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CJ!<l{CYTOCOLO(]YE COO<JXE1UIÇJÍo
entrea

P}lCVL(f)}l(]YE (]YE :MfE(f)ICI:N}l (f)}l V:NIrrJECJ?SI(f)}l(]YE(j)p,

LISCJ30}l

eo

J{OSCPIq'}lL(f)O(f)Io/I:NOPSCPÍq?Jq'OS}lmo (f)}l ~gIJiO

}lVq'Ó:NO?,1Jf.(f)OS}lço<R!ÃS(:Núcfeode Investigação Científica)

fEntre:

}l P}lCVL(f)}l(j)p, (j)p, :MfE(f)ICI:N}l (j)p, LISCJ30}l, adiante designada

como P:ML, pessoa cofectiva n. °502662875, com sede na}lv. Prof. fEgas

:Moniz, em Lis60a, aqui representada peCo(f)irector, Prof. (f)outor João

}l{cindo CPereira:Martins e Sirva, e

J{OSCPIq'}lL (f)O (f)Io/I:NO fESCPÍqJJq'OS}l:Nq'O (f)}l 1?$gIJiO

}lVq'Ó:NO?,1Jf.(f)OS}lço<R!ÃS(:Núcfeode Investigação Científica) adiante

designado como J{(f)'ES/Wc, pessoa co{ectiva n°.512017620, com sede

na grotinfia - CPonta(f)e/jjaáa,nos}lçores, aqui representadopeCoPresi1ente

do Conse{liode}ldministração, (f)r.}lrmando }ldemar :Monteiro}lnaliory.

:Neste entendimento é cefe6rado o presente Protoco{o entre a P:ML e o

J{(f)'ES/:NIC, cujo 06jectivo g{06a{ é esta6e{ecer as 6ases de cooperação

científica e tecno{ógica entre as duas Instituições, num quadro de cooperação

mútua como 6ase de referência de todos os acordos sectoriais que venliam

a ser cefe6rados e que se regem peCas cfáusuCas seguintes:

§ único: Puturos programas de cooperaçãopoderão ser enquadrados no

presente protoco{o, passando a constituir ;Ine.{os ao mesmo.



la

}l cooperação entre a P:M.L e o J{(fYES/:JfIC tem como 06jectivo a

optimização áe recursos áe caáa uma áas I nstituções em tomo áe projectos

específicos áe natureza científica epeáagógica a áesenvo{ver no quaáro áas

actividaáes para as quais as áuas Instituições se encontram estatutariamente
vocacionaáas.

2a

O J{(])P.S/:JfIC e a P:M.L áisponi6ifizam-se a apoiar projectos áe

investigação} conáuziáos em conjunto por áocentes e investigaáores áa

P:M.L e investigaáores áo :JfIC áo J{QYES}nomeaáamente facuCtanáo a

utifização áos seus Ca60ratórios}instaCaçõese serviços} áesáe que} isso {Fies

seja mutuamente vantajoso.

Ja

}l P:M.L e oJ{QYES/:NICcomprometem-se a autorizar os seus investigaáores

e técnicos a participar em acções áefonnação ou projectos áe investigação

conáuziáos peCa P:M.L / J{QYES ou parti{Fiaáos peCa P:M.L/ J{(j)p,S} sempre

que ta{ seja consiáeraáo positivo por am6as as Instituições.
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Os áocentes} investigaáores e técnicos áa P:M.L que pretenáam conáuzir

acções áe investigação oufonnação no J{QYES/:NIC não serão afectaáos}

em qua{quer áas prerrogativas profissionais e na progressão áas suas

carreiras} mantenáo integra{mente o seu estatuto na P:M.L. Inteira

reciprociáaáe se apficará aos técnicos e investigaáores áo J{(j)p,S/:JfIC.
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}l áuração e áemais conáições áestas acções serão esta6efeciáas meáiante

parecer prévio áa Comissão áo Conse{/ioCientífico áa P:M.Le áo Conse{/io

áe }láministração áo J{QYES nomeaáamente} e sefor caso áisso} tenáo em

conta as :Jfonnas para a coCa60raçãoentre Instituições áe P.nsino Superior

em Portuga{ recomenáaáas peCoC1(VP.
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P.m toda a produção científica (artigos pu6Cicados, comunicações ou posters

em reuniões científicas ou reaCização de testes) que resuCtar destas acções de

cooperação, os respectivos autores 06rigam-se a mencionar expressamente o

víncu(o à P:ML e ao J{(fYES/:NIC.

7a

Jl.s duas Instituições comprometem-se a pôr em prática este protoco(o,

cefe6rando os acordos nefe previstos, com o mútuo 6eneficio que este protoco(o

jormafiza.

sa

Os acordos a efectuar no âm6ito deste protoco(o só serão váfidos com a

aprovação das Instituições signatárias do mesmo.

9a

P.ste protoco(o iniciar-se-á com a sua assinatura, é váCidopeCoperíodo de um

ano, sendo renováve( automaticamente por períodos anuais caso não seja

denunciado em quafquer tempo por quafquer das partes até 30 (trinta) dias

antes dofim do período de vigência, cessando com a denúncia a vigência de

todos os acordos cefe6rados, e decorre sem prejuízo de outras afiCiaçõesque o

J{(]YES venlia a esta6efecer com outras Instituições.

O presente protoco(o contém três páginas e éjeito e assinado em dupCicado.

Pacuúfade de :Medicina de Lis6oa, 16 de Jl.6ri( de 2000.

o Virector da

PacuUade de :Jvteáicinade Lis6oa,

o Presidente do

Conseffio dejldministração do

J{ospita{ do Vivino P.spírito Santo

- ,Çy ';;7 A . /' '~

(Proj q)outor J~arti;; e Sirva) ((])/:Jl.rmandoJI.. :MonteiroJl.naliory)


