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ACORDO ESPECIFICO ENTRE A  

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

E 

NUCLIRAD – NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 

 

Considerando que: 

 

a) A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, enquanto instituição 

vocacionada para a formação de profissionais qualificados para a transmissão e difusão 

de conhecimentos, bem como para a investigação e a prestação de serviços à 

comunidade, no âmbito das Ciências e Tecnologias da Saúde e Enfermagem. 

 

b) A NUCLIRAD – Núcleo de Desenvolvimento dos Técnicos de Radiologia, enquanto 

instituição vocacionada para desenvolver e valorizar a profissão de Técnico de Radiologia, 

através da aposta na formação específica, investigação, gestão de infraestruturas e 

atividades de apoio ao convívio social entre profissionais. 

 

 

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, Pessoa Coletiva n.º 505 387 271, 

sita no Campus de Gambelas, Edifício 1 - Piso 2, 8000 –139 FARO, adiante designado como 

Primeiro Outorgante, representado pelo seu Diretor, Prof Doutor Luis Pedro Vieira Ribeiro, 

 

e 

 

A NUCLIRAD – Núcleo de Desenvolvimento dos Técnicos de Radiologia, Pessoa Coletiva 

n.º 514488603, sito na Rua Ponte da Pedra, Nº 14, Estrada Casal Pão Coito, 2665-022 Azueira 

– Mafra, adiante designado como Segundo Outorgante, representada pelo seu Presidente da 

Direção, Dr. António Manuel da Silva Almeida,  

 

Celebram o presente Acordo Especifico, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

 

O presente Acordo tem por objeto a definição da colaboração entre as partes outorgantes 

acima identificadas, no âmbito da cooperação técnica e científica. 
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Cláusula Segunda 

(Âmbito) 

 

A cooperação será estabelecida nos domínios de interesse para ambas as instituições, 

nomeadamente no que respeita a: 

a) Cooperação técnica e científica, nomeadamente através de projetos de investigação e 

de extensão comunitária, em domínios em que existam valências apropriadas; 

b) Colaboração em alguns domínios de ensino e na promoção de ações específicas de 

formação, nomeadamente na realização conjunta de conferências, colóquios, 

seminários e atividades similares. 

 

Cláusula Terceira 

(Objetivos) 

 

Os principais objetivos deste Acordo visam permitir aos Outorgantes: 

1. o desenvolvimento de projetos de extensão comunitária; 

2. a produção cientifica no âmbito de projetos de investigação na área da Saúde; 

3. a dinamização de processos de atuação profissional  na área da Saúde. 

 

Cláusula Quarta 

(Obrigações) 

 

Com vista a estabelecer a cooperação pretendida de forma eficaz, qualquer dos outorgantes, 

mediante consulta prévia, compromete-se a colocar à disposição da outra os meios 

necessários à realização das ações acordadas, respeitando as regras estabelecidas entre 

ambas e sem prejuízo do seu normal funcionamento. 

 

Cláusula Quinta 

(Outras Contrapartidas) 

 

1. Compete ao Primeiro Outorgante: 

a) Disponibilizar o acesso a apoio metodológico especifico no âmbito do desenvolvimento 

de projetos de investigação, ao nível da definição de desenhos metodológicos e do 

tratamento estatístico de dados, dentro dos limites e em termos a definir. 

b) Disponibilizar o acesso a informação e materiais científicos e técnicos, no que respeita 

a recursos convencionais e eletrónicos e eventual acesso a bases de dados 

especializadas, salvaguardadas as necessárias regras de utilização de segurança 

regulamentadas; 

c) Disponibilizar a utilização do espaço físico do Primeiro Outorgante para a realização 

de eventos comuns (congressos, conferências, colóquios, entre outros), dentro dos 

limites e em termos a definir. 
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d) Disponibilizar os canais de comunicação do Primeiro Outorgante para a divulgação 

de ações e eventos desenvolvidos pelo Segundo Outorgante. 

e) Reconhecer publicamente o contributo dado pelo Segundo Outorgante em todas as 

ações conjuntas desenvolvidas. 

2. Compete ao Segundo Outorgante: 

a) Disponibilizar os recursos do Segundo Outorgante em funcionamento no âmbito de 

projetos de intervenção comunitária e de prestação de cuidados de saúde, dentro dos 

limites e em termos a definir. 

b) Permitir o acesso a informação e materiais científicos e técnicos, disponíveis nos 

Centros de Documentação, Centro Multimédia, no que respeita a recursos 

convencionais e eletrónicos, salvaguardadas as regras de utilização e de segurança 

regulamentadas; 

c) Disponibilizar a utilização do espaço físico do Segundo Outorgante para a 

realização de eventos comuns (congressos, conferências, colóquios, entre outros), 

dentro dos limites e em termos a definir. 

d) Disponibilizar os canais de comunicação do Segundo Outorgante para a divulgação 

de ações e eventos desenvolvidos pelo Primeiro Outorgante. 

e) Reconhecer publicamente o contributo dado pelo Primeiro Outorgante em todas as 

ações conjuntas desenvolvidas. 

 

Cláusula Sexta 

(Publicações) 

 
Todas as publicações resultantes das ações empreendidas ao abrigo deste Acordo serão 

devidamente referenciadas quanto à sua autoria e instituições participantes. 

 

Cláusula Sétima 

(Vigência do Acordo) 

 

1 - O presente Acordo Especifico durará por um período de tempo indeterminado, entrando em 

vigor após a sua assinatura, podendo ser revisto em qualquer altura. 

2 - Poderá ser rescindido a todo o tempo, por acordo de ambas as partes, ou denunciado por 

qualquer delas, através de carta registada enviada à outra parte, com a antecedência mínima 

de 30 dias. 

3 - Em caso de rescisão ou denúncia do presente Acordo, as partes obrigam-se a cumprir as 

obrigações assumidas nos termos dos acordos celebrados ao seu abrigo.  

 

Cláusula Oitava 

(Dúvidas ou omissões) 

 

Para dirimir qualquer dúvida ou omissão emergente do presente Acordo, as partes outorgantes 

convencionam, desde já, a apreciação e resolução conjunta por comum acordo. 
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16 de Abril de 2019, 

 

O Diretor da Escola Superior de Saúde da 

Universidade do Algarve, 

 

 

Prof Doutor Luis Pedro Vieira Ribeiro 

O Presidente da Direção da NUCLIRAD, 

 

 

 

Dr. António Manuel da Silva Almeida 
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