
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Protocolo de colaboração entre o Município de Valongo

e o Ginásio ActivePlace - Gestão de Espaços Desportivos, Unip Ld.a

Enquadramento

A Divisão de Ação Social do Município de Valongo encontra-se a implementar o Programa de Ação Sénior

- PÁS destinado aos/às portadores/as do Cartão Idoso Municipal residentes no Concelho de Valongo. Este

Programa tem como objetivo principal potenciar a manutenção das capacidades, habilidades e destreza da

população sénior, motivando-a para uma vida ativa, participativa, solidária, critica e útil ao seu meio social.

Em termos específicos, o PÁS pretende promover o convívio da população; contrariar possíveis níveis de

baixa auto-estima; desenvolver o sentido de cidadania ativa; apoiar as instituições de acolhimento sénior no

desenvolvimento de atividades de ocupação dos tempos livres; alertar para a necessidade de um maior

envolvimento das famílias; melhorar/preservar a saúde e a qualidade de vida em geral.

Considerando:

(a) Que compete ao Município, entre outras atribuições, dinamizar, planear e programar estratégias

para a promoção de atividades dirigidas a grupos específicos, bem como fomentar o apoio, por

todos os meios ao seu alcance, das entidades que desenvolvem a sua intervenção no concelho e

que, pela sua atividade se revelam merecedoras desse mesmo apoio;

(b) O papel inestimável das entidades desportivas na promoção e desenvolvimento da atividade física

no concelho;

(c) A carência de pessoal ao serviço do Município na área da promoção da atividade física;

É, entre os outorgantes, celebrado o presente protocolo que se regerá pelo clausulado seguinte:

Outorgantes (designação)

1 - O Município de Valongo, com sede na Av.a 5 de Outubro, 160 em Valongo, pessoa coletiva n°
501138960, representada pelo seu Presidente, José Manuel Pereira Ribeiro, designado doravante como
primeiro outorgante;

2 - ActivePlace - Gestão de espaços desportivos, UNIP Ld.a, Sociedade Comercial, com sede na Praceta
José Joaquim Ribeiro Teles, 171/175, em Ermesinde, pessoa coletiva n° 507977491, representada pela
gerente, Ana Cristina Borges Lopes Oliveira, designada doravante como segundo outorgante;

Câmara Municipal de Valongo
Avenida 5 de Outubro. 160 4440-503 Valongo NIF: 501 138960 ttf: 224 227 900 fax; 224219218 deasd@cm-valongo.pt
CUV OO 045 A



^§L
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Cláusula 1a

(Objeto)

0 presente protocolo tem por objeto promover as condições para a implementação do programa PÁS na
Freguesia de Ermesinde, contribuindo para melhorar e preservar a saúde e a qualidade de vida da
população sénior, portadora do Cartão Idoso Municipal, por intermédio da prática regular da atividade física.

Cláusula 2a

{Obrigações do Município de Valongo)

Compete ao 1° outorgante:

1 - Ceder as instalações da Piscina Municipal de Ermesinde aos clientes do ActivePlace - Gestão de
Espaços Desportivos, UNIP Ld.a, em regime de banhos livres e aulas de hidroginástica, de acordo com os
horários definidos pela Divisão de Educação, Ação Social e Desporto "Animação Desportiva", não podendo
exceder em banhos livres 5 utentes em simultâneo por hora e nas aulas de hidroginástica 25 utentes por
turma até ao máximo de 4 turmas;

2 - Disponibilizar, ao 2° outorgante, os horários de utilização em regime de banhos livres e hidroginástica,
em vigor em cada época desportiva;

3 - Controlar as entradas efetuadas pelos clientes do 2° outorgante, nas piscinas Municipais.

4 - Acompanhar e controlar a execução do Protocolo, através de um representante, a designar pelo Sr,
Presidente da Câmara, entre os colaboradores afetos ao PÁS.

5 - Acompanhar e avaliar a execução deste protocolo, com periodicidade anual, devendo ser apresentado
relatório de execução, no sentido de implementar medidas corretivas, sempre que se entenda necessário.

Cláusula 3a

(Obrigações do segundo outorgante)

Compete ao 2° outorgante:

1 - Manter, durante o período de vigência do presente Protocolo, a lecionação das aulas do PÁS -
Academia Sénior, no Pavilhão Municipal de Ermesinde, em horário a definir anualmente, pelo Município de
Valongo, através da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, no máximo de quatro aulas semanais e
ainda leccionar aulas de hidroginástica a 4 turmas constituídas, cada uma, por 15 utentes da piscina e 25
sócios do Ginásio;

2 - Disponibilizar técnicos com formação adequada;

3 - Disponibilizar, mensalmente, à Divisão do Desporto, listagem atualizada de sócios para controlo dos
acessos gratuitos em regime de banho livres;

4 - Facilitar a articulação com o representante do PÁS para cumprimento do ponto 4 da cláusula 2a;

5 - Fornecer todos os elementos necessários ao efeito, inclusive as "Fichas de Presença".
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Cláusula 4a

(Vigência)

O presente protocolo é válido por um ano, com início a contar da data da sua assinatura, e renova-se
automaticamente, por igual período, desde que nenhuma das partes o denuncie, por escrito, com carta
registada e aviso de recepção, com antecedência mínima de 1 mês.

Cláusula 5a

(Incumprimentos)

Verificando-se o incumprimento das obrigações assumidas por qualquer das partes, pode a outra parte
resolver o presente protocolo com efeitos imediatos, mediante comunicação escrita, dirigida à parte faltosa.

Valongo, 07 de maio de 2014.

Pelo Município de Valongo

O Presidente

(Dr. yosé Manuel Pereira
*

Ribeiro)

Pelo ActivePlace - Gestão de Espaços Desportivos, Unip Ld.

A Gerente

(Ana Cristina Borges Lopes Oliveira)
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