
MUNrCíPrO DO MONTUO
CÂMARA MUNIcIPAL

REUNÉO DE 2021t08t18
UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Desenvolvimento Social e Promocão de Saúde

PROPOSTA H..E uslzOL\

ASSUNTO: Protocolo de Parceria com o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Poeta
Joaquim Serra

Considerando que:

o Os Projetos de Envelhecimento Ativo têm como principal objetivo a aprendizagem ao
longo da vida, permitindo a aquisição e o reforço de competências intelectuais,
cognitivas, motoras e sociais, indispensáveis a um envelhecimento ativo e cidadania
participativa;

o Permitem a valorização contínua e o enriquecimento pessoal, através da oferta
formativa dos seus projetos;

o Garantem o princípio da liberdade de escolha, reforçando uma cidadania ativa e sem
idade;

o Proporcionam a realização de projetos pessoais adiados ou esquecidos, reforçando a

autoestima e o reconhecimento por parte dos pares;
o Contribuem para a sociabilização e a construção de redes de afeto indispensáveis na

luta como o isolamento e consequentes doenças degenerativas;
o Contribuem para o bem-estar físico e psicológico dos seniores e das suas famílias;
o Se verifica por parte dos alunos, o desejo de reconhecimento das competências

adquiridas ao longo da vida e a sua equivalência aos níveis de ensino formal;
o O Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra através do Centro Qualifica,

desenvolve processos RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências Escolares, que permitem obter uma certificação escolar com base na

demonstração de aprendizagens realizadas ao longo da vida e de competências
adquiridas através da experiência profissional ou noutros contextos.

Considerando ainda:
o O disposto nos Artigos 23e (ne 2 alínea d)) e 33e (nel alínea u)), da Lei ne 75/2OL3 de

L2 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico das autarquias
locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico
da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.

Seguimento
Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde - para
conhecimento e imolementacão //b

O VereadorGabinete de Apoio ao Vereador- para conhecimento

DAO - para publicitação da proposta e GCRP para publicitação no site do

Município Montijo, 04 de agosto de 2í



MUNTCTPTO DO MONTUO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNÉO DE 2021t08t18
UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção de Saúde

PROPONHO:

o Que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do protocolo de colaboração

nos termos em anexo, a celebrar e outorgar entre o Município de Montijo e o Centro

Qualifica do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra para a realização de ações

conjuntas nomeadamente para certificação RVCC.
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Aprovada em mrnuta, para erertos do drsposto do n." 4, oo An.- 5/,-,
da Lei n.o 7512013, de í2 de setembro, conforme deliberação de 25
de outubro de2017, titutada pela Proposta n." 0212017.
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Seguimento
Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde - para
conhecimento e implementação
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DAO - para publicitação da proposta e GCRP para publicitação no site do

Município
Montijo, 04 de agosto de 21
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PROTOCOLO DE PARCERIA

Entre:

Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, pessoa coletiva n.o

600084019, com sede na Alameda Dr. José Manuel Afonso dos Santos,2870-802 Montijo,

representada pela sua Diretora, Paula Cristina Silva Póvoas, com poderes suficientes para o

ato, também designado por "Primeiro Outorgante";

e

Câmara Municipal do Montijo, pessoa coletiva n.o 502834846 com sede no Edifício dos Paços

do Concelho, Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352 Montijo, representado por

Eng.o. Nuno Canta, na qualidade de Presidente de Câmara, com poderes suficientes para o

ato, também designado por "Segundo Outorgante";

Cláusula '1.4

(Objeto e âmbito)

1) O presente Protocolo tem como objetivo a partilha mútua de conhecimento e

desenvolvimento de ações formativas ou de outra natureza entre o Centro Qualifica do

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra e Câmara Municipal do Montijo.

Cláusula 2.â

(Objetivos)

Os Outorgantes comprometem-se a cumprir os seguintes objetivos:

2) Colaboração entre o primeiro e o segundo Outorgante com vista ao melhor

aproveitamento das potencialidades humanas e tecnológicas de ambos;

3) lmplementação de ações tendo em vista a melhor convergência entre o

desenvolvimento de competências, as necessidades de formação de potenciais

candidatos e a adaptação aos vários setores da realidade do meio empresarial;

4) Permuta de informação técnica e científica com vista à sua promoção, divulgação e

utilização por parte dos Outorgantes;

5) Aperfeiçoamento de competências de recursos humanos para maior colocação no meio

empresarial;

6) Utilização mútua de materiais de informação;

7) Realização conjunta de cursos, seminários e conferências, sempre que oportuno;

8) Quaisquer outras ações que os Outorgantes considerem útil estabelecerem.
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Cláusula 3.a

(Ações)

1) As modalidades de cooperação contempladas na cláusula anterior, bem como outras

não previstas, mas consideradas de interesse mútuo, serão concretizadas a partir da

iniciativa de um dos Outorgantes, através de ações consensualmente acordadas,

expressas, nomeadamente, em documentos autónomos, protocolos adicionais e

contratos de parceria.

2) Todas as ações conjuntas e desenvolvidas no âmbito deste protocolo deverão ser

devidamente identificadas em termos de enquadramento e objetivos, obrigações dos

Outorgantes, prazos de execução e, no caso de se assumirem obrigações patrimoniais,

o (s) Outorgante (s) que as assume(m) e a(s) quantia(s) em causa.

Cláusula 4."

(Vigência)

'l) Este protocolo tem início na data da sua assinatura e vigorará enquanto os

Outorgantes o entenderem útil para o desenvolvimento dos objetivos enunciados.

Cláusula 5.a

(Resolução do protocolo)

1) O incumprimento, por qualquer dos Outorgantes, das obrigações constantes no

presente Protocolo, confere ao outro Outorgante o direito à respetiva resolução.

2) A resolução deverá ser notificada ao Outorgante faltoso, através de carta registada,

com aviso de receção, operando automaticamente a contar da data da sua receção.

O presente Protocolo é assinado e rubricado em 2 (dois) exemplares, de igual valor, um

para cada um dos Outorgantes.

Montijo, 21 de julho de 2021
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O primeiro outorgante, O segundo outorgante,




