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Proposlo n.' JF 134/201 9

Protocolo de porcerio do "Universidode Lusofono de Humonidodes e Tecnologios"
(COFAC) e o "lnstituto Polit6cnico do Lusofonio" (SESC) poro o condidoturo oo

Progromo Operocionol Temdtico Inclusdo Sociol e Emprego {POISE), do Portugol
2020

Considerondo que compete o Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro, otroves do
olineo v) do n.o I do ortigo I 6.' do Lei n.' 75/2013, de l2 de setembro, "Apoior otividodes de
notureza socio' culluroL educotivo, desportivo, recreotivo ou oulro de inleresse poro o
freguesio".

Considerondo que o Universidode Lus6f ono de Humonidodes e Tecnologios (COFAC) e o
Insfituto Politecnico do Lusofonio {SESC) pretendem submeler umo condidoturo o
"Formoeoo Modulor poro Empregodos e Desempregodos", com o durogoo mdximo de l8
meses, devendo concluir-se no limite em setembro de 2O2l .

Considerondo que o implementoEdo do rede de Gobineles de Insergdo Profissionol tem por

objelivo reforgor o coberturo teniloriol, otrov6s do obrongencio o nivel concelhio, poro

desso formo opoior jovens e odultos desempregodos no definigdo ou desenvolvimenlo do

seu percurso de insercdo ou reinserQoo no mercodo de trobolho, no quol se insere o Junlq

de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro.

Considerondo que o SESC e COFAC convidorom o Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro

Slnlro o integror o condidoturo o opresenlor.

Considerondo que o envolvimento do Junlo de Freguesio corresponde o:

o) Apoio e divulgoedo, no medido dos suos possibilidodes, dos otribuigoes e competencios
previslos junlo de clienfes, fornecedores, ulenfes, ossociodos e outros integronles do rede

de conloctos e porceraos;

b) Apoio e divulgogAo, no medido dos suos possibilidodes, dos ofertos formotivos

promovidos junlo do rede de utentes, contocios e porcerios;

c) ColoboroEdo, enlre ombos os porles, no levontomento de necessidodes de formoqdo e

no ontecipogAo de necessidodes de formogdo;

d) Encominhomento, de odultos e jovens interessodos no frequencio de o96es de formoQdo

promovrdos;

e) Apoio, sempre que posslvel, no ongoriogdo/seriogdo dos entidodes empregodoros poro

o componente de formogdo protico em conlexio de trobolho dos oQoes de formoQdo.

Considerondo que o envolvimenlo do Junto de Freguesio e as formoQdes referidos ndo

ocarretorom quolquer custo ossociodo.

Considerondo o previsto no ollneo n) do n." I do ortigo 16." do Lei n." 7512013, de 12 de

setembro, em mot6rio de protocolos com insliiuig6es p0blicos.

considerondo ser competencio do Assembleio de Freguesio do unioo dos Freguesios de

Aguolvo e Miro Sinlro o outorizoeoo poro o celebroqdo de Protocolos, nos termos do olineo
i) do n.' I do oriigo 9.o do Lei n."75/2013, de l2desetembro.

Atento oos considerondos e oo enquodromenlo legol ocimo referido, proponho que se

delibere:

l. Aprovor os termos do porcerio da "Universidode Lusofono de Humonidodes e

Tecnologios" (COFAC) e o "lnsli'luto Polit6cnico do Lusofonio" (SESC) poro o condidoluro
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oo Progromo Operocionol Temdtico Inclusoo Sociol e Emprego (POlsE), do Portugol 2020,

com o reservo do deliberogdo formol por porle do Assembleio de Freguesio do Uni6o dos
Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro.

2. Envior o Proiocolo poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio do Uni6o dos Freguesios
de Aguolvo e Mko Sinlro.

