
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE

O MUNiCípIO DE PENICHE
~

~ --- -...... .:

-- :-------E A ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
DO

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

o presente protocolo visa o estabelecimento formal de condições para o
desenvolvimento de relações de cooperação entre o Município de Peniche,
representado pelo seu Presidente, Dr. António José Correia, e a Escola Superior
de Desporto de Rio Maior, do Instituto Politécnico de Santarém, adiante
designado por ESDRM, representada pelo seu Director, Dr. Abel Francisco de
Oliveira Santos, que acordam entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Âmbito da Cooperação

1. O Município de Peniche e a ESDRM comprometem-se a colaborar nos
domínios da formação, da investigação, do desenvolvimento e da promoção
do Surt, bem como na realização de estágios profissionais e dinamização de
actividades.

2. A ESDRM reconhece o papel da MUNiCípIO DE PENICHE como entidade
acolhedora, no desenvolvimento de actividades desportivas, nomeadamente
no âmbito do Surt, que concorrem para o bem-estar das populações e para a
obtenção de resultados de excelência ao nível da competição desportiva.

3. O Município de Peniche reconhece a qualificação dos alunos formados pela
ESDRM, para o exercício de funções técnicas no âmbito do desenvolvimento
de actividades desportivas, de recreação e lazer.

4. O Município de Peniche apoiará iniciativas, a definir em projectos parcelares,
de promoção e desenvolvimento do Surt no concelho, e a partir deste para o
resto do país, a realizar conjuntamente pelo Município de Peniche, pela
ESDRM e com outros parceiros que se julgar por conveniente.

5. O Município de Peniche e a ESDRM concordam no desenvolvimento de
projectos específicos que visem a dinamização do Centro de Alto
Rendimento de Surt de Peniche.



CLÁUSULA SEGUNDA

Acerca da Investigação

~- -

- .:

o processo de investigação científica é um factor de dlnarnizáção activa o
desenvolvimento do desporto pela aquisição de novos conhecimentos. Desta
forma, as partes envolvidas podem apoiar trabalhos de investigação realizados
por docentes da ESDRM que, simultaneamente, sirvam os interesses do
Município de Peniche, a carreira académica dos docentes, e cujos resultados
tenham uma aplicação efectiva nos campos a investigar.

CLÁUSULA TERCEIRA

Acerca da Formação

o Município de Peniche e a ESDRM atribuem um elevado significado ao
desenvolvimento da Formação Desportiva e concordam na necessidade de se
empenharem na formação de agentes desportivos através da realização de
acções de formação de dirigentes, treinadores e professores, bem como na
respectiva promoção e divulgação.

CLÁUSULA QUARTA

Acerca dos Projectos de Desenvolvimento

o MUNiCípIO DE PENICHE e a ESDRM comprometem-se a colaborar na criação
de projectos de animação desportiva, do lazer activo, e do estímulo á prática, que
visem:

a) A criação de sinergias, para a oferta diversificada de serviços, entre as
organizações associativas e comerciais do concelho;

b) A atracção de pessoas, em regime pontual ou de residência permanente,
para usufruto da oferta de serviços desportivos a proporcionar;

c) A construção de modelos de gestão para os espaços e organizações
relacionadas com o desporto, o turismo desportivo e o lazer;

d) O desenvolvimento de equipamento de natureza tecnológica e,
especificamente, de aplicações de software de apoio ao treino de
praticantes de surf.
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CLÁUSULA QUINTA

1.

, Da Realização de Estágios _ I
O MUNICIPIO DE PENICHE e a ESDRM reconhecem mutuamente o
interesse pelo facto de os alunos da ESDRM poderem realizàr ~n~ Sentr~r de
Alto Rendimento de Surf o seu estágio profissional. ;- ':'- J
A ESDRM procederá de forma a que toda a actividade do estagiário seja
devidamente enquadrada por um professor responsável nomeando para isso
um professor orientador.

A realização do estágio depende da aprovação do plano anual de trabalho
(PAT) pela ESDRM. O PAT será elaborado levando em consideração a
necessidade da entidade acolhedora e os regulamentos de estágio em vigor
anexos a este protocolo.

2.

3.

CLÁUSULA SEXTA

Da Actividade do Estagiário

1. A(s) actividade(s) a realizar pelo estagiário serão do conhecimento do
MUNiCípIO DE PENICHE e deverão enquadrar-se no plano de actividades
de desporto.

2. O MUNiCípIO DE PENICHE procederá no sentido de facultar ao estagiário
os meios necessários à realização das tarefas que lhe forem destinadas.

3. As relações entre o(s) estagiário(s) e o MUNiCípIO DE PENICHE, no que diz
respeito aos seus direitos e deveres, regem pelas determinações legais em
vigor, e são da exclusiva responsabilidade de cada um dos intervenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA

Disposições Finais

1 - O presente Protocolo será complementado por programas anuais de
desenvolvimento desportivo que concretizarão os princípios gerais agora
acordados.
3 - Todas as obrigações a assumir pelas partes, no âmbito do presente Protocolo,
serão exclusivamente da competência de um dirigente, ou de um técnico superior,
a designar por cada uma delas.
4 - Este protocolo tem validade de 4 anos sendo renovado por iguais períodos, se
não for denunciado por nenhuma das partes com um mês de antecedência em
relação ao termo da sua validade.
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Assim o outorgam e reciprocamente acordam.

Peniche, em 26 de Janeiro de 2009.

o Presidente da Câmara
Municipal de Peniche

sé Correia)

o Director da Escola Su
€leRia M

(Dr. Abel Francisco-de Oliveira Santos)- -- _..•. -_.--

I
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