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CjlrrÓL1Cjl POCJ(TUqVP,s)f.

CE,ntre:

)f. P)f.CVL(j))f.([YE ([JE 9dCE,(j)1C1:N)f.(]YE L1S(]30)f., aáiante áesignaáa
como P9dL,

aqui representaáa peCo ([)irector, Prof. (j)outor João )f.fcináo

Pereira 9dartins e Sirva, e

)f. P)f.CVL(j))f.(j)CE,

(j)CE, P1LOSOP1)f.

(j))f. V:N1VCE,~1(j))f.(j)CE,

C)f.TÓL1C)f. POCJ(TVqVP,,5)f., aáiante áesignaáo como PPVCP, aqui
representaáa peCopeCo ([)irector, Prof. (j)outor :Nuno áa Sirva

q onça(ves.

:Neste entenáimento, e no âm6ito áo protoco(o áe cooperação assinaáo a 8
áe OutuGro áe 1987 entre a Vniversiáaáe áe LisGoa e a Vniversiáaáe
Cató(ica Portuguesa e áo protoco(o que o regufamenta, assinaáo a 15 áe
Janeiro áe 1992, a P9dL e a PPVCP, interessaáas no áesenvo(vimento e
aprofunáamento áa sua cofaGoração em áomínios áe interesse mútuo,
áeciáem estaGefecer o presente protoco(o áe cooperação que se rege pefas
cfáusufas seguintes:

la

fi cooperação
entre as duas instituições desenvo{ver-se-áem domínios
cientfficos e pedagógicos de interesse comum, de modo a que as refações de
intercâm6io permitam

uma conjugação de acções que originem 6eneficios

para am6as as partes.

2a
fi cooperação entre as duas instituições revestirá asformas que, em cada
momento,forem julgadas mais oportunas, podendo designadamente assumir
as seguintes:
1) Permuta de informação 6i6úogáfica considerada importante peCas
duas instituições;
2) Vti{ização recíproca de recursos /iumanos e materiais âlS]Joniveis,de
acordo com regraspróprias a esta6efecerpara o efeito.
3) CR,ga{izaçãode projectos de investigação por efementos das duas
instituições, em áreas de interesse comum;
4) Cofa6oração no desenvo{vimento de acçõesde ensino de úcenciatura e
depós-graduação, tendo em vista a vaforização mútua dosprogramas
deformação em curso nas duas instituições.

3a
:No caso de coCa6oração no desenvoCvimento
remunerações são esta6efecidas

de acções de ensino, as

com o6servância das ta6eCas aprovadas

peCo ConseC/iode CR,gitoresdas Vniversidades

Portuguesas.

-

4a

o protocoCoentrará em vigor na áata áa sua assinatura epoáerá ser revisto
ou amp[iaáo com o mútuo acoráo áe am6as as partes. }I sua suspensão ou
termo poáerão ser áecfaraáaspor quafquer áaspartes comprévio aviso áe 90
âuzs

o presente

protocoCo contém três páginas e éfeito

e assinaáo em áupúcaáo.

PacuUaáe áe ?r1edicinaáe Lis60a e PacuUaáe áe PiCosofia áa
Vniversiáaáe Catóúca Portuguesa, em JS áe Setem6ro áe 2001

o CDirector áa

PacuUaáe áe ?r1edicinaáe Lis6oa,

o CDirector áe

PacuUaáeáe PiCosofiaáa
Vniversiáaáe CatóúcaPortuguesa,

~
(Prof. (l)outor J. ?r1artins e Sirva)
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(Prof.:Nunoáa Sirva Çonça[ves)

