ACORDO DE PARCERIA
Entre:
A JUNTA DE FREGUESIA DE FAFE, representada no presente ato pelo Presidente Sr. Fernando Paulo Teixeira
Soares, doravante designado por Primeiro Outorgante.
e
A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO, representada no
presente ato pelo Presidente Sr. José Hernâni Costa, doravante designado por Segundo Outorgante.

É celebrado o presente Acordo de Parceria subordinado às cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
Objetivos Gerais
O presente acordo tem como objetivo o desenvolvimento de processos de formação informal na área das Tecnologias
de Informação e Comunicação, em estreita articulação com outras intervenções de formação qualificantes, dirigidos aos
cidadãos da freguesia do Primeiro Outorgante.

Cláusula Segunda
Objetivos específicos
1.

O Segundo Outorgante propõe-se a desenvolver processos de formação informal na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação, para os cidadãos da freguesia do Primeiro Outorgante.

2.

O Segundo Outorgante propõe-se promover junto dos cidadãos da freguesia do Primeiro Outorgante,
respostas formativas ajustadas e complementares aos processos supracitados.

Cláusula Terceira
Ações a desenvolver pelo primeiro outorgante
1. O Primeiro Outorgante irá assegurar a contratação de formadores e Monitores, estando o acesso às instalações
do Segundo Outorgante condicionadas a prévia validação deste último;
2. O Primeiro Outorgante propõe-se organizar ações conjuntas de informação e sensibilização, visando os cidadãos
da freguesia do Primeiro Outorgante, mas também outros públicos que enquadre como relevantes;
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3. O Primeiro Outorgante compromete-se na cedência de instalações e apoio logístico, na medida da sua
disponibilidade, no âmbito do ponto 2, dos objetivos específicos do presente protocolo, mediante condições a
estabelecer com o Segundo Outorgante.

Cláusula Quarta
Ações a desenvolver pelo Segundo Outorgante
1.

O Segundo Outorgante compromete-se na cedência de instalações e apoio logístico, na medida da sua
disponibilidade;

2.

O Segundo Outorgante compromete-se na identificação de necessidades concretas de qualificação e na
organização de respostas úteis para os cidadãos da freguesia do Primeiro Outorgante no âmbito da formação
informal na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, da educação e da formação profissional.

Cláusula Quinta
O presente Acordo de Parceria vigora pelo período de 1 ano podendo ser denunciado por vontade de qualquer das
partes com a antecedência de 30 dias, com efeitos a 27 de dezembro de 2018.

Cláusula Sexta
Por ser verdade e corresponder à vontade livre e esclarecida dos outorgantes, vai o presente Acordo de Parceria ser
assinado pelas partes, dele se fazendo duas vias, para cada um dos outorgantes.

Fafe, a 27 de dezembro de 2017

O PRIMEIRO OUTORGANTE

O SEGUNDO OUTORGANTE

______________________________________

______________________________________
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