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Protocolo de Colaboração 

 

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMAGIOLOGIA MÉDICA E RADIOTERAPIA, pessoa coletiva número 513722009, 

com sede na Avenida da Liberdade, Nº6, 8150 - 101 São Brás de Alportel, representada pelo Presidente 

da Direção, o Dr. Manuel José Cruz Duarte Lobo e pelo Secretário da Direção o Doutor Rui Pedro Pereira 

de Almeida, adiante designada por APIMR. 

O NÚCLEO NACIONAL DE ESTUDANTES DE IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA, representada pela Presidente do 

Núcleo, Mariana Inglês Alpendrinho e pela Secretária do Núcleo Márcia Silva, adiante designada por NNE 

IMR; 

Atuando no exercício dos respetivos cargos e da representação que ostentam, reconhecem mutuamente 

a capacidade para contratar e obrigar as partes nos termos deste Protocolo de cooperação. 

 
CONSIDERANDO 

Que as instituições aqui reunidas possuem pontos de vista comuns no que respeita ao desenvolvimento 

do conhecimento sobre as Ciências da Saúde em geral e, em particular, no que respeita à área da Imagem 

Médica e Radioterapia, adiante designada, IMR e clara convergência de interesses no desenvolvimento 

de atividades de formação/ divulgação neste domínio; 

Estabelecem um protocolo de colaboração, o qual é regido pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Âmbito e Objetivos Gerais) 

É objetivo do presente convénio facilitar e promover a cooperação de base técnica e científica, no domínio 

da Imagem Médica e Radioterapia, entre a APIMR e a NNE IMR e, mais concretamente: 

 

1. Apoiar a realização de atividades conjuntas de carácter formativo, segundo os mais modernos 

padrões europeus e internacionais, incluindo a promoção e/ou organização em comum de 

congressos, simpósios, colóquios, reuniões ou ações de formação em áreas ou temas de 

interesse. 

2. Apoiar e promover a realização de atividades conjuntas que visem a concretização de ações de 

investigação e desenvolvimento nos diversos campos de interesse. 

3. O NNE IMR será um núcleo independente, com o seu plano de atividades e orçamento anual, com 

autonomia e em estreita colaboração com a APIMR e seus órgãos sociais 
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Cláusula Segunda 

(Formalização das Ações de Colaboração) 

1. O cumprimento dos objetivos gerais deste protocolo efetuar-se-á através de ações 

consensualmente acordadas e programas específicos no domínio das competências das 

instituições. 

2. Outros Programas Específicos são possíveis, desde que devidamente identificados em termos de 

enquadramento e objetivos, das obrigações de todas as partes e, do prazo de execução de cada 

ação acordada; no caso de se assumirem obrigações económicas, a parte que as assume e em 

que quantia. 

3. Ambas as entidades se devem esforçar por fazer um evento anual ou de dois em dois anos, em 

formato de congresso ou jornadas. 

4. Os Programas específicos deverão reger-se pelo seu próprio clausulado, respeitando em todo o 

caso as disposições do presente protocolo. 

5. Fica definido um valor de cotas aos estudantes no valor de 8 eur anuais definidos pelo NNE IMR e 

os fundos distribuídos na razão de 4 eur para a APIMR e 4 eur eu para o NNE IMR.  

6. As receitas dos eventos do NNE IMR serão exclusivas deste e servem para alimentar o seu 

orçamento e plano de atividades, sendo posteriormente transferidas pela APIMR sob forma de 

donativos, trimestralmente e devidamente justificados em termos contabilísticos e fiscais. 

“As receitas dos eventos NNE IMR serão exclusivas deste e servem para alimentar o seu 

orçamento e plano de atividades, o valor das receitas deve ser documentado por ambas as partes 

e mantido em conta pela APIMR, sendo os pagamentos ou transferências necessárias pela NNE 

IMR comunicadas entre os tesoureiros de cada entidade, sendo posteriormente pagas pela 

APIMR, devidamente justificadas em termos contabilísticos e fiscais.” 

7. A plataforma virtual utilizada para realização do plano de atividades, Zoom, será partilhada por 

ambas as entidades, e o seu valor mensal pago entre as respetivas entidades.  

