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Tendo em conta que, o pCano áe estuáos áos cursos áe ficenciatura em

~eáicina, incCui um estágio cCínicocom condições áe aprendizagem em

vivência pCenaáe prestação áe cuiáaáos áe saúde;

Tendo em conta que, estes estágios áevem ser efectuaáos em Vniáaáes áe

Saúde, s06 orientação e cooráenação áe profissionais méâu:os com reconhecida

competência;

Tendo em conta que, oServiço ~gionaC áe Saúáe áa ~gião flutónoma áos

flçores, está átSponíveCpara cooperar na reaCizaçãoáestes estágios.

P, ceCe6raáoo presente protocoCo entre a Pacu{áaáe áe ~eáicina áe Lis60a,

com seáe na flv. Professor CEgas~oniz, Lis60a, aáiante áesignaáa por

P~L, representaáa peCoseu CDirector,Prof. ([)outor João ~artins e SiCva e

aS ecretaria ~gionaC áos flssuntos Sociais áa ~gião flutónoma áos flçores,

com seáe no SoCar áos ~méáios, flngra áo Jferoísmo, aâlante áesignaáa

por SeJUtS, representaáa peCo Secretário <R.§gionaCáos flssuntos Sociais,

(])r. Prancisco ~anueC CoeC/ioLopes Ca6ra[



Cláusula CPrimeira

}I P~L e a SCJVlSafirmam o mútuo interesse e vontaáe em ceCe6rarum

acoráo áe cooperação, que visa rea{izarnas Vniáaáes áe Saúáe áa ~gião

}Iutónoma áos}Içores, estágios clínicos, ministraáos em regime áe 6Cocos

ou móáu{os, áe uniáaáes curricuCaresou parte áeCas,compreená1áas na

componente clínica áos pCanos áe estuáos áos cursos áe"Cicenciatura em

~eâu:ina, ministraáos peCaP:ML.

Cláusula Segunáa

O ensino referiáo na cCásuCaanterior, será ministraáo nas uniáaáes áe

saúáe que manifestarem âzsponi6iCiáaáepara organizar estes estágios e

{liesforreconlieciáa competênciaformativa porparte áa P:ML, áe acoráo

com as âzsposições áo artigo 2.o áo (])ecreto-Lein.033/2002 áe 19 áe
Pevereiro.

Cláusula q'erceira

}I participação áas instituições prestaáoras áe cuiáaáos áe saúáe e áos

respectivos médicos, será efectuaáa meâ-zanteceCe6raçãoáeprotocoCoentre

a P~L e a instituição prestaáora áe cuiáaáos áe saúáe, o qual só aáquire

eficácia após liomoCogaçãoáo :Ministro áa Ciência e áo fEnsino Superior e

áoSecretário~giona{ áos}Issuntos Sociais, conformeoprevisto no n.o 1

áo artigo 3. o áo ([)ecreto-Lei n. 033/2002 áe 19 áe Pevereiro.

Cláusula Quarta

}I eCa6oração áos protocoCos previstos na cCáusuCaanterior, assim como o

seu acompanliamento, será efectuaáo conforme o esta6eCeciáo nos números

2 e 3 áoartigo3.oáo (])ecreto-Leijá citaáo anteriormente.



Cláusula Quinta

Como apoio à áeslocação áos alunos envolviáos rrestes estágios, a realizar em

Vniáaáes áe Saúáe áa CJ?§gião}1.utónoma áos }1.çores, a ([)irecção CJ?§gional

áe Saúáe atri6uirá a caáa aluno, por uma única vez, uma Golsaáe estuáo

nas seguintes conáiçães:

1. ífêm direito às Golsasáe estuáo toáos os alunos que, ao a6rigo áos protocolos

a celeGrar entre a P9vtL e as Vniáaáes áe Saúáe áa CJ?§gião,efectuarem

rrestas Vniáaáes áe Saúáe os estágios aGrangiáos por este Protocolo.

2. }l Golsa áe estuáo compreenáe:

a) Vma passagem aérea, áe iáa e volta, estre o Contirrente e a Il/ia onáe

se irá realizar o referiáo estágio.

G)Vm suGsíáio áe apoio ao alojamento.

3. }l Golsaserá atri6uíáa meáiante a apresentação áe requerimento áo

interessaáo, acompan/iaáoáe áeclaraçãoáa P9vtL comprovativa áe que o

aluno iráfrequentar o referiáoestágio.

4. O pagamento áa passagem será efectuaáo meáiante a apresentação áe

comprovativo.

5. }l atriGuição áas Golsasáe estuáo está sujeita à e:{jstência áe ca6imento

orçamenta[



C{áusu{a S e:{Ja

o presente Protocofo entra em vigor no âuz seguinte ao áa sua assinatura e

vigorará por anos fectivos sucessivos, podénáo serrevisto, em quafquer altura,

a peáião áe quafquer áas partes.

jIssinaáo no áia 12 dé ::Maiodé 2003, em áais e~mpfares, senáo caáa um

áos te~os igualmente vá{ião.

o (f)irector áa

PacuUadé áe ::Meáicinaáe Lis6oa,
o Secretário~giona{
áosjIssuntos Sociais

. Prancisco::M. C. Lopes Ca6ral)(Prof. (/)outor J. ::Martins e Sirva)


