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Proposlo n.' JF 4OA/2O21

Celebroqdo do Proiocolo de Coloborogdo com o ISCTE - Instituto Universit6rio de
Lisboo poro um est6gio integrodo no Mestrodo em politicos p0blicos

Considerondo que os Freguesios disp6em de otribuigoes no dominio do ,,cu/iuro, fempos
/ivres e desporfo", nos termos do olineo d) do n." 2 do ortigo 2." do Lei n: 75l2Ol3 de l2 de
setembro. no suo otuol redoeoo.

Considerondo que compete o Junto de Freguesio o promogdo e execugoo de projetos de
"inteNenQ.Oo comunitdrio nos dreos sociol, culturo e desporio", de ocordo com o disposlo no
olineo t) do n.' I do ortigo l6.0 do referido diptomo.

Considerondo o pedido recebido pelo ISCTE - Instiluio Universitorio de Lisboo poro o
ocolhimenlo do oluno   , no dmbito de um est6gio inlegrodo no
Mestrado em Polilicos P0blicos que frequento.
Considerondo os vonlogens do reolizogoo do referido esldgio no Junto de Freguesio.

Considerondo que compete o Assembleio de Freguesio, nos iermos do olineo j) n." I do n..9
do Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, no suo oluol redogdo, " Autorizor o freguesio o
esfobe/ecer fonnos de cooperogdo com entidodes pAblicos ou privados:

Atento oos considerondos e oo enquodromento legol existente, submeie-se d consideroedo
do orgoo executivo o protlco dos seguintes otos:

l. O ocolhimento do oluno    do ISCIE - Instilulo Universitorio de
Lisboo poro um esiogio integrodo no Meslrodo em Politicos poblicos, nos lermos e
condiqOes previslos no minulo de protocolo em onexo.

2. O envio poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio, poro o oulorizogdo do celebroedo
do presente Prolocolo de ColoboroeOo com o ISCTE - lnstitufo Universit6rio de Lisboo poro
um estogio integrodo no Mestrodo em Politicos P[blicos, nos termos e condicoes do referido
minuta.
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O Presidente do lunlo de Frequesio
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Proposto n.' JF 424/2O21

Celebroqdo do Protocolo de Coloboroqdo com o ISCTE - Instituto Universitorio de

Lisboo poro um est6gio integrodo no Mesirodo em Politicos P0blicos

tr
n

Volos o fovor

Presidenle
Corlos Cosimiro X

Secrei6rio
Heleno Cordoso X

Tesoureiro
Jo0o Costonho X

I ." Vogol
Ricordo Vorondos X

2." Vogol
Crisiino Mesquiio

I

X
3.'Vogol

Antonio Silvo x
4." Vogol

Goneolo Corvolho Y
Tolol

\

1

Volos contlo

Presidenle
Corlos Cosimiro

Secretorio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo costonho

I .' Vogol
Ricordo Vorondos

2." Vogol
Crisiino Mesquifo

3.' Vogol
Anl6nio Silvo

4." Vogol
Gongolo Corvolho

Tolol o

Deliberog60: Aprovodo

Unonimidode

Reprovodo

Moiorio

AbslenC6es

Presidente
Codos Cosimiro

Secret6rio
Heieno Cordoso

Tesoureiro
Jooo Coslonho

I ." Vogql
Ricordo Vorondqs

2.' Vogol
Cristino Mesquilo

3.'Vogol
Ant6nio Silvo

4." Vogol
GonColo Corvolho

Totol o

tr
E

Aprovodo em minulo, no reunido de 2O2l .12.02, poro efeitos
e n.o 4 do ortigo 57.', do Lei n.' 7512013, de l2 de selembro.
C6digo de Procedimenlo Administrotivo.

do disposto nos lermos do n.o 3
e n.o 4 e n.' 6 do ortigo 34." do

O Presidente:

A Secretorio:

O Tesoureiro:

O I ." Vogol:

A 2." Vogol:

O 3." Vogol:

O 4." Vogol:
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PROTOCOLO DE ESTACIO CURRICULAR

