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Florinda Veiga

De: GTA|UC <gta@uc.pt>
Enviado: 27 de março de 2020 11:29
Para: Perguntas - Requerimentos
Cc: gabadmin@uc.pt; gbreitor@uc.pt
Assunto: Resposta ao grupo Parlamentar PS | envio de protocolo
Anexos: Oficio_grupo_parl_PS_signed_ML.pdf; Protocolo_FMUC_ CUF_ assinado.pdf

Exmos. Senhores 
 
Em resposta ao solicitado infra, bem como no requerimento datado de 28 de novembro de 2019, subscrito pelos 
Exmos. Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do PS, junto se envia Ofício da Sra. Administradora, Prof.ª Doutora 
Matilde Lavouras, assim como digitalização do protocolo celebrado entre a Universidade de Coimbra, através da sua 
Faculdade de Medicina, e o Hospital CUF Coimbra. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Carlos Henriques 
Chefe de Divisão 
 
Universidade de Coimbra • Administração  
Gabinete de Apoio Jurídico 
Polo I | Edifício da Faculdade de Medicina | Rua Larga • 3004-504 COIMBRA • PORTUGAL 
T.: +351 239 242 854(3) | Ext: 244114(3) | Fax: +351 239 827 994  
E-mail: gaj@uc.pt 
www.uc.pt/administracao/gta 
 

 
 

Este e‐mail pretende ser amigo do ambiente. Pondere antes de o imprimir! 
A Universidade de Coimbra dá preferência a produtos e serviços com menor impacto ambiental. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Em Wed Mar 04 15:19:19 2020, Florinda.Veiga@ar.parlamento.pt escreveu: 
 
Junto se remete o requerimento 2‐xiv‐1 ei sobre “Protocolo entre Universidade de Coimbra e Hospital CUF 
Coimbra" apresentado pelo Sr. Deputado Tiago Estêvão Martins(PS). 
Solicitando que, a resposta seja enviada para o nosso endereço eletrónico, a seguir mencionado: 
Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt 
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      Ex.mos Senhores 

Membros do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista  

Palácio de São Bento 

Praça da Constituição de 1976                

1249-068 Lisboa 

Sua Referência 

2/XIV/1-EI 

Sua Comunicação 

29/11/2019 

Nossa Referência 

S-001642/2020  

Data 

      

 

Assunto: Pedido de envio de Protocolo de colaboração celebrado entre a 

Universidade de Coimbra e o Hospital CUF Coimbra 

 

Na sequência do solicitado, serve o presente para remeter a V. Ex.as o Protocolo de 

colaboração celebrado entre a Universidade de Coimbra e o Hospital CUF Coimbra a 20 de 

novembro de 2019, o qual segue em anexo. 

 

A este propósito, no entanto, considera-se conveniente proceder a alguns esclarecimentos 

complementares: 

O Protocolo em apreço, como resulta claramente das suas disposições, é um memorando de 

entendimento entre as partes contratantes e do qual não decorre a concretização de 

qualquer colaboração nos domínios nele previstos, designadamente no domínio da formação 

pré-graduada.  

Qualquer colaboração que venha a ser pensada dependerá da celebração prévia dos devidos 

instrumentos contratuais. Estes instrumentos terão, necessariamente, que cumprir todos os 

requisitos legais, nomeadamente serem subscritos pelos órgãos competentes e observar a 

tramitação legalmente prevista, incluindo, sendo o caso, o disposto no Decreto-lei n.º 

206/2004, de 19 de agosto. 

Assim, estamos neste caso perante um acordo em que as partes se limitam a reconhecer 

mutuamente a qualidade de parceiros credíveis para a ponderação de uma eventual 

colaboração futura em vários domínios, nomeadamente, para que seja discutida a 

possibilidade de poderem vir a desenvolver nas modalidades a acordar no futuro, atividades 

de ensino e de investigação. Note-se que esta é uma prática seguida por várias Instituições 

de Ensino Superior Públicas em Portugal. 

As disposições do protocolo não consentem, nem tal foi intenção das partes, a realização 

imediata de quaisquer atividades de formação pré ou pós-graduada de estudantes da 

Faculdade de Medicina. 
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      Com os melhores cumprimentos, 

A Administradora, 

 

Matilde Lavouras 

Anexo(s): Protocolo de colaboração celebrado entre a Universidade de Coimbra e o Hospital 

CUF Coimbra a 20 de novembro de 2019 










