
P1(OTOCOLO ([YECOOPEcJUlçJlo
entre a

PjICV L(j)Yl ([YE([JE ~CE(j)I CINjI (j)jI V:NI1JE<R,SI(j)jI ([YE([JE

L ISCJ3OjI

eo

INSTITUTO SVPE,cRJOeJ(([JEPSICOLOÇ; IjI jIPLICjI(j)jI

CEntre:

jI PjICVL(j)jI([YE ([JE~CE(j)ICINjI ([JELISCJ30jI, adiante designada

como P~L, aqui representada peCo(])irector,Prof. (j)outor João jI{cind'o

Pereira ~artins e Sirva,

eo

NsrnTVTO SVPEeJ(IOeJ((])CEPSICOLOÇ;IjI jIPLICjI(j)jI, adiante

designada o como ISPjI, aqui representada peCopeCo(])irector, Prof. (j)outor

Prederico Pereira,

CJ?scon/iecend'oque a cooperaçãoinstituciona{ constitui factor determinante

do progresso cientijico e sociaC acordam nos domínios da formação, da

investigação e da intervenção, e para promoção do desenvo{vimento e

aprofund'amento a actividades em domínios de interesse mútuo,



(])ecidem esta6efecer o presente Protoco{o áe Cooperação, que se rege peCas

cfáusuCas seguintes:

C{áusu{a (]>rimeira

j1.cooperação entre a PML e o ISCPj1.,traáuzir-se-á nomeaáamtnte por:

1) (])esenvo{vimento áe programas eáucativos e cic{os áe formação,

consiáeraáos úteis por am6as as partes;

2) (])esenvo{vimento áeprogramas áe investigação e áe intervenção nos

áomínios c'Jnsiáeraáosáe mútuo interesse;

3) Vti{ização mútua áe materiais áe informação, nomeaáamente no

que se refere a serviços áe 6i6Eiotecae Centros áe (])ocumentação;

4) CPermutaáe informação, nomeaáamente, ao níve{ áas revistas que

sejam emtor;

5) CEstimu{aráentro áas respectivas áinâmicas institucionais a

participação áos seus agentes em cursos áeformação avançaáa,

co{óquios,seminários, congressosou outros eventos áe consiáeraáo
interessemútuo.

C{áusu{a Segunáa

Caáa programa especifico áe cooperação terá um cooráenaáor áe caáa

instituição.

C{áusu{a rrerceira

Oprotocofo entrará em vigorna áata áa sua assinatura e terá uma áuração

áe 3 (três) anos, senão prorrogáve{ com o acoráo áe am6as as instituições.



fls partes podem reso[ver o Protoco[o por via de denúncia ex:pressaeprévia

com 60 (sessenta) dias de antecedência. fls acções em curso serão tratadas

caso a casopor acordo de am6as as partes.

o presente protocofo contém três páginas e éfeito e assinado em dupEicado.

PacuUade de 9r1edicina de Lis60a e Instituto Superior de Psico[ogia

flpEicada,

Lis6oa,29 de Novem6ro de 2002.

o ([)irector da

PacuUade de 9r1edicina de Lis6oa,

o ([)irector do

Instituto Superior de

Psico[ogia flpEicad"a

r:14.tul/-Z-
,

(Prof (])outor Prederico Pereira)(Prof. (])outor J. 9r1artins e Sirva)


