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P.ntre:

jI PjICVL(j)jI(j)p, (]YE9dPlDICI!J{jI (j)p, LISCBOjI, aáiante áeSÍ{Jnaáa

como P9dL, pessoa colectiva n.o502662875, com seáe na)l.v. C17of.P.gas

9doniz, em Lis60a, aqui representaáa peCo (])irector, {JJrof.(})outor João

jICcináo lPereira9dartins e Silva, e

o J{OSlPlrJIL (]YES}f2fl'}f ()1{VZ, aâtante áesignaáo como1fSG, pessoa

colectiva n.o.501 494 197, com seáe na <1QJ,a(]7of. ~inaúfo áos Santos,

2799-523 Lis60a, aqui representaáo pelo (]7esiáente áo Conse{fio áe

)l.áministração, ([)r. José 9digue{ 9darques (}3oquinfias.

Neste entenáimento é cele6raáo o presente {JJrotocoCoentre a P9dL e o

1fSC que esta6elecem osseguintespontos protocofares que áeverão constituir

a 6ase áe referência áe toáos os acoráos sectoriais que venfiam a ser

cele6raáos entre as instituições e que se regem peCas cCáusuCasseguintes:
-
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jI P9dL reconfiece que o J{SC poáe constituir uma organização aáequaáa

ao áesenvo{vimento áe programas áefonnação pré e pós-graáuaáa.
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o J{SC reconfiece que a P9dL pode constituir, peCasua estrutura e

natureza, um suporte adequado ao desenvoCvimento dos seus projectos de

investÍfjaçãe e de promoção cientifico-técnica dos seus mem6ros.

Ja

jI P:ML e o J{SC afinnam a sua mútua vontade de ceCe6raracordos de

cooperação envoCvendo âlSciplinas e/ou áreas 6ásicas e cCínicas da P:ML

e serviços fiospitaCares do J{Sc, assentes em pontos concretos que

possi6iCitem a eCa60raçãode projectos de ensino e de investigação

científica, com participação de eCementos designados peCas duas

instituições.
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O JfSC concordá em participar no ensino pré-graduado, em especiaCnas

disciplinas do cicCocHnico, segundo modáliáaáes a acordár coma P:ML,

que constarão de acordos de cooperaçãopróprios.
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jIs instituições signatárias comprometem-se a pôr em prática este protocoCo

assim como a avaliar anua(mente, dó ponto de vista científico epedagógico,

os acordos ceCe6rados ao seu a6rigo.
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Os acordos a efectuar no âm6ito deste protocoCosó serão válidos com a

aprovação das duas instituições cfeCesignatárias.

la

fute protocoCoinicia-se com a sua assinatura, é váCUopeCoperiodo de um

.



ano, sendo renováve{ automaticamente e podendo ser denunciaáo por

escrito com um prazo mínimo de 30 (trinta) diaspor qua{querdas partes.

o presente protocoCo contém três páginas e éfeito e assinado em dupCiCado.

Pacuúfade de 9dedicina de Lis6oa, 29 de Junlio de 1999.

o (])irector da

Pacuúfaáe áe 9dedicina áe Lis6oa,

~/
(cp,oj. (])outor J. 9dartins e Sirva)

~.
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((])r. José 9d. 9darques (}3oquinlias)


