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entre a

Pjl CV L (j)jl (j)fE,CJYE:JvlfE(j)I CI:Njl (j)jl

V:NlrvE~I(j)jl(j)fE, CJYELISCBOjl

eo

I:NSrrrrvrro (j)fE q!EC:NOLOgljl QVÍ:JvlICJl fE CBIOLÓgICJl (j)jl

V:NlrvE~I(j)jl(j)fE :NOo/jl (j)fE,LISCBOjl

fEntre:

jl PjlCVL(j)jl([YE ([YE 9v!.P'(j)ICI:N}l (j)}l V:NIrr!E/~I(j)}l([YE ([YE LIS(j30}l,

adiante designadacomo P:ML, pessoacot:ectivan.o502 662 875, com

sedenajlv. CFrof.fEgas:Jvloniz,emLisGoa,aqui representadapeCo(Director,

CFrof(DoutorJoãojlCcindo (]Jereira:JvlartinseSirva, e

o I:NSCJ'FrvCJ'o(j)P' CJ'P.C:NOLOÇI}lQVÍ9vlIC}l P. (j3IOLÓÇIC}l (j)}l

V:NIrvP.CJ<SI(j)}l(j)fE:NOo/}l ([YELIS(j30}l, adiante designado como IrrQJ3/

V:NL, pessoa cot:ectiva n.0503 093 190, com sede na jlif da ~púGúca,

fE.jl.:N. - Q]linta do :Marquês, em Oeiras, aqui representadopeCo(Director,

CFrof.(Doutor :Manue{ :Nunes da (]Jonte,

é cet:eGradoopresenteCFrotoco{o,queseregerápeCasCCáusuCasseguintes:

la

jl P:ML e o IrrQJ3/V:NL cet:eGramo presenteCFrotoco{ocujo oGjectivo

g{oGa{éestaGet:ecerasGasesdecooperaçãocientifica epedagógicaentreas

duas instituições.

§ Vnico: Puturos programasde cooperaçãopoderãoser enquadradosno

presenteCFrotoco{o,passandoa constituir jlne.:\.osao mesmo.
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}l cooperação entre a P9rt.L e o Irr'Qg3/V:NLtem como 06jectivo a optimização

áos recursos áe caáa uma áas instituições em tomo áe projectos específicos

áe natureza científica e peáagógica a áesenvo[ver no quaáro áas activiáaáes

para as quais as áuas instituições se encontram estatutariamente
vocacio naáas.

Ja

O Irr'Qg3/V:NL áisponi6ifiza-se a apoiarprojectos áe investigação conáuziáos

por áocentes e investigaáores áa P9rt.L, nomeaáamente, facuftanáo a ocupação

e/ou utifização áos seus fa60ratórios, insta fações e serviços, áesáe que isso

[lie seja vantajoso. }l áuração e áemais conáições áestas acções serão

esta6efeciáas com 6ase em}lcoráos}láicionais ao presente Protoco[o meáiante

prévio parecer áos Conse[lios Científicos áa P9rt.L e áo Irr'Qg3/V:JVL.
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O Irr'Qg3/V:NLcompromete-sea autorizar osseus áocentes e investigaáores,

com respeito pe[os áireitos e áeveres consignaáos nos seus P.statutos áe

Carreira, a participar em acções áe formação ou projectos áe investigação

conáuziáos pefa P9rt.L,quer efes sejam áa responsa6i[iáaáe parti[Wa com o

Irr'Qill/V:NL ou áa e~c[usiva iniciativa áa P9rt.L, sempre que ta[ seja

consiáeraáo positivo para a instituição.

sa

}l P9rt.L áisponi6i[iza-se a autorizar os seus áocentes e investigaáores, com

respeito pe[os áireitos e áeveres consignaáos no P.OOV, na meáiáa pennitiáa

peCasrespectivas 06rigações áo serviço áocente e áe investigação, a contri6uir

para o áesenvo[vimento áe acções científicas e peáagógicas conjuntas com o

Irr'Qg3/V:NL, sempre que ta[ seja consiáeraáo positivo para a instituição.
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Os áocentes, investigaáores e técnicos quer áa P9rt.L, quer áo Irr'Qg3/V:NL

que venliam a participar em acções conjuntas no âm6ito áa investigação



científica ou daformaçãopós-graduada o6rigam-se a cumprir todas as

suasfunções académicas,nomeadamenteasdocenteseas de responsa6ifidade

nos corposdegestão efuncionamento das respectivas instituições. (])e igua{

forma, as acções de investigação ou formação pós-graduada conduzidas

por docentes e investigadores da P:M.L no FrQ(]3/V:NL, deverão ser

integradas emprogramas dos centros de investigação da P:M.L e, sempre

que apropriado, ter por o6jectivo preferencia{ os a{unos da P:M.L.

la

Os docentes, investigadores e técnicos da P:M.L que pretendam conduzir

acçõesde investigação ou formação no Irr'Q!!3/V:NL não serão afectados

em qua{quer das suas prerrogativas profissionais e na progressão das suas

carreiras, mantendo integra{mente o seu estatuto na P:M.L. Inteira

reciprocidade se aplicará aos docentes, investigadores e técnicos do Irr'(ff3/

V:NL que participem em acçõesde colá6oração com a P:M.L.
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CEmtoda aprodução científica (artigos pu6licados, 'Posters"ecomunicações

a congressos,seminários e conferências, produção de teses) que resuetar

destas acçõesde cooperação,os respectivos autores o6rigam-se a mencionar

e:(pressamenteo víncu{o à P:M.Le ao Irr'(ff3/V:NL.
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:No caso de a colá6oração entre as duas instituições signatárias se traduzir

em actividades de docência, de coordenação, de supervisão ou eventua{

participação emorgãosacadémicosna outra instituição, está a mesmasujeita

às :Normas para a Colá6oração entre Instituições de CEnsinoSuperior em

Portugaf, recomendadas peCo C1(VP, sendo os respectivos montantes

cafculádos deacordo coma rr'a6efadeCJ?§ferênciaemvigor para a cofa6oração

de pessoa{ docente.

r
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o presente CFrotoco{oiniciar-se-á com a sua assinatura, é vá{ido peCoperíodo

de um ano, sendo automaticamente renovado por períodos anuais caso não

seja denunciado por qua{quer das partes até 60 dias antes dofim do período

de vigência.

(j)epois de {ido e ratificado, por corresponder à rea{ expressão das suas

vontades, o assinam Peito em dupCicado.

PacuUade de Medicina de Lis6oa, 24 de Pevereiro de 2000

o (j)irector da

ãde de Medicina de Lis60a

o (j)irectordo Instituto de

fJécnoCogia Q]límica e CJ3ioCógica

.Y
(CFrof.(j)outor J. Martins e Sirva) (CFrof.(j)outor M. j{unes da Ponte)