8. Os sócios antigos do NNE IMR, com as cotas em dia, serão integrados na APIMR com respetivo 

número de sócio e cartão PDF, na qualidade de sócio estudante, definida pelos estatutos. Terão 

acesso à área reservada (ofertas de emprego, links úteis, apoio de consultadoria, livros para 

consulta, legislação, protocolos, eventos gratuitos para sócios). 

 

 

 
Cláusula Terceira 

(Competências Específicas das Instituições) 

São competências específicas das instituições que integram o presente protocolo de colaboração: 
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1. Por parte do NNE IMR: 

a) Apoiar a divulgação, a formação e outras ações de carácter técnico-profissional e científico que 

sejam desenvolvidas no âmbito da Imagem Médica e Radioterapia, de carácter graduado e 

pós-graduado; 

b) De modo a garantir o pleno cumprimento do ponto anterior, a APIMR, recomendará 

publicamente as ações que por si forem reconhecidas ou preparadas em colaboração com as 

instituições aqui protocoladas, permitindo a utilização do seu logotipo e garantindo os hiperlinks 

necessários à difusão da informação por via eletrónica; 

c) Divulgar as atividades de formação da APIMR junto dos seus associados, sempre que 

adequado e nos termos que se vierem a acordar; 

d) Partilhar informações, documentação e outros aspectos que sejam de interesse mútuo das 

duas entidades colaboradoras; 

 

 

2. Por parte da APIMR: 

a) Garantir, genericamente, o funcionamento e organização das iniciativas aprovadas, incluindo, 

especificamente, as diferentes fases  da operacionalidade de cada iniciativa; 

b) Garantir a gestão financeira de toda a atividade por si coordenada emitindo recibos sempre que 

solicitados e as operações constarem nos relatórios de contas anuais; 

c) Emitir e, autenticar, os Certificados de Participação correspondentes a acada ação de formação 

concluída podendo ter ajuda e colaboração por elementos mandatados pela representante do 

NNE IMR. 

d) Garantir que todos os membros do NNE IMR usufruem de condições referentes a sócios 

estudantes em todas as formações realizadas no âmbito deste protocolo. 

e) Divulgar as atividades de formação e eventos do NNE IMR, juntos dos seus associados e 

contactos, sempre que adequado e nos termos que se vierem a acordar; 

f) Todos os anos no relatório de contas deverá constar a rubrica de despesas e receitas do NNE 

IMR; 

g) A atividade do NNE IMR poderá ser registada e publicitada no site da APIMR através de 

separador próprio sempre que seja solicitada. 

 

 
∮ Único 

A presente colaboração pressupõe a observação, por parte dos contratantes, dos princípios de 

estrita confidencialidade sobre os resultados das competências antes descritas; tal não impede, 

contudo, a total disponibilidade dessa informação para efeitos de auditoria interna ou externa 
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(órgãos tutelares), sempre que adequadamente justificadas. 

 
Cláusula Quarta 

(Entrada em vigor e Duração) 

1. O presente Protocolo substitui todos os que hajam sido anteriormente assinados entre algumas 

das partes, visando os mesmos objetivos. 

2. O Protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura, pelo prazo de dois anos. 

3. Este Protocolo poderá ser extinto por mútuo acordo ou de forma unilateral, sem prejuízo da 

conclusão dos projetos ou ações em curso à data. 

4. Os aditamentos ao presente Protocolo caducarão automaticamente com a sua extinção. 

5. Será objeto de resolução do presente Protocolo o incumprimento por alguma das partes ao 

clausulado estabelecido. 

 
Cláusula Quinta 

(Omissões) 

As eventuais omissões, dúvidas ou controvérsias, quanto à interpretação ou cumprimento do presente 

Protocolo, serão resolvidas de comum acordo entre as Partes. 

E para que assim conste, como prova de conformidade e para que surta plenos efeitos, se assina este 

Protocolo em triplicado, nos lugares e datas indicados. 

 
 
 
 

Manuel José Cruz Duarte Lobo  
(Direção da APIMR) 

 Rui Pedro Pereira de Almeida  
(Direção da APIMR) 

   
   

Mariana Inglês Alpendrinho 
(Direção do NNE IMR) 

  Márcia Silva 
(Direção do NNE IMR) 

   
   

   
 

 
 
 

São Brás de Alportel, 05 de Janeiro de 2022 
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