AguolvoCoc6m,2S de ogosto de 2019

x4;
Carlos Casiniro, Pr€silente Jurrta de Freguesia

Asshado poc CARIOS l{lqE- UIES CASIltllRo PREM
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Proposlo n.' Jt 134/2019

Protocolo de porcerio do "Universidode Lus6fono de Humonidodes e Tecnologios"

{COFAC) e o "lnstituto Polit6cnico do Lusofonio" (SESC) poro o condidoturo oo
Progromo Operocionol Tem6tico Inclusdo Sociol e Emprego (POISE), do Portugol

2020

DeliberoC60: Aprovodo Reprovodo

MoiorioU nonimidode

n
T

votos o lovot

Presidente
Corlos Cqsimiro x

Secretorio
Ddmoso Mortinho X

Tesoureiro
.Jooo Costonho X

I ." Vogol
Heleno Cordoso X

2.'Vogol
Cristino Mesquilq X

3.' Vogol
Ricordo Vorondos

X
4." Vogol

Vicior Ferreiro
x

Tolol +

Volos confro

Presidente
Cqrlos Cosimiro

Secret6rio
DOmoso Mqrtinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

I ." Vogol
Heleno Cordoso

2.' Vogol
Crislino Mesquiio

3.' Vogol
Ricordo vorondos

4." Vogol
Vicior Feneirq

Totol e

Absleng6es

Presidente
Corlos Cqsimiro

Secrelorio
Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
lodo Coslonho

I .' Vogol
Heleno cordoso

2.' Vogol
Crisiino Mesquito

3.'Vogol
Ricordo Vorondos

4.'Vogol
Victor Feneiro

Totol

#R**

K
K

Aprovodo em minula, no reunido de 2019 .08 29 , poro efeitos
e n.o 4 do ortigo 5/.", do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro,
C6digo de Procedimenlo Adminislrotivo.

A Junto de

O Presidente:

O Secretorlo:

O Tesoureiro:

O I ." Vogol:

O 2." Vogol:

O 3." Vogol:

O 4." Vogol:
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do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 e n." 6 do oriigo 34.' do

3tz



06/08/2019 Coneio - Carlos Casimiro - Outlook

FW: SESC e COFAC I Pedido de Protocolo - Junta de Freguesia de Agualva e Mira

Sintra

GIP - JF Agualva Mirasintra < gip@jf-agualvamirasintra.pt>
ier 101-.r 08 05 1 5r59

Para: cristina.mesquita@jf-agualvamirasintra.pt <cristina.mesquita@jf-agualvamirasintra.pt>;'Carlos Casimiro'

< presidente@jf-agualvamirasintra.pt>

0J 2 anexos 1291 KB)

GlP,Protocolo SESC-lP LU SO.d ocx; GIP-Protocolo COFAC-ULHT.docx;

Boo torde, Dr.o Cristino e Sr. Presidente,

Reencami^'ro e.noil poro opreciogoo.

Obrigodo.
Atentomente,
Susono Sqlvodor

Nucleo de Aqdo Sociol

TREGUESIA DE AGUAI-VA E MIRA SINTRA
Telefone 219145487 Fox 2l9145501

gjp,gjf -o guolvomirosintro. gl

'Jg!r:-lr!!jmiro rinlro
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P6a<i lecJv. |l.. observot6fio #f

o .".r"

poro responder oos cidoddos de formo mois ropido e eficiente, a Junto de Freguesio desenvolveu o

oplicoqdo poro telem6vel "Observot6rio Espoqo P0blico", disponivel pqro downlood grotuito no
,,Google Ploy Store". Poro o registo dos oconencios pode tomb6m utilizor o portol do Junio de

Freguesio www.jf-oguolvo mirosln tro. p-Ve$--se-a:p!-Oiie-ala bsgvslQlr-Q-esp--s-e-a:p! bj]e-al

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Nos termos do Regulamento Geral de ProtegSo de Dados, esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos seo confidenciais e destinam-se

ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem sao dirigidos. Qualquer outfa utilizag5o, distribuiqao, reencaminhamento, impressSo ou
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c6pia desta mensagem 6 expressamente proibida. Se recebeu esta mensagem por engano deverS destrui-la e informar o rgmetente.

POR FAVOR PENSE NO AMBIENTE ANTES DE IMPR MIR ESTE DOCUMENTO

De: Ve16n ica Almeida <f3988@ulusofona.pt>
Enviada: 2 de agosto de 2OL9 L6:27
Para: gip@jf-agualvamirasintra.pt
Cc: DGPA <dgpa@ulusofona.pt>
Assunto: SESC e COFAC I Pedido de Protocolo - Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra

Exmos. Senhores.

No ambito do Programa Operacional Tematica Inclusao Social e Emprego (PO ISE). do Portugal 2020,

a Universidade Lus6fona de Humanidades e TecnologlgS_(COFAC)_ e o @
(SESC) pretendem submeter uma candidatura e "Formagao Modular para Empregados e Desempregados". com a

duraeSo mAxima de 18 meses. devendo, no limite, concluir-se em setembro de 2021. As aQdes de formagao tem como

princrpal obJetivo potenciar a empregabilidade da populaQSo ativa, designadamente dos desempregados e dos

empregados, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, atravds do aumento da sua adaptabilidade por via

do desenvolvirnento das competencias requeridas pelo mercado de trabalho.

