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entrea

P.fl.CV L(j).fl. (]YE (]YE :Mp'(j) I CI:JV.fl.CJYELIS(BO.fl.

ea

P.fl.CV L (j).fl. CJYE CJYE :Mp'(j) I C I:JV.fl. CJYE:NT)i (jij.fl.

da V:Jv7rcJECJ?SI(j).fl.CJYE CJYE LIS(BO.fl.

P,ntre:

.fl. P.fl.CV L (]).fl.(]YE ([JE :MP,(]) I C I:JV.fl. (]).fl. V:Jv7o/ECJ?S I(]).fl. (]YE (]YE LIS(BO.fl.,

aáiante designada como P:ML, pessoa coCecti'Van° 502 662875, com sede na

.fl.'Va.Prof P,gas :Moniz em Lis6oa, aqui representada peCo (])irector, Prof
(])outor João .fl.{cindoPereira :Martins e Si{'Vae,

.fl. P.fl.CV L(]).fl. (]YE (]YE :MP,(]) I CI:JV.fl. ([JE:NT)i (jij.fl. (]).fl. V:Jv7o/E CJ?SI(]).fl. ([JE

([JE LIS(BO.fl., adiante designada P:M(]),pessoa coCecti'Van° 503013366, com

sede na Cidade Vni'Versitaria, em Lis6oa, aqui representada peCo Presidente

do Conse{/io(])irecti'Vo, Prof (])outor .fl.ntónio Vasconce{os cra'Vares.

Considerando a compCementaricfade de sa6eres dentro da Vni'Versicfade;

Considerando o evidente interesse do desen'Vo{vimentodessa cooperação entre

as duas PacuUades a da sua desejá'Ve{ e.x:!ensão a outros domínios;

Considerando o contri6uto que a mesma constitui para a prossecução dos

o~jecti'Vosde cadauma deCas,é ceCe6radoopresente Protoco{o de Cooperação

que se rege peCascCáusuCas seguintes:

cCáusuca la

(06jecto)

o presente Con'V~o 'Visao desen'Vo{vimento da coCa6oração nos domínios do
ensino, da ln'Vestigação e da prestação de serviços à comunidade, em áreas e

campostemáticoscomuns ou compCementaresas duas instituições, nas quaisse



verifique e.KÍ$tirem vantagens no esta6eCecimentode re{açõescientíficas,

pedágógicas, técnicas e administrativas, que pennitam uma conjunção de acções

veicufadas para o mesmofim.

Cfausufa 2a

(Jim6ito de cooperação)

1.}l cooperação entre as duas instituições assumirá, entre outras, as seguintes

fonnas:

a) Participação de docentes da PacuUade de :Jv[edicinade Lis60a em

actividades Cectivasde graduação e de pós-graduação na área da saúde

da PacuUade de :Jv[edicina(j)entária, e participação de docentes da

PacuUade de :Jv[edicina(j)entária em actividades Cectivasde graduação

e pós-graduação da PacuUade de :Jv[edicinade Lis6oa;

6) Participação de investigadores da PacuUade de :Jv[edicinade Lis60a

em actividade de investigação de Centros da PacuUade de :Jv[edicina

(j)entária, e de investigadores da PacuUade de :Jv[edicina(j)entária em

actividades de investigação da PacuUade de :Jv[edicinade Lis6oa;

c) }lcesso a inscrição para a o6tenção de graus a títu{os académicos e

jrequincia de cursos de pós-graduação de docentes da PacuUade de
:Jv[edicina(j)entária na PacuUade de :Jv[edicinade Lis60a e de docentes

da Pacu[dade de :Jv[edicinade Lis60a na Pacu[dade de :Jv[edicina

(j)entária, dentro dos [imites e em condições a definir;

d) Participação de docentes qua[ificados da PacuUade de :Jv[edicinade

Lis60a na orientação de dissertações de graduação ou pós-graduação

ou emjúri de provas académicas da PacuUade de :Jv[edicina(j)entária e
de docentes da Pacu[dade de :Jv[edicina(j)entária na PacuUade de

:Medicina de Lis6oa;

e) CJ<ça[izaçãoconjunta de actividades de formação e de pós-graduação,

assim como de congressos, co[óquios e conferências, na área da saúdé;



fi Possi6i{iáadê dê utilização comum dê instaÚlções para realização e

promoção dê acçõesáeformação e dê ensino, dêntro dê Cimitesa dêfinir;

g) Intercâmmo dê informação cientffica e técnica no que respeita a recursos

convencionais e e{ectrónicos, procuranáo-se tam6ém optimizar a

utilização cooperativa e compCementar áe recursos dê 6ases dê áaáos;

li) Outras formas eventuais áe cooperação a acoráar, no âm6ito áos
06jectivosáe am6asas instituições.