Entre

lscte - Instituto Universitfrio de Lisboa, fundaQ;o pt-.rblica com regime de direito privado com
sede na Av. das Forqas Armadas, 1649-c26 Lisboa, com o numero de identificaq6o de pessoa

coletiva n.'5Ol5lOl84, neste ato representado pela Professora Doutora Helena Maria Barroso
Carvalho na qualidade de Diretora da Escola de Sociologia e Politicas P(blicas, no uso de
competencia que lhe foi delegada por despacho n." 49a912O18 da Reitora do lscte - lnstituto
Universit5rio de Lisboa, publicado em Di5rio da Repdblica, 2' s6rie, n.'96 de 18 de maio e

doravante designado como Primeiro Outorgante ou lscte - Instituto Universit5rio de Lisboa;

E

Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, com sede em Rua Antonio Nunes Sequeira, 168,

2735-054 Agualvacac6m, pessoa coletiva n.'5lO 833 896 aqui representada pelo Carlos Miguel
Nunes Casimiro Pereira, na qualidade de Presidente, doravante designado como Segundo
Outorgante ou Organizagio;

E

  , estudante  , portador do cart6o de cidadSo  

com validade arc  residente em     a frequentar o curso de

Mestrado de Politicas PLiblicas, e doravante designado como Terceiro Outoigante ou EstagiSrio.

E celebrado o presente protocolo para a realizaqSo de um est5gio curricular, nos termos das

cl6 usu las seg u intes:

ClSusula Primeira

(objeto)

I - Pelo presente Protocolo a Organizagao proporciona ao Estagi6rio a realizaqeo de um estSgio
devidamente adequado ao seu grau de formaqSo, proporciona ndo- lhe uma experiencia em
contexto laboral, de apreensao do funcionamento da Organizaqdo e do desempenho de fungoes
relacionadas com a sua 6rea de formaEao.

2 - O est5gio referido no nimero anterior integra o plano de estudos do ciclo de estudos de

Mestrado em Politicas Piblicas do lscte - Instituto Universit6rio de Lisboa, que o Estagi6rio se

encontra a frequentar, e 6 realizado em cumprimento do estabelecido na Ficha de Unidade

Curricular de Estdgio em Politicas PLiblicas'

ClSusula Segunda

(Acompanhamento do Estagio)

I - O Estagiiirio, no desempenho da sua atividade de estaigio, ser6 acompanhado e supervisionado
por Carlos Casimiro, Presidente da lunta de Freguesia, com o enderego eletr6nico de
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presidente@jf-oguolvomirosintro.pt por parte da Organizaqao, e pelo Prof. Doutor S6rgio

Caramelo por parte do lscte - Instituto Universitdrio de Lisboa.

2 - os supervisores de estdgio por parte da Organizagao e por parte do lscte - Instituto
Universitario de Lisboa, manterao os contactos necessdrios para um bom desenvolvimento do
estagio.

3 - As atividades a desenvolver pelo Estagidrio, constarao de um plano de est5gio a elaborar pelo
mesmo, sujeito ao acordo de ambos os supervisores.

cl6usula Terceira

(Local de Estdgio)

O est6gio terd lugar nas instalaE6es da Organizagio, sitas na Avenida de Timor Lorosae, lO, Loja

14,2735-593 Agualvacacem ou em outro local onde aquela exerqa atividade.

ClSusula Quarta

(Duragio e hordrio)

O est6gio ter; inlcio em (dia/m€s/ano) e termo em (dia/m6s/anol.

ClSusula Quinta

(Deveres da OrganizagSo)

constituem deveres da Qrganizaeao:

a) Aceitar o estagiSrio, proporcion a ndo-lhe as melhores condiq6es para a realizag6o do
estSgio;

b) Facilitar a disponibilidade necessaria e vi6vel para a participaq6o dos seus colaboradores
nas atividades previstas no plano de estSgio;

c) Facilitar, em fungdo de autorizagao pr6via e cumpridas as normas de protegao de dados,
o acesso e utilizagdo de informagdo relevante para a realizagAo do est6gio:

d) Assegurar o registo de assiduidade do Estagi5rio;
e) Efetuar a avaliaESo do desempenho do estagiSrio e comunica-la ao supervisor do lscte -

Instituto Universitdrio de Lisboa:

0 Comunicar ao lscte - Instituto Universit5rio de Lisboa eventuais quest6es surgidas no
decorrer do estagio, nomeadamente a oportunidade e/ou necessidade de alteraqeo do
plano individual de estagio.

