p:J(aTOCOLO (/YE COCXPEquIÇJlO

entre a
P}lCV L(])}l(/YE (/YE:MCE(])ICI:N}l(])}l V:NI1JE~ I(])}l(/YE(/YELIS(]30}l
(P:ML)

e
I:NSrrITVrro SVPE/RjO(j{ C/YECFÊ:NCI}lS (])O íJ'quI(]3)lLJ{OCEq)}l
CE:Mp:J(PS}l(IScPE)
CEntre
}l P}lCVLq)}lC/YE

C/YE:MCEq)ICI:N}l C/YELIS(]30}l, aâtante dêsignaáa como

P9rtL, pessoa cot:ectiva n° 502662875,

com sedê na}lv.

Prof. CEgas9rtoniz,

em Lis6oa, aqui representaáa peCo(])irector, Prof. (])outorJoão }l(cináo Pereira
:Martins a Sirva,

e
o I:NSrrIrrVrro SVPE/RjO(j{ q)p, CFÊ:NCI}lS q)O rrquI(]3}lLJ{O CEq)}l
CE:MCN{PS}l,aáiante dêsignaáa como ISCPE pessoa cot:ectiva n° 501 510
184, com seáe na}lv. áas porças}lrmaáas, em Lis6oa, aqui representaáa peCo
seu Presiáénte, Prof. q)outor João Perreira dê}l(meiáa,
Consiáeranáo dê mútuo interesse o dêsenvo(vimento áe uma cooperação nos
áomínios áo ensino a áa investigação, é cet:e6raáoo presente Protoco(o dê
cooperação, que se regepeCasseguintes cCaúsuCas:

CEm am6as as instituições

poder-se-á esta6efecer programas

de cooperação

acoráaáos caso a caso que visem a vaCorização dos seus docentes nos aspectos
pedágógicos e cientificos, desi{Jnadamente a realização de cursos de :M.estrado
ou de (])outoramento, [pós-graduações a CEspecializações e, ainda, Seminários e
orientação de projectos de investigação.

}l P:M.Le o IScPE possi6ititarão aos seus docentes o e~rdcio mútuo de
docência e investigação, desde que taCnão constitua prejuízo para as respectivas
instituições e meâtante autorização casuística.

}l P:M.L e o ISCí{CE poderão coCa60rar em projectos de investigação,
apresentando em parceria canâufaturas a financiamento, desenvoCvendo o
tra6aC/iode investigação de acordo com contrato previamente esta6efecido e
pu6ticandO em conjunto os resuCtadosdo mesmo.

CCáusuCa 4 o

o ([)irector da P:M.L e o Presidente do IScPE

assumem a cEirecçãoda e~cução

do presente protocoCo.

o presente protocoCo entra

imeâtatamente em vigor após a sua assinatura e

considera-se vigente, até que uma das partes informe outra da sua intenção de
o rescincEir,o que terá efeitos sessenta cEiasapós a recepção da informação peCa
outra parte.

CDisposições
Pinais
o presente protocofo podê ser alterado a todo o tempo por acordo das duas
instituições.

o presente

protocoCo contém 3 (três) páginas e, depois de Mo a ratificado epor

correspondér à real e~essão das suas 'Vontades, éfeito e assinado em dois
e~mpCares,ficando um e~mpCar para cada uma das partes.
Lis6oa, 17 de :Maio de 2002

o Presidente do IScPE

lo (])irectorda P:ML

~.V
(cp,oj. CJJoutor João ?dartins

e Si{1Ja)

(CFrofVoutor João Pe"eira dêjf{meida)