Considerando que os destinatdrios desta formageo financiada seo:

- Os empregados, com especial enfoq!e nos ativos empregados em risco de perda de emprego

- Os desempregados, incluindo os desempregados de longa duragao, detentores de habilitag6es iguais ou superiores ao

ensino secunddrio, que se encontram mais proximo do reingresso no mercado de trabalho.

E considerando que a lmplementaQeo da rede de Gabinetes de lns€rgao Profissional tern por objetivo reforgar a

cobedura territorial. atrav6s da abrangCncia a nivel concelhio, para dessa forma apoiar jovens e adultos desempregados

na definigao ou desenvolvimento do seu percurso de inserg6o ou reinsergao no mercado de trabalho. na qual se

insere a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, vimos, por este meio, solicitar o estabelecimento de uma parcefla

de colaboragdo com a SESC e COFAC.

Neste sentido. solicitamos a V/ colaboraeao atraves do preenchimento de duas (2) vias dos Protocolos em anexo, para as

duas entidades (SESC e COFAC), inserg6o do logotipo da InstituigSo, no cabeQalho do documento, e assinatura dos

mesmos.

Dada a urgCncia e para agilizar o processo, sugerimos que um colaborador da Universidade se desloque as V/ instalaqdes

para levantar os documentos (o prazo final de submlssao da candidatura a aQao termina no dia 14 de agosto).

Antecipadamente gratos pela colaboragio de V. Exa., apresentamos os melhores cumpnmentos e dispontbilizamo-nos

para qualquer esciarecimento adicional.

Com os mefhores cumprimentos , Best Regards

Veronica Almeida

https://outlook.five.com/mail/AQMkADAWATY3ZmYAZSo4OWUyLWJkNjEtMDACLTAWCgAuAAADzg4llmaTmUq3bja634e3twABAJnKpQLISZZO...2l3
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Diregao de Gestao e Planeamento Academico

Unlversidade Lus6fona

Campo Grande, 376

1749-024 Lisboa - Portugal

Telf. 217 513 500 - ext. 727

Sala 1.3.5

veronica.almeida @ ulusofona. pll
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Os suportes comunicacionais da Universidade Lus6fona s5o produzidos ao abrigo das regras estabelecidas no Acordo

Ortogr6fico de 1990 e posteriores protocolos modificativos.

https://ou ook.tive.com/mait/AeMkAOAWATY3ZmYMSO4OWUyLWJkNjEtMOACLTAwCgAUMADZg4TlmaTmUq3bja634e3twABAJnKpQLiSZZO.. 
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( colar o logotipo da entidade )

PROTOCOLO DE PARCERIA
entre

a XXXXXXXXXXXXXXXXX)O(XXXXXXXXXXX
e

a COFAC - Cooperativa de Formagio e Animaqio Cultural, Lda.

Considerando que, com o objetivo de reforgar a atuaqAo do Servigo Priblico de Emprego ao nivel do

alargamento das respostas a disponibilizar aos desempregados e da sua cobertura territorial, foram

criadas, atravds da Portaria n.' 12712009, de 30 dejaneiro, alterada pela Portaria n.o 298/2010, de I de

junho, estruturas de apoio ao emprego, com capacidade de atuagao em proximidade aos territ6rios e

is populaqoes e em estreita articulagdo com a rede de unidades locais do Instituto de Emprego e da

Formaqao Profissional, l. P. (IEFP);

Considerando que os Gabinetes de lnsergdo Profissional (GlP), atualmente regulados pela Portaria n.o

14012015, de 20 de maio, seo estruturas de apoio ao emprego promovidas por entidades pitblicas ou

privadas sem fins lucrativos credenciadas pelo IEFP para apoiar os desempregados no seu percurso

de insercdo no mercado de trabalho;

Considerando que, no imbito do combate ao desemprego, importa pois rentabilizar sinergias com

entidades que atuem junto das populagdes em v6rios dominios em particular no ambito do

desenvolvimento local, atrav6s da contratualizaqdo de servigos destinados a promover a inserqao

profi ssional dos desempregados;