ClSusula Sexta

(Deveres do Estagi5 rio)

Constituem deveres do EstaqiSrio:

a) Acatar e seguir as instrugoes dos responsdveis pelo est5gio, desempenhando com o zelo
e a diligOncia devidas as fung6es que lhe forem cometidas;

b) Respeitar as regras internas de funcionamento da OrganizaEeo;
c) Ser assiduo e pontual, respeltando os horSrios que lhe forem definidos e nao incorrendo

em faltas injustificadas;
d) Tratar com urbanidade todas as pessoas com que se relacione durante e por causa do

est5gio, nomeadamente nao perturbando o ambiente de trabalho na Srea em que o
mesmo vai decorrer:
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Carantir o sigilo e respeitar a confidencia lidade dos trabalhos efetuados e da
documentaqeo a que tenha acesso, estando interdito de obter copias para uso pessoal ou
qualquer outra utilizaEdo nao autorizada.
Elaborar e aoresentar atemDadamente o Relat6rio de Estdqio.

ClSusula S5tima

(Deveres do lscte - Instituto Universitario de Lisboa)

Constituem deveres do lscte - Instituto Universitdrio de Lisboa:

a) carantir ao Estagi6rio um seguro escolar de acidentes pessoais.

b) Acompanhar e supervisionar o est5gio, por interm6dio do supervisor designado para o

efeito, prestando ao estagiSrio o apoio pedag6gico e cientifico necess5rios;
c) Assegurar a ligaqSo a organizagao, para acompanhamento da evoluqao do Estagidrio,

execu93o do Plano de Est6gio, orientag3o t6cnica e esclarecimento de quaisquer duvidas
ou omiss6es;

d) Respeitar as normas de funcionamento da Organiza96o e garantir a confidencia lidade das
informag6es;

e) Assegurar que o Estagi6rio conhece todos os direitos e deveres decorrentes do presente
prorocoro.

ClSusula Oitava

(Direitos do Estagiario)

Constituem direitos do Estag i5 rio:

a) Beneficiar de um seguro escolar, da responsa bilidade do lscte - Instituto Universitdrio de
Lisboa que garanta a cobertura dos riscos das deslocaq6es por obriga96o do estdgio, bem
como das atividades a desenvolver durante esse periodo;

b) Receber dos supervisores, quer da OrganizaQao, quer do lscte - Instituto Universit6rio de
Lisboa, todo o apoio necess5rio durante a realizaq6o do est5gio;

c) Ausentar-se do local de estdgio, com a finalidade de se deslocar ao lscte - Instituto
UniversitSrio de Lisboa, para participar em aulas de presenqa obrigatoria ou reuni6es de

acompanhamento com o seu supervisor.

ClSusula Nona

(Propriedade intelectual e direitos de autor)

A propriedade intelectual, que resulte direta e exclusivamente das atividades desenvolvidas no

6mbito do plano de est;igio, poder6 ser utilizada pela organizaEao sem quaisquer encargos para

esta e em condiq6es a acordar entre as partes.

cl6usula D6cima

(Responsa bilidades)

I - Este protocolo nao gera nem titula qualquer vinculo laboral entre as partes, mantendo-se o

Estaqi6rio vinculado ao estatuto de estudante do lscte - Instituto Universit6rio de Lisboa.
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2 - Do presente protocolo nao resultam, igualmente, quaisquer encargos financeiros, diretos ou
indiretos, bem como quaisquer obrigaE6es de natureza social, fiscal ou laboral para a

OrganizaEao.

ClSusula D6cima Primeira

(Vig6ncia)

Os Primeiro e Segundo Outorgantes poderao rescindir unilateralmente este protocolo, desde
que o desenvolvimento do estdgio se apresente lesivo para o funcionamento normal da
Organizagdo ou seja considerado, pelo lscte - Instituto Universit6rio de Lisboa, pedagogicamente
desadequado.

Este Protocolo de est6gio, feito em triplicado, foi lido por todos os outorgantes que, de seguida, o
v6o assina r.

Primeiro outorgante Segundo outorgante Terceiro outorqante

Data: (dia/m6s/ano!
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