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Acordo de coopera~ao entre a Universidade de
lisboa (pela Faculdade de Medicinal e a Secre
taria Regional dos Assuntos Sociais da Regiao
Aut6noma da Madeira
Entre a Direcc;:ao Geral dos Hospitais e as Di
recc;:5es Regionais dos Hospitais e de Saude PU
blicada Regiao Aut6noma da Madeira vigora um
acordo de oooperac;:ao no dominio da saude, pelo
qual, servic;:os da primeira Direcgao Geral vem
prestando, em Servic;:os Hospita!ares da Regiao Au
t6noma da Madeira,ajuda no dominio da Assis
tencia medica, desenvolvendo-se tambem esfor
c;:os em materia de formac;:aoe de educac;:ao per
manente.
Nesse acordo, firmado ao abrigo do despacho
conjunto do Ministerio da Saude e das Secretarias
Regionais dos Assuntos Sociais dos Ac;:ores e da
Madeira, de 18 de Outubro de 1983, publ icado no
D.R., 1/ Serie, n.o 261, de 12 de Novembro seguin
te, encontram-se pormenorizadamente descritos os
objectivos que se pl'etendem alcanc;:ar, os direitos
e os deveresde cada uma das partes celebrantes
do acordo, bem como as dos profissionaisenvolvi
dos nos servic;:os previstos no seu ambito.
E natural, todavia, que alguns dos medicos
envolvidosem tarefas incluidas no ambito desse
acordo, nao estejam vinculados as entidades que 0
subscrevem.E 0 que aconte,ce com os medicos que
e~ercem func;:oes docentes universitarias e que per
tencem a respectiva carreira docente, que depen

dem funcionalmente do Ministerio da Educac;:ao e
naodo Ministerio da Saude.
A actividade destes Docentes nao esta abran
gido pelas disposic;:5esdaquele acordo, nao apro
veitando a nenhuma das partes 0 respectivoesta
tuto, ai definido.
l\Jao ha razao nenhuma para que tal situac;:ao
se verifique, havendo, antes, toda a conveniencia
em que as actividades que os docentes universlta
riosda carreira prestam no dominio da assistencia
medica, da educac;:ao permanente pre e p6s gradua
da da prestac;:ao de servic;:os a comunidade, activi
dades que cada vez mais se enquadram no largo
ambito social das func;:5es da Universidade, sejam
igualmente reconhecidas pelos Servic;:os competen
tes, entendendo-se como tal aqueles a que perten
cem e aqueles onde VaG prestar a sua colaborac;:ao.
Enquanto essereconhecimento nao seja even
tualmente feito de modo geral, entende-se conve
niente que a Universidade de Lisboa 0 fac;:a, rela
tivamente aos seus docentes que venham a prestar
servic;:os medicos no ambito do acordo atras re
ferido.
Tendo em conta estas considerac;:5es, entre a
Universidadede Lisboa, pela Faculdade de Medi
cina, e a Direcc;:ao Regional dos Hospitais e de Sau
de Publica da Regiao Aut6noma da Madeira, e acor
dado que 0 protocolo que vigora entre estas Direc
c;:5es Regionais e a Direcc;:ao Geral dos Hospitais
nodominio da Saude, mencionado neste docu
mento, seja tornado extensivel, na parte aplicavel
e com as devidas adaptac;:5es, aos docentes uni
ve,rsitarios que venhama prestar servit;:os no am
bito daque'e protocolo.
Assinado em 15 de Marc;:o de 1988. - 0 Secre
tario Regional dos Assuntos Sociais da Madeira,
Manuel Jorge Bazenga Marques. 0 Reitor da Uni
versidade de Lisboa, Prof. Doutor Vfrgfiio Alberto
Mefra Soares.
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