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Fundayao D. Pedro w·-::~. ~ 

lnstituigao Particular de Solidariedade Social ---., 

PROTOCOLO DE COOPERA<;AO 

1. Objecto do Protocolo 

Colaborac;ao no ambito da investigac;ao cientrfica e formac;ao. 

2. Entidades Protocoladas 

FUNDA<;AO MINERVA - CUL TURA, ENSINO E INVESTIGA<;AO CIENTfFICA, sita na 

Rua da Junqueira, 188 - 198, 1349 - 001 Lisboa, neste acto representada pelo 

Presidente do Conselho de Administrac;ao, Senhor Professor Doutor Antonio Martins da 

Cruz, 

E 

FUNDA<;AO D. PEDRO IV, sita na Travessa do Torel, n.0 1 - 1150 - 347 Lisboa, 

lnstituic;ao Particular de Solidariedade Social, neste acto representada pelo Presidente do 

Conselho de Administrac;ao, Senhor Engenheiro Vasco do Canto Moniz, 

Entre a Fundac;ao Minerva e a Fundac;ao D. Pedro IV, livremente e sem reservas, e 
estabelecido o presente protocolo que se rege pelas seguintes clausulas: 



Clausula 1a 

0 presente protocolo tern como finalidade o estabelecimento de acgoes de cooperagao no 

ambito do desenvolvimento de projectos de investigagao cientifica e de programas de 

formagao profissional. 

Clausula 2a 

As areas em que se preve colaboragao sao as seguintes: 

• I nvestigagao Cientifica 

• Formagao especializada 

• Atribuigao de premios de merito 

• Apoio a responsabilidade social de ambas as lnstituigoes 

• Apoio a formagao em contexto real de trabalho 

Clausula 3a 

A gestao do protocolo sera assegurada por urn representante nomeado por cada uma das 

instituigoes que tera como missao ser o interlocutor privilegiado para as relagoes entre 

am bas. 
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Fundavao D. Pedro 1vJ. 
lnstilui9ao Particular de Solidariedade Social ~ 

0 presente protocolo ten~ a dura<;ao de urn ano, renovando-se automaticamente por 

iguais perfodos, se nao for por qualquer das partes denunciado com a antecedemcia de 

sessenta dias. Podera ainda ser revogado a qualquer momenta mediante acordo mutuo. 

Durante a vigemcia do protocolo poderao ser introduzidas altera<;6es, as quais, efectuadas 

mediante expresso acordo mutuo e ap6s formaliza<;ao, passarao a ser parte integrante do 

protocolo. 

Clausula sa 

As partes estabelecem que cada ac<;ao especffica a desenvolver sera definida e 

detalhada, no que respeita aos objectivos, encargos, mecanismos e prazos, atraves de 

documentos complementares que farao parte deste protocolo sob a forma de anexos. 

Clausula sa 

As duvidas suscitadas pela aplica<;ao das regras do protocolo serao esclarecidas e 

interpretadas de comum acordo, dentro do princfpio geral da interpreta<;ao mais favoravel 

a prossecu<;ao das finalidades expressas. 
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Feito em duplicado (dois exemplares originais) 

Lisboa, 04 de Maio de 2010 

Assinaturas 

ruz 

(Presidente do Conselho de Administragao da Fundagao Minerva) 

v.W~ 
Engenheiro Vasco Canto Moniz 

(Presidente do Conselho de Administragao da Fundagao D. Pedro IV) 
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