qx}(aTOCOLO ([JE COLjl<BO<JUIÇJÍO

entrea
PjlCV L(])jl([JE ([JE:JvlP.(])ICI:Njl(])jl V:NI~CJ?,S I(])jl([JE ([JE
LIS<BOjl

ea
V:NI)ÍO (])JlS :JvlISP.CJijCÓ<l{(])IJlS

P.ntre:

jl PjlCVL(])jl([JE

([JE :JvlP.(])ICI:JVjl ([JE LIS<BOjl, aâtante áesignaáa

como P:JvlL,pessoa cofectiva n° 502662875,

com seáe najlv. rprof. P.gas

:Jvloniz em Lis6oa, aqui representaáa peCo(])irector, rprof. (])outor João jlfcináo
q>ereira:Jvlartins e Si{va,como primeiro outorgante

ea
V:NI)ÍO (])JlS 9dISP.CJijCÓ<l{(])IJlS, aâtante áesignaáa como V9d, pessoa
cofectiva n° 501 295097,

com seáe na CaCçaáa áas Lages, 12-jl, 1900-292

Lis6oa, aqui representaáo peCo seu rpresiáente, q>aáre(])r. Víctor 9di{ícias,
como segunáo outorgante,

Consiáeranáo que a P:JvlLé uma instituição áe ensino superiorprestigiaáa,
com Cargae~eriência no ensino áa :JvleâlCinae na investigação médica e
6ioméâlCa,

Consiáeranáo que a V:Jvl é uma instituição áe soCiáarieáaáesocia{ que

tam6ém actua no am6ito áa Saúáe e particuCarmente,em cuiáaáos
continuaáos, mantenáo uniáaáes áe saúáe em vários pontos áo q>aís,
Consiáeranáo que am6as as instituições estão interessaáas em áesenvo{ver
programas áe cooperação e coCa6oraçãono âmbito áafonnação, áa investigação
e áa prestação áe serviços no âmbito áa Saúáe.
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fÉ ceCeGradoopresenteprotocoCoquese regepeCas cCáusuCas seguintes:

Cfáusufa

a'rimeira

(06jectivos)

}Is duas instituições

co{aGorarão na formação académica e

profissionalizante, na promoção cu{tura{e em projectos áe investigação
conjunta.
Cfáusufa SeaUnda
(Caracterização áa Cofa6oração)
1. }Is duas instituições afirmam ainda a sua intenção defirmar acordos
aâteionais de cofaGoraçãona prestação de cuidados de saúde nas unidadés
de saúde que actua{mente ou no futuro são ou serão geridás directamente
pefa V:M..

2. }I P:M.L poáerá promover a cofaGoração especial em aflJumas áreas áe
prestação de serviços continuados que a V:M pretenda desenvo{ver.

Cfáusufa q'erceira
(~cursos

a (])isponi6iCizar)

}Is duas instituições facu{tarão os meios necessários em recursos /iumanos
e estmturais para a realização do presente protocoCo, no am6ito das suas
possi6ifufadeS e domínio próprio.

Cláusula Quarta
(Início, ~novafão

e (])enúncia)

o presente protocofo entra em vigor a partir áa áata áa sua assinatura e terá
a áuração áe áois anos, prorrogáve{ tacitamente por iguais períoáos, poáenáo
serrevisto em quafquer a{tura ou áenunciaáf} com seis meses áe anteceáência a
peáufo áe quafquer áas partes, sem prejuízo áo respeito por compromissos
assumidos no âmmto áo programa áe fonnação

méáica,

áos projectos

especificos áe investigafão e ou áe prestação áe serviços no âmmto áa saúdé,
que estejam ou venliam a estar em curso entre am6as as instituições.

o presente

protocofo está corifonne a respectiva minuta e compreenáe três

fo{fias senáo a primeira 1U6ricaáapefos outorgantes, contenáo a ú{tima as
respectivas assinaturas.

o presente

protocofo, áepois áe Mo e acliaáo corifonne, vai.ser assinaáo pefos

representantesáe am60sos outorgantes.
Lis60a,1 áe Outu6ro áe 2004.

o (])irector áa

o Presidente

Pacu{á~áe áe 9rteáicina áe Lis6oa,

Vnião áas 9rtisericóráias

(Prof. (j)outor J. 9rf.artins e Sirva)

(CPaáre(])r. o/ictor 9rf.ifícias)

