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(]XJ(aTOCOLO qyE, COLjW30CJUlÇJlO

entrea
PflCV L(j)fl qyE,qyE,~fE/DI CI:Nfl (])fl V:NFVE/R,SI(j)fl qyE,qyE,
LISCBOfl

eo
I:NSrrITUTO qyE,pO~flç;fo
C01fl1:NVfl(j)fl CE:M
SflVqyE, (])fl
vw;fo (j)}lS :MISCElijCÓCJ((])I}lS
qyE,LISCBOfl

CEntre:

fl PflCVL(j)flqyE,

qyE, :MCE(])ICI:NflqyE,LISCBOfl, adiante designada

como P:ML, pessoa cofectiva n° 502662875,

com sede naflv. Prof. CEgas

:Mon'ÍZem Lis6oa, aqui representada peCo (])irector, Prof. (j)outor João
flfcindo Pereira :Martins e Sirva, como primeiro outorgante
eo
11VSrrITUTO qyE, pOCJ(:Mflç;fO C01fl1:NVfl(])fl

CE:MSflVqyE, (j)fl

V1VI;fo (])}lS :MISCElijCóc]((])I}lSqyE,LISCBOfl, adiante designado como
IPCS, pessoa cofectiva n° 501295097, com sede no Largo da Luz, n011
1600-498 Lis6oa, aqui representado peCo(])irector, Prof. (])outor :Manue[
Judice J{afpem, como segundo outorgante,
CEstandoas duas instituições interessadas em desenvo[ver programas de
cooperaçãonos pÚlnos de ensino, da investigação e da prestação de serviços,
CEstandotam6ém interessadas em promover um cama de entendimento e
uma prática de interacção e e~eriências,
1, cere6rado o presente protocofo que se rege peCas cfáusuCas seguintes:

n\ /J~f
/ li
~

"'"

Cláusula

(]Jrimeira

jls cfuas instituições coCa6orarãona formação acacfémica na promoção
cultural e em projectos cfeinvestigação conjuntos.

Cláusula Seguncfa
Para a realização cfestes o6jectivos, as cfuas instituições

eCa6orarão um

, pCano anual cfe acti'Vicfacfesque inclua os programas a realizar e o respectivo
regime cfefinanciamento.

Cláusula crerceira
jls cfuas instituições faciEitarão os meios necessáriospara a realização
.

cfeste protocolo, no âm6ito cfas suas possi6i{iefacfes e enquacframento.

Cláusula Quarta
Os projectos a apresentar cfeverão ser aprovacfos peCasConse{/ios Cientificos
cfas cfuas instituições.

Cláusula Quinta
O presente protocoCa entra em vigor a partir cfa cfata cfa sua assinatura e
terá a cfuração cfe 3 anos prorrogável

tacitamente

por iguais períocfos,

pocfencfo ser revisto em quafquer altura ou cfenunciacfo com seis meses cfe
antececfência a pecfiefo cfequafquer cfaspartes, sem prejuízo cforespeito por
compromissos assumicfos no âm6ito cfoprograma cfeformação
pós-gracfuação

méáica cfe

e ou cfosprojectos especificos cfe investigação que estejam

em curso ou venham a estar, entre am6as as instituições.

o presente

Protocofo está conforme a respectiva minuta e compreenáe três

fo{fias senáo a primeira nt6ricaáa pefos outorgantes, contenáo a ú{tima as
respectivas assinaturas.

o presente

protoco{o, áepois áe Mo e acliaáo conforme, vai ser assinaáo por

am60s os qutorgantes.

PacuCáaáiáe :M.eáicina áe Lis60a

e
Instituto áe PormaçãoContinuaáa emSaúáe áa Vnião áas :M.isericóráias
áe
L is6oa,
em 02 áe (j)ezem6ro áe 2002.

o (])irector áa
PacuCáaáe áe :M.eáicina áe Lis6oa,

o (])ire ctor

Instituto áe Pormação
Continuaáa em Saúáe áa Vnião
áas :M.isericórálaS áe Lis60a
.

~

~

!

cA;UJvh~.V.
(CFrof (j)outor

J. :M.artinse Sirva)

anue{Júáice J{a{pern)