Atendendo ao particular interesse que o IEFP reconhece em reforgar a sua capacidade de atuagdo, em

proximidade aos tenit6rios e ds populag6es e reconhecendo a especial relevAncia que estas estruturas

assumem no desenvolvimento de atividades de apoio aos desempregados;

Considerando que a implemenhgao da 4." edi96o da rede de Gabinetes de Insergao Profissional teve

por objetivo retbrgar a cobertura territorial, atravds da abrang€ncia a nivel concelhio. para dessa

forma apoiar jovens e adultos desempregados na definigdo ou desenvolvimento do Seu percurso de

inserQeo ou reinsergao no mercado de trabalho, loi protocolado entre o IEFP e o primeilo outorgante

o estabelecimento de uma parceria com vista d criagao de um Gabinete de lnserqio Profissional, com

uma erea geogefica de abrangCncia correspondente ao concelho de Lisboa'

Entre:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX, entidade pfomotora de um Gabinete de Insergao

Profissional autorizado pelo IEFP, pessoa coletiva n.' XXX XXX XXX, com sede no

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXXX'

representadaporXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,naqualidadede
XXXXXXXXXXXXXX, com poderes suficientes para o ato, tambdm designado(a) por

-Primeiro Outorgante";

6-il
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( colar o logotipo da entidade )

COFAC - Cooperativa de Formagio e AnimaqSo Cultural, Crl., pessoa coletiva
n."501 679 529, com sede Campo Grande, n' 376, em Lisboa, representada neste ato pelos
membros da Diregdo, Professor Doutor Manuel de Almeida Damisio e Professora
Doutora Maria da Conceigio Soeiro, com poderes suficientes para o ato, tambdm
designado por "Segundo Outorgante";

E celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas cl6usulas seguintes:

CLlusula l.'
(Objeto)

O presente protocolo regula os termos da parceria entre o Primeiro Outorgante e o Segundo
Outorgante, tendo em vista a prossecuqdo das finalidades previstas no dmbito da legislagdo
vigente que regula os Gabinetes de Insergio Profissional, adiante designado CIp.

Cliusula 2.'
(Atribuie6es do CIP)

No ambito de aplicaqio do presente protocolo, identificam-se os principais objetivos nos
quais o Primeiro outorgante desenvolve atividades, incluidas no normal funcionamento do
CIP que titula:

a) Ag6es de informagdo sobre medidas de apoio ao emprego, de qualificagdo
profissional, de reconhecimento, validagio e certificageo de competdncias e de
empreendedorismo;

b) A96es de apoio d procura de emprego;
c) Recegdo e registo de ofbrtas de emprego;
d) Apresenhgao e colocagdo de desempregados a ofertas de emprego;
e) Encaminhamento de candidatos e integragdo em agdes de formagdo profissional;
f1 outras atividades consideradas necess6rias para apoio d inserqdo profissional dos

desempregados.

Cl:iusula 3."
(Atribuig6es do promotor de formaqdo financiada)

No ambito de aplicagdo do presente protocolo, identiticam-se as principais atividades
desenvolvidas em projetos de fbrmagdo profissional financiada. nos quais o Segundo
Outorgante e promotor:

l. Reunir as condig6es flsicas e humanas necess6rias ao desenvolvimento da formagdo nas
diferentes componentes: sociocultural. cientifica e tecnoldgica: garantindo igualmente

L6-qt



2.

( colar o Logotipo da entidade )

3.

que a componente priitica em contexto real de trabalho decorre com rigor e qualidade;

Encontrar-se devidamente certificada nos termos da legislaqAo em vigor ou recorrer a

entidades formadoras certi ficadasi

Assegurar o desenvolvimento das seguintes atividades:

3.1. Planear, organizar, desenvolver e controlar a qualidade tdcnico-pedag6gica da

formagdo;

3.2. Proceder i orientaQio e admissio de formandos, no respeito pelas normas definidas;

3.3. Constituir as equipas formativas, de acordo com os requisitos legais exigidos em

cada dominio. dando-lhes formagdo sobre as tipologias formativas a implementar e o

contexto institucional em que os mesmos decorrem;

3.4. Acompanhar as atividades fbrmativas desenvolvidas pelas entidades abrangidas pela

tbrmaqio prritica em contexto de trabalho;

3.5. Facultar aos formandos o acesso aos beneficios e equipamentos compativeis com a

agio frequentada e a sua duraqio;

