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UNIVERSIDADE LUSIADA DE LISBOA 

Protocolo 

Com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento de uma 

colaborac;:ao especffica entre a Associac;:ao de Socorros Medicos 0 Vigilante e a 

Fundac;:ao Minerva - Cultura - Ensino e lnvestigac;:ao Cientffica, titular do 

Universidade Lusfada, e celebrado o presente protocolo. 

Como primeiro outorgante, a Fundac;:ao Minerva - Cultura - Ensino e lnvestigac;:ao 

Cientffica, titular do Universidade Lusfada, representada pelo Prof. Dr. Antonio 

Martins do Cruz, e, como segundo outorgante, Associac;:ao de Socorros Medicos 0 

Vigilante, representada pelo Presidente do Direcc;:ao Dr. Pires Rodrigues, acordam o 

seguinte: 

1 o 0 segundo outorgante permitir6 a colocac;:ao em est6gio curricular dos alunos do 

2° ciclo do Universidade Lusfada de Lisboa; 

2° Os est6gios concedidos iniciar-se-ao em Outubro coincidindo com o calend6rio 

escolar do Universidade Lusfada de Lisboa; 

3° Ambos as instituic;:oes disponibilizarao os meios necess6rios a normal prossecuc;:ao 

das actividades decorrentes deste protocolo; 

4° As duos partes nomearao representantes que serao respons6veis pelos contactos 

entre as duos instituic;:oes; 

5° 0 supervisor do Universidade Lusfada de Lisboa estar6 disponfvel para esclarecer 

qualquer questao colocada pelo supervisor do instituic;:ao de acolhimento; 

6° Ao supervisor do instituic;:ao de acolhimento compete promover a integrac;:ao do 

estagi6rio no instituic;:ao e emitir um parecer final sobre o seu desempenho; 
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UNlVERSIDADE LUSIADA DE LISBOA 

JO Ambos as institui<;6es procurarao cooperar em ac<;oes de forma<;ao e/ou 

projectos de investiga<;ao, no ambito das suas areas de forma<;ao especffica, 

sujeitos a aprecia<;ao e aprova<;ao individual; 

8° A Universidade Lusfada de Lisboa dar6 acesso preferencial aos profissionais do 

Associa<;ao de Socorros Medicos 0 Vigilante, nos actividades de Forma<;ao 

Contfnua e P6s-Graduada, de acordo com o regulamento estabelecido para 

coda ac<;ao; 

9° Este protocolo tem a validade de 3 (tres) anos automaticamente renov6veis; 

1 oo Este protocolo poder6 ser revisto ou revogado por mutuo acordo ou pedido de 

qualquer das partes desde que solicitado com 6 (seis) meses de antecedencia. 

Lisboa, 01 de Setembro de 2010 

0 1 o outorgante 

0 Presidente do Conselho de 

Administra<;ao do Funda<;ao Minerva

Cultura - Ensino e lnvestiga<;ao 

Cientffica 

Prof. Dr. Antonio Martins do Cruz 

0 2° outorgante 

Presidente do Direc<;ao 

Associa<;ao de Socorros Medicos 0 

Vigilante 

Dr. Pirl Rodrir/J!:s 
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