
PROJECTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

entre a

FACULDADE DE MEDICINA DE LISBOA

eo

SERVIÇO JESUÍTA AOS REFUGIADOS

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, adiante designada como FML,

aqui representada pelo seu Director, Prof. Doutor João Alcindo Pereira Martins e Silva,

e o Serviço Jesuíta aos Refugiados (Jesuit Refugee Service - JRS), adiante designada

como JRS, representada pela Coordenadora, Dr" Maria do Rosário Fannhouse Simões

Alberto, no intuito de concretizarem o seu interesse recíproco de cooperação, celebram

o presente protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Prill)eira

1 -O objectivo do presente protocolo é o desenvolvimento da cooperação entre as duas

instituições, designadamente em actividades de formação em estágio clínico que possam

conduzir a equivalência necessária à acreditação profissional dos médicos.de países do

Leste e de outros países extra comunitários.

Cláusula Se'gunda

1 -A concretização das actividades incluídas no protocolo será definida caso a caso em

função da especialidade de cada candidato, e desenvolvida no âmbito da cooperação

com os mecanismos de execução que ambas as partes entenderem indispensáveis.

Cláusula Terceira

I - Cada um dos outorgantes,medianteconsultaprévia, compromete-sea colocarà

disposiçãodo outro as informÇlçõese os meios necessáriosà realizaçãodas acçõese



projectos, de acordo com as normas em vigor em cada instituição e sem prejuízo do seu

normal funcionamento.

Cláusula Quarta

I - O presente protocolo é estabelecido por tempo indeterminado e entra em vigor

imediatamente com o acto da sua assinatura.

2 - O presente protocolo poderá ser rescindido a todo o tempo por acordo das partes

outorgantes, ou denunciado por qualquer delas com a antecedência mínima de 60 dias,

sem prejuízo da conclusão dos projectos e de acções em curso nesse momento.

3 - Qualquer aspecto omisso deste protocolo será regulamentado por acordo entre as

partes.

Lisboa, 7 de Novembro de 2002

i'O Director da
Faculdade de Medicina de Lisboa,

A Coordenadora

Serviço Jesuíta aos Refugiados

Je s ..Hi{1l~;rr1lf~r,f°se r v i c e

Serviço J.,sulfa aos Refugiados
[slrad, do Torre,16 - 17~O.196lI~80A
T,I\.21 7~43060/2175240 66 - faL 217577376
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