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Considéranáo que, nos termos áo áisposto no n° 2 do artigo 4° áo áecreto fei

n° 16/94, áe 22 dé Janeiro (P.statuto áo P.nsino Superior Particufar e
Cooperativo), as entiáaáes instituiáoras dé ensino poáem cefe6rar acoráos
áe Cooperação com instituições áe ensino superiorpú6Bco,

Consiáeranáo o interesse áa P~L e áa P.SP.J(])em promover o
désenvo{vimento e aprofunáamento

mútuo,

áas actividadés em áomínio áe interesse

(j)ecidem esta Gefecer o presente Protoco[o de Cooperação, que se rege pefas
cfáusufas seguintes:

C[áusu[a Primeira
}l cooperação entre as duas instituições desenvo[ve-se-ii no domínio da
Pormação de CEducadores, de modo a que as refações de intercâmGio
permitam uma conjugação de acções que originem Geneftciospara amGas

aspartes.
C[áusu[a Segunda
}l cooperação entre as duas instituições revertirá asformas que, em cada
momento,forem jufgadas mais oportunas, podendo designadámente assumir
as seguintes:

1) Permuta de info171lação 6iGliográfica considerada importante pefas duas
instituições;
2) Vti[ização

recíproca de recursos humanos e materiais disponiveis, de

acordo com regras próprias a estaGefecerpara o efeito;

3) ~afização

de projectos de investigação por e[ementos das duas

instituições, em áreas de interesse comum;
4) CofaGoraçãono desenvo[vimento de acções de pós-graduação, tendo em
vista a vaforização deprogramas deformação a desenvo[verpefas duas
instituições.
C[áusu[a r[erceira
:No caso de co[aGoração no desenvo[vimento de acções de ensino, as

remuneraçõessão estaGefecicfascomoGservânciadas taGefasaprovadas.

C{áusu{a Quarta
O Protoco{o entrará em vigorna áata áa sua assinatura e poáerá ser revisto
ou ampEiaáo com o mútuo acoráo áe amGas as partes. }l sua suspensão ou
termo poáerão ser áecÚlraáas por qua{quer áas partes com prévio aviso áe 90

âws.

O presente protoco{o contém três páginas e éfeito e assinaáo em áupEicaáo.

Pacu{áaáe

áe :Jvleáicina áe LisGoa e CESCOÚl
Superior

áa CEáucação João áe

(f)eus, em 29 áe NovemGro áe 2002.

O (])irector áa
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O (])irector áa
P.SCOÚlSuperior áa CEáucação,
João áe (f)eus

(Prof. (j)outor J. :Jvlartins e Sirva)

