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LIS(}JOjf., aâuznte designada como P:ML, pessoa coCectivan. o 502662875,
com sede na jIv. Prof CEgas:Moniz, em Lis60a, CPortugaC aqui representaáa

peCo CDirector,Prof (])outor João jIfcináo CPereira:Martins e Suva,

e

o 1fOSCIJlq)lL jf.ÇOSrz1W{O !J.IlElJ'O,aâuznte designaáo como 1f.J/3'{,na

Ciáade áa Praia, em Ca60 o/erde, aqui representaáo peCa (])irectora, (]Xl.

jIrcelináa :MargariáaLima (}3arreto,

é ceCe6raáoopresente ProtocoCo, cujo 06jectivo gt:06a{épotencial' as capaciáatfes

cient[ficas, peáagógicas e assistenciais de am6as as instituições num quaáro de

cooperação e ajuáa mútuas, e deverá constituir a 6ase de referência de toáos os

acoráos sectoriais que venliam a ser ceCe6raáos entre as áuas instituições e

reger-se peCas cCáusuCas seguintes:

Cfáusu{a la

jI cooperação entre a P:ML e o 1fjlJ{ tem como 06jectivo gCo6a{esta6eCeceras

6ases de cooperação de natureza cientifica, peáagógica e assistencia{ entre as

áuas instituições.
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Puturos programas decooperação poderão ser enquadraáos 1Wpresente protoc · 1~EC /~?J-~?/

passanáo a constituir jIne~os ao mesmo.

Cfáusufa 2d

OJf}I:N concoráa com a participação no ensi1Wpré-graáuaáo, 1Wmeaáamente

em práticas clínicas tutorais, segunáo moáafiáaáes a acoráar com a P:ML.

Cfáusufa 3d

jI formação referiáa na cfáusufa anterior será reafizaáa s06 a orientação áe

méâteos áo Jf}I:N, com os quais os a{u1Wsáa P:ML possam aprenáerna prática

profissiona4 méáica e áe saúde, em que se inclua especialmente a 1Jertente

prática refacionaáa com a meáicina em Ca60 Veráe e outras moáafiáaáes que

poáerão constar áe regufamento próprio.

Cfáusufa 4d

jI P:ML e o JfjI:N consiáeram áesejá1Je{e útil para am6as as partes a

institucionafização áe uma acti1JÍáaáe pós-graáuaáa s06 aforma áe reuniões

crentfficas perióâteas.

Cfáusufa jd

jI P:ML e o Jf}I:N âlS]Joni6ifizam-se a apoiarprojectos áe in1Jestigaçãoque se

re1Jefemáe interesse para am6as as partes.

Cfáusufa 6d

}ls áuas instituições sígnatárias comprometem-se.apôr emprática esteprotocofo

cefe6ranáo os acoráos nefe pre1JÍStoscom mútuo 6eneftcio que este protocofo
jormafiza. .

Cfáusufa 7d

Os acoráos a ifectuar1W âm6ito deste protocofo só serão 1Játtáoscom a apr01Jação

áas instituições signatárias áo presente protocofo.
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CCáusufa811

jI impkmentação áopresente protocofo não acarreta encargosfinanceiros para
o :J{}I1{.

C{áusu{a 911

CEsteprotocofo poáe ser áenunciaáo em quafquer tempo e por quafquer áas

partes, cessanáo, com esta áenúncia a vigência áe toáos os acoráos cek6raáos.

CCáusu{a loa

O presente protocofo entra em vigor na presente áata, senáofeito e assinaáo

em áupticaáo pefo {])irectordá PacuUaáe de :Medicina dá Vniversiáade de

Lis60a (CPortugaC)e o {])irectoráo :J{ospita{jIgostinfio Neto (Ca60 o/erde).

jI Pacuúfaáe :Meáicina Lis60a e o :J{ospita{jIgostinfio Neto, 14 de Setem6ro
de 2004.

O {])irector áa

PacuUatfe de :Meâ'lCÍna de Lis60a,

jI (])irectoraáo :J{ospita{

jIgostinfio Neto Ciáatf8 áa ([taia

v
(([tof. (])outor J. :Martins e SiCva)


