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j1 PacuUaáe dê :M.eáicina áa Vniversiáaáe .cisGoa, aáiante áesignaáa
como P:M.L, pessoa cofectiva n. o 502662875, com sedê na najlveniáa Prof
CEgas:M.oniz, 1649-028 LisGoa, aqui representaáo peCoProf ([)outor João
jlCcindo :Martins e Sirva, na sua qua{iáaáe áe ([)irector

e
O Instituto dê :Meáicina :Mofecufar, aáiante áesignaáo por I:M.:M.,pessoa
cofectiva 1l.o 506134466, com sedê najlveniáa Prof CEgas:M.oniz, 1649028 LisGoa, c.qui representaáo pe{o Prof ([)outnr João LoGo ./1ntunes, na
sua quaúáaáe dê Presiáente áa ([)irecção
cefeGram o presente Protoco{o, que se regerá pefas cfáusufas seguintes:

la
jl P:M.L e o I:M.:M.cefeGramo presente Protoco{o cujo 06jectivo gCoGa{é
estaGe{ecer Gases áe cooperação científica e peáagógica entre as áuas
instituições. Puturos programas áe cooperaçãopoáerão ser enquaáraáos no
presente protocoCo,passando a constituir jlne~os ao mesmo.
2a
jl cooperação entre a P:M.Le o I:M:Mtem como oGjectivoa optimização áos
recursos áe caáa uma áas instituições em torno dê projectos específicos áe
natureza científica e peáagógica a áesenvo{ver no quaáro áas activiáaáes

para as quais as áuas instituições se encontram estatutariamente
'TJocacionaáas.

3a
jl P:M.L áisponi6i{iza-se a apoiarprojectos áe investigação conduziáos no
I:M.:M.,nomeaáamente, jacuftando a ocupação e/ou uti{ização áos seus
fa60ratórios, instafações e serviços.

4a

}l P~L compromete-sea autorizar os seus docentes, investigadores e
técnicos, com respeito pe{os áireitos e deveres consignados nos seus
CEstatutos áe Carreira, a participar em projectos de investigação e acções

deformação conduzicfasno I~~.

sa
Os docentes, investigadores e técnicos da P~L que venliam a participar
em acções no I~~ no âm6ito da investigação cientifica e/ou daformação
pós-graduada o6rigam-se a cumprir todas as suasfunções académicas na
P2vfL, nomeadamente as docentes e as responsa6ilicfaáes nos corpos de
gestão efuncionamento.
6a
Os docentes, investigadores e técnicos da P~L que pretendam conduzir
acções de investigação ou formação no I~?rt nãa serão afectados em
quafquer das suas prerrogativas profissionais e na progressão das suas
carreiras, mantendo integra{mente o seu estatuto na P~L.
la
CEmtoda aprodução cientifica (artigospu6ticaáos, posters, e comunicações
e congressos, seminários e conferências, produção áe teses) que resu{tar
áestas acçõesde cooperação,os respectivos autores o6rigam-sea mencionar

expressamente o víncu{o à P~L e ao I~~.

sa
O presente protocoCo iniciar-se-á com a sua assinatura, é vá{icfopeCo
periodo áe um ano, sendo automaticamente renovado porperiodos anuais
caso não seja denunciado por quafquer das partes até 60 dias dofim do
período de vigência.
Lis6oa, S de Pevereiro áe 2003
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