2. Para efeitos dêapCicação áo áisposto no número anterior, a PacuCáadêdê

9I1eáicinaáe Lis60a participará por si mesma e/ou através áa}f.ssociação para a

Investigação e CDesenvo{vimentoáa PacuCáadêdê 9I1eáicinadê Lis60a.

CCáUSUÚl Ja

(Orientação Cientifico-Peáagógica)

Os áocentes a que se refere a cCáUSUÚl2a serão dêsignaáos em caáa ano pe{os

respectivos Conse{lios Científicos.

CCáusuCa 4a

(P,~cução )

}f.participação áos áocentes e investigaáores áa PacuCáadê áe 9I1eáicina áe Lis60a

nas activiáaáes áocentes e áe investigação áa PacuCáaáe áe 9I1eáicina CDentária

e áos áocentes e investigaáores áa Pacu{áaáe áe 9I1eáicina CDentária nas

activiáadês dê áocência a investigação áa PacuCáaáe dê 9I1eáicina áe Lis60a

efectuar-se-á nos seguintes termos:

a):No âm6ito áe activiáadês áocentes -}f. PacuCáaáe áe 9I1eáicina áe Lis60a

e a PacuCáaáe áe 9I1eáicina CDentária áisponi6i{izarão o pessoa{ para os

períoáos necessários às activiáaáes contemp{aáas no âm6ito áeste
protocoCo; . I ~W

f



6)1Vo âm6ito de projectos de investigação, em termos a definir, 6em como

no âm6ito de actividades de prestação de serviços à comuniáade - a
Pacufáade de 9rf.edicina de Lis60a e a Pacufáade de 9rf.eâu:ina (j)entária

disponi6iEizarão o pessoa[ durante o período da respectiva e~cução.

2. }l Pacufáade de 9rf.edicina de Lis60a assumirá os encargos inerentes a

eventuais pagamentos que sejam devidos a docentes e investigadores da
Pacuúfade de 9rf.edicina (])entária no âm6ito de actividades fectivas ou de

projectos comfinanciamentos eJ(fernosque contempfem remunerações aopessoa[

de docência e investigação e, reciprocamente, a Pacufáade de 9rf.eâu:ina(])entária

assumirá os correspondentes encargos do pessoa[ da Pacuúfade de :M.edicinade
Lis60a no âm6ito das mesmas actividades;

3. Os docentes e investigadores da Pacufáade de 9rf.edicinade Lis60a e da

Pacuúfade de 9rf.edicina(j)entária terão, enquanto integrados nas actividades

de docência e de investigação, acesso aos serviços de apoio à investigação e à

docência das duas instituições, nas mesmas condições em que estes sãoprestados

aos seus mem6ros permanentes.

4. CÉ constituída uma Comissão CE~cutiva composta por dois professores, um

de cada Pacufáade, à qua[ compete concretizar ofuncionamento das âlScipEinas

e do apoio previsto no âm6ito do presente Protoco[o, regufamentá-fo e propor

outras formas de cooperação para cada ano fectivo, a aprovar peCo Conse[/io

(f)irectivo de cada P acufáade em ane~o a este Protoco[o.

C[áusufa 5a .

(JIfterações, mOdificações e e~[usões)

1. fls propostas de afteração, mOdificação ou e~[usão de pontos mencionados

no presente Convénio deverão ser comunicadas à outra parte com a antecedência
de 90 dias.

2. fls afterações ou e~[usões acordadas peCaspartes serão 06jecto de aditamento

aopresente Convénio.



CCáIMufa6°

(CDuração)

o presente Protocofo é vá{úfo por áois anos e renováve{ automaticamente

poáenáo ser áenunciaáo com anteceáência mínima áe seis meses.

CCáIMufa 7°

(CEntraáa em vigor)

o Protoco{o entra em vigor imeáiatamente após o acto áa sua assinatura,

revoganáo o protoco{o anterior.

Pacu{áaáe áe :Medicina áe Lis60a e Pacu{áaáe áe :Medicina (])entária, em

17 áe :A1aio áe 2002.

o (])irector áa

Pacu{áaáe áe :Medicina áe Lis6oa,

Presiáente áo Conse{/io (])irectivo áa

Pacu{áaáe áe :Medicina (j)entária,

L.v
(Prof (j)outorJ. :A1artinse Si{va)---(<Prdf-Pfoutor}l. Vaiconce{os'Tavares)