3.6. Garantir uma avaliaqao sistdmica dos processos e resultados de aprendizagem.

formativa I sumativa. bem como apoiar e monitorizar a integragSo dos formandos no

mercado de emprego;

3.7. Respeitar e fazer respeitar as condig6es de saride, higiene e seguranga no trabalho.

Auditar e apoiar tdcnica e pedagogicamente as entidades respons6veis pela promoqlo da

componente de Formagdo Pr6tica em contexto de Trabalho. garantindo os padr6es de

qualidade exigfveis para as diferentes modalidades de qualificagdor

Financiar o desenvolvimento das aQ6es de formagao de acordo com o definido nos

4.

respetivos Programas Operacionais;

6. Assegurar a supervisdo dos processos administrativo-financeiros inerentes ir organizagdo

e desenvolvimento da aQio,

7. Cumprir com toda a legislaglo nacional e comunit6ria em mat6ria de financiamento.

divulgagdo e promogdo de atividades formativas.

Clriusula 4."
(Colaboraqdo das Panes)

Entre os dois outorgantes do presente protocolo fica estabelecido que a colaboragSo entre as

partes centra-se essencialmente nos seguintes aspetos:

a)Apoioedivulgagdo'namedidadassuaspossibilidades.dasatribuig6ese
competdncias previstas para o Primeiro Outorgante junto de Clientes. Fornecedores.

Utentes, Associados e outros integrantes da rede de contactos e parcerias do Segundo

Outorgante;

b) Apoio e divulgagao, na medida das suas possibilidades. das ofertas formativas

promovidas pelo segundo outorgante junto da rede de utentes. contactos e parcerias

5.



( colar o logotipo da entidade )

do Primeiro Outorgante;

c) ColaboraEdo, entre ambas as partes, no levantamento de necessidades de formagdo e

na antecipagio de necessidades de formaqdo;

d) Encaminhamento, por parte do Primeiro Outorgante. de Adultos e Jovens
interessados na frequ6ncia de aq6es de fbrmag6o promovidas pelo Segundo
Outorgante;

e) Apoio do Primeiro Outorgante, sempre que possivel, na angariagdo/seriagdo das

entidades empregadoras para a componente de fbrmaqdo pr6tica em contexto de
trabalho das agdes de formaqio promovidas pelo Primeiro Outorgante.

C16usula 5.'
(tnterpretaqao)

os casos omissos do presente protocolo sio resolvidos por acordo entre os dois outorgantes.

Ckiusula 6."
(Prazo e cessagdo do protocolo)

I - O presente protocolo tem a duraglo de tr6s anos a contar da data da sua assinatura,
renovdvel por iguais periodos, salvo em caso de oposigdo A sua renovagdo, a qual deve ser
comunicada i contraparte com uma anteceddncia minima de 30 (trinta) dias.
2 - O protocolo pode cessar a qualquer altura por:

a) Miltuo acordo das partes;

b) Denincia comunicada por qualquer parte com uma anteceddncia minima de 90
(noventa) dias;

c) Resolugao da iniciativa de qualquer dos Outorgantes, por incumprimento do disposto
no presente protocolo;

dt Extingdo do CIP do primeiro ourorgante.

CLiusula 7,'
(Aditamentos)

o presente protocolo ndo prejudica o estabelecimento de parcerias e de modalidades
complementares de cooperagio entre as panes, as quais podcrdo scr objeto de aditamento a
este ato.

O presente protocolo d assinado em localidade . a _dia de

_m€s_ de 2019. em dois exemplares, sendo cada exemplar considerado original,
mas constituindo. no seu conjunto. um lnico e o mesmo documento, um para ficar na posse
do Primeiro Outorgante e outro na posse do Segundo Outorgante.



( colar o Logotipo da entidade )

Pelo Primeiro Outorsante Pelo Segundo Outorgante



( colar o Logotipo da entidade )

PROTOCOLO DE PARCERIA
entre

a

e

a SESC _ SOCIEDADE DE ESTUDOS SUPERIORES E CULTURAIS, S.A,

Considerando que, com o objetivo de reforgar a atuagAo do Servigo Priblico de Emprego ao nivel do

alargamento das respostas a disponibilizar aos desempregados e da sua cobertura territorial, foram

criadas, atrav6s da Portaria n.' 12712009, de 30 de janeiro, alterada pela Portaria n." 298i2010, de I de

junho, estruturas de apoio ao emprego, com capacidade de atuagao em proximidade aos territ6rios e

ds populagoes e em estreita articulagao com a rede de unidades locais do Instituto de Emprego e da

