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CEntre:

jI PjICVL(])jI(fYE, (fYE,9vtCE(])ICI:NjI (fYE,LIS<BOjI, aáUlnte áesignaáa

como P9vtL, pessoa cofectiva n° 502662875, com seáe najIv. cp,oj. CEgas

:Moniz, em Lis6oa, aqui representaáa peCo (])irector, cp,oj. (j)outor João

jICcináo CFereira9vtartins e Sirva, e

JOSCÉ9vtCELLOSjIV(fYE, SjI, aáiante áesignaáa como J~,SjI, pessoa

cofectiva n° 502884665, com seáe na 1(ua S. (])omingosà Lapa, 82 - 1°

Lis6oa, aqui representaáa peCocp,esiáente áo Conse{lioáejIáministração,

(])r.Sa{vaáoráe :Me{Co,

CÉcefe6raáo o presente cp,otocoCo,cujo o6jectivo g{o6a{ é potenciar as

capaciáaáes peáagógico-cientificas assistenciais áe am6as as instituições,

num quaáro áe cot:a6oraçãoe ajuáas mútuas visanáo umaformação mécEica

qua{ificaáa, a regerpeCas cCáusuCasseguintes:

la

jI P:ML reconlieceque a J9vtS,SjI poáe constituir uma organização

aáequaáaaoáesenvo{vimentoáeprogramasáeformaçãopréepós-graáuaáa.



2a

}I J:MS, S}I reconliece que a P:ML poáe constituir, peCasua estrutura e

natureza, um suporte aáequaáo ao áesenvoCvimento áos seus projectos áe

áesenvo{vimento méáico-assistenciaC e áe promoção cientifico-técnica áos

seus mem6ros.

3a

}I P:ML e a J:MS,S}I afirmam a sua mútua vontaáe áe ceCe6raracoráos

áe coCa6oração peáagógico-cient[fica em serviços IiospitaCaresáa J:MS,S}I,

com 6ase em programas eprojectos áe ensino e áe investigação médica, com

participação áe eCementos áesignaáos áas instituições.
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}I J:MS, S}I concoráa em que acçõespróprias áaformação pré-graáuaáo,

em especiaCnas álScipCinasáo cicCocCínico,áecorram nos seus serviços áe

saúáe segunáo moáa{iáaáes a acoráar com a P:ML, que constarão em

reguCamentopróprio.

5a

}I J:MS,S}I e a P:ML consiáeramáesejáveCe útiCpara am6asaspartes

a instituciona{ização áe uma activiáaáe pós-graáuaáa permanente e

periódica so6 aforma áe reuniões cientificas, para apresentação e álScussão

áe casos cCínicos e outras juliJaáas áe interesse mútuo.

6a

}Is áuas instituições signatárias comprometem-se a pôr em prática este

protocoCo, ceCe6ranáoos acoráos neCeprevistos com mútuo 6eneftcio e

comprometem-se a avariar a eventua{iáaáe áe um estatuto áe associação

ou afiliação por serviços, rogo que um 60m anáamento na e~cução áeste

protocoCo o aconseCIie.
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Os acoráos a efectuar no âmmto áeste protocofo só serão vá{iáos com a

aprovação áas instituições signatárias áopresente protocofo.

8°

CEsteprotoco[o poáe ser áenunciaáo em quafquer tempo com anteceáencia

mínima áe 60 âUlSpor quafquer áas partes, cessanáo com esta áenúncia a

vigência áe toáos os acoráos cefe6raáos, e áecorre sem prejuízo áe outras

afiliações que a J:MS ,SJI venlia a esta6efecer com outras instituições
universitárias.

(])epois áe [ião e ratificaáo, por corresponáer à rea[ e~ressão áas suas

vontaáes, o assinam. Peito em áupEicaáo.

Pacu[áaáe áe :JvI.eáicinaáe Lis60a e José :JvI.e[oSaúáe SJI, em 8 áe :JvI.aio

áe 2002

O (])irector áa

P acu[áaáe áe :JvI.eáicinaáe Lis60a,

O Presiáente áo

Conse[fio áe JIáministração áa

José :JvI.e{foe Saúáe,SJI

"v
(Prof. (j)outor J. :JvI.artinse Sirva) ((j)r. Sa{vaáor áe :JvI.e{fo)


