (ormação i11lciar.
conlÍnua e p()s-fjradÚada de profissionais da saúde e áe mafjist rado.1em
áreas dí!illlen:JSecomum à :Med1álla e ao (IJireito.
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C{áusu{a Segunáa
1.}1 concretização deste protoco{o será áe.finiáa caso a caso emjunção
especificiáaáe áe caáa acção ou projecto efomwlizaáa
específicos,

áa

através áe acoráos

que reguCarão o âm6ito áa cooperação e os respectivos

mecanismos de e.rçcução.
2. Caáa um dos outorgantes i11formará o outro s06re as acções áeformação
constantes do seu pCano áe activiáades.

C{áusu{a

'Terceira

Caáa um dos outorgante, meáwnte C01lSuCta
prévia, compromete-se a cofocar
à disposição áo outro os meios necessán"os à realização áas acções eprojectos,
de acoráo com as normas em vigor em caáa i1lStituição e sem pr~juízo áo
seu norma (funcionamento.

C{áusu{a Quarta
1.

(aáa um dos outorgantes compromete-se afacuCtar ao outro os seus
centros dê áocumentação e o acesso às [(qações e entÚ{ades internaci01UllJ
fe (o(1flt7(ã() ,.,,6re as áreas áe interesse comum.

11/t!díant.erefJra.~a

" l'ta(je&cer.
2. (ada um áos outorgantes enviará ao outro um e1.;pnp(ar das pu6EicaçÔes
por SI editada.1 que servem .whre áreas de interesse comum ao .Direito e

a :A1 edi'àlla.

C{áusuCa Quinta
1. O presente protoco{o é esta6eCecidopor tempo irufetenninado e entra em
vigor imediatamente com o acto da sua assinatura.
2. O presente protoco{o poderá ser rescindido a todo o tempo por acordo das
partes outorgantes, ou denunciado por quafquer áeCascom a antecedência
mínima de 60 áias, sem pr~juíso da conc{usão dos pn!jectos e acção em
curso nesse momento.
3. Q~afquer aspecto omisso deste protoco[o será reguCamentado por acordo
entre as partes.

o presente

protoco[o contém três páginas e éfeito e assinado em dupEicado.

cFacuCáade de :Meáicina de Lis60a

e o Centro de CEstudos ]uáicián'os.

Lis60a, 4 de 1Vo'Vem6rode 2002.
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