FormaQio Profissional, l. P. (IEFP);

Considerando que os Gabinetes de Insergdo Profissional (GIP), atualmente regulados pela Portaria n.o

l40l70l5, de 20 de maio, sdo estruturas de apoio ao emprego promovidas por entidades pirblicas ou

privadas sem fins lucrativos credenciadas pelo IEFP para apoiar os desempregados no seu percurso

de inserqdo no mercado de trabalho;

Considerando que, no dmbito do combate ao desemprego, impona pois rentabilizar sinergias com

entidades que atuem junto das populagOes em v6rios dominios em particular no ambito do

desenvolvimento local, atravds da contratualizageo de servigos destinados a promover a insergao

profi ssional dos desempregados;

Atendendo ao panicular inleresse que o IEFP reconhece em reforgar a sua capacidade de atuagdo, em

proximidade aos tenit6rios e ds populaq6es e reconhecendo a especial relevAncia que estas estruturas

assumem no desenvolvimento de atividades de apoio aos desempregados;

Considerando que a implementagdo da 4." edigio da rede de Gabinetes de [nserg6o Profissional teve

por objetivo retbrgar a cobertura territorial, atravds da abrang€ncia a nivel concelhio, para dessa

forma apoiar jovens e adultos desempregados na definiqSo ou desenvolvimento do seu percurso de

inserqSo ou reinserQeo no mercado de trabalho, fbi protocolado entre o IEFP e o primeiro outorgante

o estabelecimento de uma parceria com vista d criag6o de um Gabinete de Insergio Profissional, com

uma 6rea geogrifica de abrangdncia conespondente ao concelho de Lisboa.

Entre:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, entidade promotora de um Gabinete de Inserq6o

Profissional autorizado pelo IEFP, pessoa coletiva n.' XXX XXX XXX, com sede no

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXXX,
representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na qualidade de

XXXXXXXXXXXXXX, com poderes suficientes para o ato, tambdm designado(a) por

"Primeiro Outorgante";

e
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SESC - Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, S.A., pessoa coletiva 503413259, com
sede no Campo Grande, n.o 376, em Lisboa, representada neste acto pelo Professor Doutor Manuel

de Almeida Damesio e pela Professora Doutora Maria da Conceigao Soeiro, na qualidade de

Administradores, adiante designada por SESC, tambdm designado por ''Segundo Outorgante":

E celebrado o presente Protocolo, o qual se rege pelas cliiusulas scguintcs:

Cl{usula l.'
(Objeto)

O presente protocolo regula os termos da parceria entre o Primeiro Outorgante e o Segundo

Outorgante, tendo em vista a prossecugdo das tinalidades previstas no dmbito da legislagio

vigente que regula os Gabinetes de Insergdo Profissional, adiante designado CIP.

Cliusula 2.'
(AtribuiQdes do GIP)

No dmbito de aplicagdo do presente protocolo, identificam-se os principais objetivos nos

quais o Primeiro Outorgante desenvolve atividades, inclufdas no normal funcionamento do

GIP que titula:
a) Ag6es de informagdo sobre medidas de apoio ao emprego. de qualificaglo

profissional, de reconhecimento. validagdo e certificagdo de compet6ncias e de

empreendedorismo:

b) A96es de apoio d procura de emprego;

c) Receqdo e registo de of'ertas de emprego;

d) Apresentagdo e colocagdo de desempregados a ofertas de emprego;

e) Encaminhamento de candidatos e integragio em a96es de formagdo profissional;
f) Outras atividades consideradas necessdrias para apoio d insergio profissional dos

desempregados.

Ckiusula 3.'
(Atribuig6es do promotor de formaQao financiada)

No Ambito de aplicagio do presente protocolo. identificam-se as principais atividades
desenvolvidas em projetos de formagdo profissional financiada, nos quais o Segundo

Outorgante 6 promotor:

L Reunir as condigdes fisicas e humanas necess6rias ao desenvolvimento da formacao nas

diferentes componentes: sociocultural, cientifica e tecnol6gica: garantindo igualmente
que a componente pr6tica em contexto real de trabalho decorre com rigor e qualidade;
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2. Encontrar-se devidamente certificada nos termos da legislagdo em vigor ou recorer a

entidades formadoras certitlcadasi

3. Assegurar o desenvolvimento das seguintes atividades:

3.1. Planear, organizar, desenvolver e controlar a qualidade t6cnico-pedag6gica da

formagSo;

