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CEntre:

jl PjlCVLCDjlCJYE CJYE~CECDICI:Njl CJYELISeBOjl, aáiante áesignaáa
como P~L,

aqui representaáa peCoCDirector,Prof. CDoutorJoão jl[cináo

Pereira ~artins

p Sirva,

ea
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aáiante áesignaáa como PCDVrr, aqui representaáa peCo Presiáente áo
Conse[/ioCDirectivo,Prof. CDoutorCânáiáo ~enáes ~artins áaJlgra,
:No intuito áe concretizarem o seu interesse recíproco, áeciáem esta6efecer o
presente Protoco[o áe Cooperação, que se rege pefas cfáusufas seguintes:

Cfáusufa Primeira

1. O o6jectivo áo presente protoco[o consiste no áesenvo[vimento

áe

activiáaáes dê cooperação entre as áuas instituições, dêsignaáamente em
activiáaáes dêformação e dê investigação cientifica.
2. São o6jectivos especificos áo presente protoco[o a cofa6oração, através
áa CEscofade Crimino[ogia, em programas áe áocência e investigação na
área áa ciência áo comportamento áesviante e normativo, em geraC áa
crimino[ogia em particufar.

Cfáusufa Segunáa

jl concretização

deste protoco[o será definiáa caso a caso em função

áa

especificiáade de caáa acção ou projecto eformaEizaáa através áe acoráos
especfficos, que regufarão o âmGito áa cooperação e os respectivos mecanismos

áe e~cução.
Cfáusufa Terceira

Caáa um áos outorgantes, mediante consufta prévia, compromete-se a
cofocar à áisposição áo outro os meios necessários à rea[ização áas acções e
projectos, de acoráo com as normas em vigor em caáa instituição e sem
pr~juízo áo seu normaifuncionamento.

Cfáusufa Quarta

1. O presente protoco[o é esta GeCeciáopor tempo ináeterminaáo,

entranáo

em vigor após a sua assinatura.
2. O presente protoco[o poáerá ser rescindiáo a toáo o tempo por amGas as
partes, ou denunciaáo por quafquer defas, através de carta registaáa enviaáa
à outra parte, com a anteceáência mínima de 60 dias.
3. CEmcaso de rescisão ou denúncia áo presente protoco[o, as partes oGrigam-se a cumprir as oGrigações assumiáas nos termos áos acoráos ceCeGraáos
ao seu aGrigo.

4. Quafquer aspecto omisso deste protoco[o ou áos contratos a ceCeGrar
será regufamentaáo por acoráo entre as partes.

O presente protoco[o contém três páginas e éfeito e assinaáo em áupEicaáo.

Pacut:d'ade de 9.1edicina de Lis60a e a Pacut:d'ade de (])ireito da Vniversiáade
do CForto.

Lis6oa, 11 de (j)ezem6ro de 2002.
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