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PROTOCOLO DE COOPERACAO 

Entre: 

A UNIDADE DE MUSEUS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA/MUSEU NACIONAL 

DE HISTORIA NATURAL E DA CIENCIA, com sede na Rua da Escola Politecnica 56, 

Lisboa, com Estatutos publicados no DR II Serie n° 148 de 14 de Novembro de 2011, 

alterados em 27 de Mho de 2012, representada neste acto pelo seu Presidente do Conselho 

Directivo, Professor Doutor Jose Pedro Sousa Dias, de ora em diante designada por UMUL 

e 

A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, pessoa colectiva n.° 

502657456, com sede na Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, representada pelo seu 

Director, Professor Doutor Antonio Maria Maciel de Castro Feijo, no uso da competencia 

propria prevista no art.0 29° n° 1 alinea a) dos Estatutos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, publicados por Despacho n° 16390/2011 no Diario da Republica 2 a 

serie, n° 231 de 02 de Dezembro, 

e 

O INSTITUTO DE HISTORIA DA ARTE DA FACULDADE DE LETRAS DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA, sito na Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, neste 

acto representado pelo seu Director, Professor Doutor Vitor Serrao, o qual intervem nos 

termos do artigo 4.°, n.° 3, do Decreto-Lei n.° 125/99, de 20 de Abril (quadro normativo 

aplicavel as instituicoes que se dedicam a investigacao cientifica e desenvolvimento 

tecnologico), adiante designado por IHA-FLUL; 

Considerando que: 

- A UMUL/Museu Nacional de Historia Natural e da Ciencia da Universidade de Lisboa e 

uma instituicao vocacionada para a investiga9ao, preservacao e divulga9ao do patrimonio 

cientifico; 
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- A Rede Tematica em Estudos de Azulejaria e Ceramica Joao Miguel dos Santos Simoes 

(RTEACJMSS) e um nucleo de investigacao dedicado ao Azulejo e a Ceramica, que se 

encontra integrado no Instituto de Historia da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa (IHA-FLUL) e que tern como objectivo a promocao dos estudos sobre azulejo e 

ceramica, em conjunto com outras Unidades de Investigacao, quer nacionais quer 

internacionais; 

- A RTEACJMSS desenvolve um Sistema de Referenda e Indexacao de Azulejo - Az 

Infinitum, que trata o patrimonio azulejar produzido e/ou aplicado em Portugal, cuja estrutura 

permite registar e confrontar dados relativos a imoveis, espacos, revestimentos, autorias, 

referencias bibliograficas e documentais, imagens, etc., organizando-se em cinco grandes 

areas: in situ | iconografia | padroes | autores | bibliografia. E que esta ferramenta, disponivel 

online a comunidade cientifica e ao publico em geral, privilegia o registo dos revestimentos 

ceramicos que se conservam in situ, mas sempre relacionados com o local onde se encontram 

aplicados, como acontece com o patrimonio ceramico da Universidade de Lisboa; 

- O interesse mutuo em estabelecer relacoes de cooperacao com caracter duradouro no estudo, 

preservacao e divulgacao do patrimonio ceramico e historico-cientifico e no desenvolvimento 

de investigacao em historia da arte, 

E celebrado o presente Protocolo de Cooperacao que se rege pelas clausulas seguintes. 

Clausula l a 

(Objectivos) 

O Presente protocolo destina-se a estabelecer as bases gerais de cooperacao cientifica entre as 

partes outorgantes, com vista a um aproveitamento reciproco das suas potencialidades nas 

respectivas areas de actuacao, tendo como principals objectivos: 

a) A inventariacao, o estudo, a salvaguarda e a valorizacao de patrimonio ceramico da 

Universidade de Lisboa. 

b) A colaboracao na formacao de inventariacao in situ, atraves de workshops e 

seminarios. 

c) A cooperacao mutua com vista a divulgacao do patrimonio da Universidade em 

publicacoes, exposicoes, bem como ao desenvolvimento de programas de estudo e 

investigacao. 



d) A assessoria mutua e servicos de consultoria em questoes relacionadas com a 

actividade de inventariacao in situ. 

Clausula 2a 

(Convenios Especificos) 

1 - As acfoes a desenvolver no ambito do presente protocolo de cooperacao serao objecto de 

convenios especificos de colabora?ao cientifica, os quais definirao o regime a que os mesmos 

devem obedecer. 

2 - Os convenios a que se refere o numero anterior serao celebrados em documento autonomo 

que definira, nomeadamente: 

- A natureza da ac?ao e a definicao dos objectivos especificos a atingir. 

- Os deveres das partes. 

- A programacao, a calendarizacao dos trabalhos e a respectiva finalizacao. 

- O estudo economico e orcamento da accao. 

- O local de realizacao e instala9oes afectas. 

- A designacao dos responsaveis pela ac?ao, por parte da Rede Tematica em Estudos de 

Azulejaria e Ceramica Joao Miguel dos Santos Simoes e do Museu Nacional de Historia 

Natural e de Ciencia da Universidade de Lisboa. 

- A definicao de estudos e documentacao produzida. 

- A explicitacao das normas de seguranca a observar por ambas as partes. 

3 - As partes comprometem-se a fornecer os elementos necessarios a boa execu9ao dos 

convenios especificos. 

Clausula 3a 

(Vigencia) 

1 - 0 presente protocolo de coopera9ao inicia a sua vigencia na data da sua assinatura 

podendo ser por qualquer das partes denunciado atraves de comunica9ao escrita as demais, 

com uma antecedencia de tres meses. 

2 - A deniincia do protocolo prevista no numero anterior nao afecta, em todo o caso, a boa 

conclusao das ac9oes que estejam em curso. 
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Clausula 4a 

(Disposicoes gerais) 

No ambito de cada convenio especifico, as partes outorgantes poderao acordar quanto a 

participacao de outras entidades. 

O presente protocolo vai redigido em dois exemplares, com quatro paginas cada e versos em 

branco, rubricados e assinados pelos legais representantes dos outorgantes, destinando-se um 

exemplar a UMUL e outro a FLUL. 

Lisboa, 13 de Fevereiro de 2013 

Pela unidade de Museus da Universidade de Lisboa/Museu Nacional de Historia Natural 

e da Ciencia 

O Presidente do Conselho Directivo 

(Professor Doutor Jose Pedro Sousa Dias) 

Pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

O Director 

(Professoi Doutor Antonio M. Feijo) 

Pelo Instituto de Historia da Arte da FLUL, 

O Director, 

(Professor Doutor Vitor Serrao) 
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