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cpJ{arOCOLO (]YEJIPILIJIÇ/ÍO

entre a

eo

CEntre a Pacufáadé áe :Meâu:ina de Lis60a, aâtante referiáa como P:M.L e o

J{ospital JImad'ora Sintra - Socieáade çestora S.jI. (JfJIS) é cefe6raáo o

seguinte protocofo cujo 06jectivo gfo6al é potenciar as capaciáades

científicas, peáagógicas e assistenciais de am6as as instituições num quaáro

de cooperação e ajuáas mútuas.

:;Veste entendimento a P:ML e o J{JIS esta6efecem os seguintes pontos

protocolares, que deverão constituir a 6ase áe referência de toáos os acorios

sectoriais que venham a ser cefe6raáos entre as instituições:

1. jI P:M.L reconhece que o J{jlS pode constituir uma organização

adequaáa ao desenvolvimento de programas deformação pré e pós-

graáuaáa.

2. O J{JIS recon/ieceque a P:ML pode constituir, pela sua estrutura e

natureza, um suporte aáequaáo ao desenvolvimento áos seus

projectos, de ensino pré e pós-graáuaáo e de promoção cient[fico-

técnico ios seus mem6ros.

3. jI P:M.Le o J{JIS afirmam a sua mútua vontade de cefe6raracoráos

áe cooperaçãoentreâlSciptinase/ou áreas6ásicase clínicasia P:M.L
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e serviços frospitaCaresáo:H)fS empontosc.oncre~osq~ po~~6iEitema ~ 1"
efa6oraçãoáe prOjectos áe ensl1We áe lnvesttgaçao mecúcas,com

participação áeefementosáesignaáosáasinstituições.

4. O :J{}fS concoráaemparticipar no ensinopré-graáuaáo, em especia[

nas áiscipEinasáo cicfo c[ínico, segunáomoáafiáaáesa acoráar coma

P~L, queconstarãoemregufamentopróprio.

5. fi- P~L e o :J{}fSconsiáeramáesejáve[e úti[ para am6asaspartes a

instituciona[ização áe uma activiáaáe pós-graáuaáa permanente e

periódica, so6 a forma áe reuniõescientificas, para apresentaçãoe

áiscussãoáe casosc[ínicoseanátomo-cfínicos.

6. fi-s áuas instituições signatárias comprometem-seempôr emprática

este protocofo, cefe6ranáoos acoráosnefe previstos com o mútuo

6eneftcioqueeste protocofoforma{iza.

7. fi-s áuas instituições signatárias comprometem-sea avariar, so6 o

ponto áe vista cienttfico, peáagógico e financeiro o processoque

resu[ta áesteprotocofo.

8. fi-s instituições áesignatárias manifestam a vontaáe áe avariar a

eventuafiáaáeáe efectuar um estatuto áe associaçãoou afi[iação por

serviços,fogo que um 60m anáamentona e~cução áesteprotoco[o o

aconse[lie.

9. Os acoráosa efectuar no âm6ito áesteprotocofo sóserãováfiáos com

a aprovaçãoáasinstituições signatárias áopresenteprotoco[o.

10. CEsteprotocofopoáe seráenunciaáoemquafquer tempoepor quafquer

áas partes, cessanáo,com esta áenúncia a vigência áe toáos os

acoráoscefe6raáos,e áecorresemprejuízo áe outras ajifiações que o

J{}fS venha a esta6efecercomoutras instituições universitárias.
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Na fi:nneza áo que antes se consignou, o CDirectoráa PacuCáaáeáe

Mecficina áe Lis60a e o Premente áo Conse{/io áe }láministração áo

J{ospita{ }lmaáoraSintra - Socieáaáe Ç}estoraS.}l. assinam o presente

protocoCo.

PacuCáaáe áe Mecficina áe Lis6oa, 9 áe :M.arçoáe 1998.

o CDirector áa P acuCáaáe áe

:M.ecficina áe Lis60a

o Presiáente áo Conse{/io áe

}láministração áo J{ospita{

}lmaáora Sintra - Socieáaáe

Ç}estora S.}l

Prof. ([)outor J. Martins e Si{1Ja


