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P.ntre:
}l P}lCVL(j)}l(]YE (]YE:MP'(j)ICI:NjI (]YELIS(í30jI, aáUlnte áesignaáa
como P:ML, aqui representaáa pefo (])irector,CFroj.(j)outor João }lfcináo
CFereira:Martins e Sirva, e
:J{OSCFFTjILS. (í3P'~jICJ((j)O, aáiante áesignaáo como :J{S(í3aqui
representaáo pefo (])irector, (])r.(j)aviá áa Ponseca :Martins,
CÉce{eGraáo o seguinte protocofo, cujo oGjectivo gfoGa{ é potenciar as
capaciáaáes cientificas, peáagóoicas e assistênciais áe amGasas instituições
num quaáro áe cooperação e ajuáas mútuas, e áeverá constituir a Gaseáe
referência áe toáos os acoráos sectoriais que venliam a serceCeGraáosentre
as áuas instituições e regerpeCascCáusuCasseguintes:
la
}l P:ML reconfiece que o:J{S(í3poáe constituir uma organização aáequaáa
ao áesenvo{vimento

áe programas áeformação pré-graáuaáa.
2a

O JfS(í3 reconhece que a P:ML poáe constituir, pera sua estrutura e natureza,
um suporte aáequaáo ao áesenvo{vimento
e pós-graáuaáo

áos seus projectos, áe ensino pré

e áe promoção cientifico-técnica

áos seus memGros.

f

Ja
jl P9vlL e o J{S(jJ afirmam a sua mútua vontade áe cefe6rar acoráos áe
cooperação entre âtSciplinas e/ou áreas 6ásicas e cCínicasáa P:ML e serviços
IiospitaCares áo J{S(jJ em pontos concretos que possi6ilitem a eCa60ração áe
projectos áe ensino e áe investigação miâlCOS}com participação áe efementos
áeSÍ{jnaáos áas instituições.
4a
O J{S(jJ concoráa em participar no ensino pré-graáuaáo} em especia{ nas
âtSciplinas áo cicfo cCínico} segunáo moáaliáaáes a acoráar com a P9vlL}
que constarão em reguCamento próprio.

5a
jl P9vlL e o J{S(jJ consideram áesejáve{ e úti{ para am6as as partes a
institucionaLização áe uma activiáaáe pós-graáuaáa permanente eperióâlCa
s06 aforma áe reuniões cientificas} para apresentação e âtScussão áe casos
cCínicosanátomo-cCínicos.

6a
jls áuas instituições

SÍ{jnatárias comprometem-se

a pôr em prática este

protocofo cefe6ranáo os acoráos nefe previstos com mútuo 6eneftcio que
este protocofo forma{iza.
la

jls áuas instituições SÍ{jnatárias comprometem-se a ava{iar..s06 o ponto
áe vista cientijico epeáagógico oprocesso que resu{ta áeste protocofo.

sa
jls áuas instituições signatárias manifestam a vontaáe áe avaEiara
eventua{iáaáe áe efectuar um estatuto áe associação ou afiEiaçãopor
serviços} fogo que um 60m anáamento na e~cução áeste protocofo o
aconseChe.
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9a
Os acoráos a efectuar no âm6ito áeste protocofo só serão váCiáos com a
aprovação áas instituições signatárias áo presente protocofo.

10a
CEsteprotocofo poáe ser áenunciaáo em quafquer tempo e por quafquer áas
partes, cessaMO, com esta áenúncia a vigência áe toáos os acoráos cefeGraáos,
e áecorre sem prejuízo áe outras afiliações que o J{SrB venlia a cefe6rar com
outras instituições

:Nafirmeza

universitárias.

áo que antes se áesignou, o (])irector áa PacuCáaáe áe 94.eáteina

áa Vniversiáaáe

áe Lis60a e o (])irector áo J{ospita{ S. rBemaráo assinam o

presente protocofo que contém três páginas e éfeito e assinaáo em áupficad"o.

PacuCáaáe áe 94.eáicina áe Lis60a e J{ospita{ S. rBernaráo, em 16 áe
Outu6ro áe 2002.

O CDirector áa

o CDirector
J{ospita{

paci'"aáe

S. rBernaráo,

áe 94.eáicina áe Lis60a,
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