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Carta de parceria
no âmbito do protocolo de cooperação entre a Escola Superior de Enfermagem, do Porto e
Cláusula - I
Objeto
A Escola Superior de Enfermagem do porto, adiante designada por ESEP, representada pelo seu Presidente,  e a (instituição) , adiante designada por , representada por  celebram, no âmbito do protocolo existente entre ambas as instituições, a presente carta de parceria que se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula - II
Caracterização  e contextualização da ação de cooperação
Cláusula - III
Responsabilidades e compromissos
Cláusula - IV
Duração
O presente acordo é celebrado pelo prazo de duração das atividades, inciando-se e cessando na data de início e término das mesmas.
Feito em duplicado, 
Pelo/a
Pela Escola Superior de Enfermagem do Porto
(Presidente)
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A Escola Superior de Enfermagem do porto, adiante designada por ESEP, representada pelo seu Presidente,             e a (instituição)            , adiante designada por            , representada por             celebram, no âmbito do protocolo existente entre ambas as instituições, a presente carta de parceria que se rege pelas cláusulas seguintes:
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