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Preâm6ufo

jI cartaLei de 17 dejIgosto de 1899, criouosseroiçosmédico-fegaisem .

Portugaf, cofocando-os na dépendência áasfacuúfadés áe medicina, para

funções médico-forenses e tam6ém para o ensino áa medicina fega[

::Maistarde, o (])ecreto n° 5023 de 29 de :Novem6ro de 1918, esta6efeceu

os institutos de medicina fega{ nas Comarcas-sede de Lis60a, Porto e

Coim6ra. CEstesinstitutos, destinaáos ao serviço pericia{ dessas comarcas

e aos eXflmes áe Ca60ratório áas restantes comarcas, foram então

consiáeraáos como pertencentes às facuCáaáes de meáicina, em60ra

su60rdinaáos à Secretaria de p.staáo áa Justiça e áos Cuctos no que

respeitava àsfunções médico-forenses.jI direcçãoáos institutos fm uma

inerência áo cargo de professor de medicina fega{ de caáa uma áas

facuCáades dé medicina. jIos institutos competia a reafização de e;(ames

periciais no âm6ito áas especiaCiáadesmédicas.

Com a revogação áo {j)ecreto n° 5023, peCo {j)ecreto-Lei n° 387-C/87, de

29 de {j)ezem6ro, os institutos áe medicina regar áei;(aram áe ser



consiáeraáoscomo aneJ(!JsàsfacuCáaáesáe meálCÍna,saCvaguaráanáo- I ~
se, no entanto, ser áesejáve[uma articufaçãocom eras.

CEmface áas áificu[áaáes encontraáas para tornar mais eficaz ta[

articufação, o q)ecreto-Lei nO431/91, áe 2 áe :Novem6ro, no seu artigo 3°

esta6efece que áevem ser cefe6raáos protoco[os entre as facuUaáes áe

meáicina e os institutos áe meáicina fega~ com os 06jectivosjá consignaáos

na Carta áe Lei áe 17 áe figosto áe 1899, ou seja para funções méáico-

forenses e para o ensino áa meáicina fega[

:Nesta conformiáaáe é cefe6raáo opresente protoco[o entre o Instituto áe

:MeáteinaLega[ áe Lis60a, áoravante áesignaáopor I:MLL, e a Pacufáaáe.

áe :Meáicina áa Vniversiáaáe áe Lis60a, áoravante áesignaáa porP:ML.

7'ermos áo Protoco[o

Consiáeranáo:

1° Q!le nos termos áo artigo 2° áo q)ecreto-Lei n° 387-C/87, áe 29 áe

q)ezem6ro, os Institutos áe :Meáicina Lega~ áoravante áesignaáos por

I:ML, áevem áesenvo[ver a sua activiáaáe em articu[ação com a

Vniversiáaáe;

2° Que, áesáe a sua funáação, os I:ML têm siáo áirigiáos por professores

universitários áe meáicina fega[garantináo através áesta tutefa cientijico-

peáagógica o rigor, a actua[ização e a qua[iáaáe áos e;(amesméáico-fegais;



30 Q!le nos termos da a[ínea m) do artigo 140 do referiáo dipfoma, compete

aos rDirectores dos FJvtL cefe6rar com as PacuUades de 1vt.edicinada

respectiva circumcrição médico-fega~ os protoco(os de cofa60ração que

se mostrem ináúpemáveis à prossecução dos 06jectivos do rutema médico-

fega[e, em particufar, ao desenvo(vimento do ensino superior de medicina

fega~ inc[uináo o ensino pré-graduado;

40 Que nos termos da afínea 6) do artigo 3° do <Decreto-Lein° 431/91, de

2 de Novem6ro, o ensino da dúcipEina de 1vt.edicina Lega[ e To:{jco(ogia

ef'oreme, como dúcipEina comtante do pfano de estudos na (F1vt.L,deve

ser articufado com o I1vt.LL;

50 Que nos termos dos nOs1 e 2 do artigo 4° deste cfip[oma, a articufaçãó

deve serformaEizada através de protoco[o de cofa60ração a cefe6rarentre

as imtituições referidas, e efa60rado por uma comúsão composta peCo

rDirector do FMLL e o rDirector da ef'1vt.L.

CÉcefe6rado o presente protoco{o entre:

- O INSTITUTO ([YE9rtP/DICINjI LfEÇjIL ([YE LIS(BOjI,

pessoa cofectiva n° 600 017 290, com sede na CJ(ua1vt.an-ue{(Bento de

Sousa, n. °3, em Lú60a, aqui representado peCoseu rDirector,Prof.(j)outor

Lesseps Lourenço dos ~is, e,

-}l ef'jICVL(j)}l([YE ([YE9rffE/DICIN}l ([YELIS(BOjI, pessoa

cofectiva n. °502662875, com sede na}lv. Prof. fEgas1vt.oniz,em Lis60a,

aqui representada peCo (])irector, Prof. (j)outor João }l{cindo CFereira

1vt.artim e Sirva, e que se regerápefas cfáusufas seguintes:



l°

Oensinoáa:A1eáicinaLega[eáasCiências(Forensesafinsna 'F:A1L,aníve[

pré epós-graáuaáo,seráfeito emarticuCaçãocomo I:A1LL.

Paraessefim, o I:A1LLe a q::A1L áesignarãoas uniáaáesestruturais que,

em caáa instituição, assumemas responsa6iliáaáese competênciasnos

áomínios áo ensino e investigação em meáicina Cega[e ciênciasforenses

afins.

Para osfins previstos no número anterior o ensinoprático áe meáicina

[ega[ será efectuaáo nos serviços operativos áo I:A1LL e nas uniáaáes

áesignaáaspeCa(F:A1L.

Osencargoseasnormasáecorrentesáesteensinoserãoáefiniáosemprotocofo

específicoentre os(])irectoresáo I:A1LL e áa q::A1L.

5°

Por soEicitaçãoáos(])irectoresáo I:A1LL ou áa q::A1Los termosáopresente

protoco[opoáerãoserrevistos,noprazo áeum ano,a contar áa áata áa sua

assinatura.



o presente protoco(o considera-se automaticamente renovado, sempre

quando a respectiva revisão não seja soCicitadapor quafquer das partes, até

30 dias antes da data do seu termo.

(Depois de Cidoe ratificado,por corresponder à rea( expressão das suas

vontades, assinam. 'Feito em dupCicado.

Lis6oa, 24 de Ju(lio de1997.

PeCo Instituto de ::M.edicinaLega( de

Lis6oa,

PeCa PacuÜiade de ::M.eáicina de

Lis6oa,

Prof. (])outor Lesseps
~is

Prof. (])outor J. ::M.artinse Sirva

((])irector) ((])ire ctor)