3.2. Proceder ir orientagdo e admissio de formandos, no respeito pelas normas definidas;

3.3. Constituir as equipas formativas, de acordo com os requisitos legais exigidos em

cada dominio, dando-lhes formaqdo sobre as tipologias formativas a implementar e o

contexto institucional em que os mesmos decorremi

3.4. Acompanhar as atividades formativas desenvolvidas pelas entidades abrangidas pela

lormagdo prritica em contexto de trabalho;

3.5. Facultar aos formandos o acesso aos beneticios e equipamentos compativeis com a

agdo liequentada e a sua duragdol

3.6. Garantir uma avaliagio sist6mica dos processos e resultados de aprendizagem,

formativa e sumativa. bem como apoiar e monitorizar a integragdo dos formandos no

mercado de emprego;

3.7. Respeitar e tazer respeitar as condig6es de safde. higiene e seguranqa no trabalho.

4. Auditar e apoiar tdcnica e pedagogicamente as entidades respons6veis pela promogdo da

componente de Formaqdo Pr6tica em Contexto de Trabalho, garantindo os padrdes de

qualidade exigiveis para as dilerentes modalidades de qualificaqdo;

5. Financiar o desenvolvimento das ag6es de formaqdo de acordo com o definido nos

respetivos Programas Operacionais;

6. Assegurar a supervisdo dos processos administrativo-financeiros inerentes d organizagdo

e desenvolvimento da agdo:

7. Cumprir com toda a legislagdo nacional e comunitdria em mat6ria de financiamento,

divulgaqio e promoqdo de atividades fbrmativas.

Ckiusula 4."
(Colaboragdo das panes)

Entre os dois outorgantes do presente protocolo fica estabelecido que a colaboragdo entre as

partes centra-se essencialmente nos seguintes aspetos:

a) Apoio e divulgagdo, na medida das suas possibilidades, das atribuigdes e

competencias previstas para o Primeiro Outorgante junto de Clientes, Fornecedores.

Utentes, Associados e outros integrantes da rede de contactos e parcerias do Segundo

Outorgante;

b) Apoio e divulgagdo, na medida das suas possibilidades, das of'enas fbrmativas

promovidas pelo Segundo Outorgantejunto da rede de utentes. contactos e parcerias

do Primeiro Outorsante:
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c) Colaboragdo, entre ambas as partes, no levantamento de necessidades de fbrmagdo e

na antecipaq5o de necessidades de formagio;
d) Encaminhamento, por parte do Primeiro Outorgante, de Adultos e Jovens

interessados na frequ6ncia de ag6es de formagdo promovidas pelo Segundo

Outorgante;

e) Apoio do Primeiro Outorgante, sempre que possivel, na angariagdo/seriagEo das

entidades empregadoras para a componente de formagdo pritica em contexto de

trabalho das a96es de formagdo promovidas pelo Primeiro Outorgante.

Ckiusula 5.'
(lnterpretagao)

Os casos omissos do presente protocolo sdo resolvidos por acordo entre os dois outorgantes.

C16usula 6."
(Prazo e cessagio do protocolo)

I - O presente protocolo tem a duraqeo de trds anos a contar da data da sua assinatura,

renov6vel por iguais periodos, salvo em caso de oposigdo d sua renovagio. a qual deve ser

comunicada a contraparte com uma anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.

2 - O protocolo pode cessar a qualquer altura por:

a) Mrituo acordo das partes:

b) Denfncia comunicada por qualquer parte com uma anteceddncia minima de 90

(noventa) dias;

c) Resoluglo da iniciativa de qualquer dos Outorgantes. por incumprimento do disposto

no presente protocoro;

d) Extingio do GIP do primeiro outorgante.

CLlusula 7."
(Aditamentos)

O presente protocolo ndo prejudica o estabelecimento de parcerias e de modalidades

complementares de cooperaqio entre as partes. as quais poderdo ser objeto de aditamento a

este ato.

O presente protocolo 6 assinado em localidade . a dia de

mds_ de 2019. em dois exemplares, sendo cada exemplar considerado original,
mas constituindo, no seu conjunto, um rinico e o mesmo documento. um para ficar na posse

do Primeiro Outorgante e outro na posse do Segundo Outorgante.
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