
CAMARÁ MUNICIPAL DE VALONGO

REUNIÃO DE2014.04.03

DELIBERAÇÃO

MINUTA

ASSUNTO: Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Valongo e a Universidade

Sénior dos Rotary de Valongo

Presente à Câmara Municipal o processo concernente ao assunto versado em epígrafe, o qual foi objeto da

informação n.° 65/DEASD-AS/2014, de 28 de março de 2014, elaborada pelo Coordenador do PÁS Dr.

Agostinho Rocha, cujo teor se transcreve:

"1- A academia sénior de Vaiongo, implementada pela Câmara Municipal de Valongo, no âmbito do PÁS/

Programa de Ação Sénior, foi um projeto que surgiu como resposta às necessidades diagnosticadas, no âmbito

da rede social do Município, de intervenção na área de Promoção de Saúde e Atuação na Vulnerabilidade Social

com o objetivo específico de oferecer respostas que favoreçam a autonomia e o envelhecimento ativo.

2- Este programa foi implementado pela Divisão de Educação, Ação Social e Desporto do Município de Valongo,

destinado aos/às portadores/as do Cartão Sénior Municipal residentes no Concelho de Valongo. Tem corno

objetivo principal potenciar a manutenção das capacidades, habilidades e destreza da população sénior,

motivando-a para uma vida ativa, participativa, solidária, crítica e útil ao seu meio social. O PÁS, através da

Academia Sénior oferece várias atividades letivas, que funcionam nos espaços físicos das escolas desativadas,

onde os seniores ocupam o seu tempo, aprendendo e tendo contacto com novas áreas de saber, nomeadamente

o Inglês, TIC, Teatro, Artes Decorativas, Expressão Plástica e Expressão Musical. Estas ofertas letivas pretendem

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

3-Considera n do: T

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

promoção de atividades dirigidas a grupos específicos, bern 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 UTI's (Universidades Seniores), ligadas ao ensino não formal, na promoção

e desenvolvimento de ofertas letivas no concelho;

(c) A carência de ínfraestruras e equipamento disponível no Município na área da promoção do ensino da

Informática-TIC;

(d) A importância de promover atividades diversificadas ao público sénior do concelho em parceria com outras

entidades, nomeadamente as Universidades Seniores.

4- Propõe-se submeter a aprovação da Câmara, a minuta de protocolo entre o Município de Valongo e a

Universidade Sénior dos Rotary de Valongo.

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal ao abrigo da alínea u) do art.° 33 da Lei

75/2013, de 12 de setembro.

À Consideração Superior."
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CAMARÁ MUNICIPAL DE VALONGO

Em 2014.03.31 a Sra. Chefe de Divisão Dra. Fernanda Afonso proferiu o seguinte despacho^'

consideração da Exma. Senhora Vereadora Dra. Luisa Oliveira. <~~-

Considerando os objetivos do programa PÁS e a carência de infra estruturas e equipamento disponível no

Município na área da promoção do ensino da Informática, propõe-se a celebração de protocolo de

colaboração entre o Município de Valongo e a Universidade Sénior dos Rotary de Valongo.

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal."

Em 2014.03.31 a Sra. Vereadora proferiu o seguinte despacho: "Concordo. Ao Exmo. Sr. Presidente da

Câmara, para efeito de submissão a reunião de Câmara."

Em 2014.03.31 o Sr. Presidente proferiu o seguinte despacho: "Concordo. Elabore-se minuta para ser

Depois de apreciado o assunto, foi deliberado, nos termos da alínea u) do n.° 1 do art.° 33.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, p o r g rxãoj. ro&jocjiL autorizar a celebração do protocolo com a

Universidade Sénior dos Rotary de Valongo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
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CAMARÁ MUNICIPAL DE VALONGO

Protocolo de colaboração entre o Município de Valongo
e a Universidade Sénior Rotary de Valongo

Enquadramento

A academia sénior de Valongo, implementada pela Câmara Municipal de Valongo, no âmbito do PÁS/

Programa de Ação Sénior, foi um projeto, que surgiu como resposta às necessidades diagnosticadas, no

âmbito da rede sócia! do Município, de intervenção na área de Promoção de Saúde e Atuação na

Vulnerabilidade Social com o objetivo específico de oferecer respostas que favoreçam a autonomia e o

envelhecimento ativo.

A academia tem como pressuposto dar resposta à procura de ensino informal em variados domínios à

população sénior, contribuindo para a resolução de um problema que assume proporções crescentes nos

dias que correm: o problema do isolamento, da solidão e da deficiente qualidade de vida que estes dois

fatores provocam.

Este programa foi implementado pela Divisão de Educação, Ação Social e Desporto do Município de

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

Tem como objetivo principal potenciara manutenção das capacidades, habilidades e destreza da população

sénior, motivando-a para uma vida ativa, participativa, solidária, crítica e útil ao seu meio social. O PÁS

através da Academia Sénior oferece várias actividades lectivas, que funcionam nos espaços físicos das

escolas-desativadas, onde os seniores ocupam o seu tempo, aprendendo e tendo contacto com novas

áreas de saber, nomeadamente o Inglês, TIC, Teatro, Artes Decorativas, Expressão Plástica e Expressão

Musical. Estas ofertas letivas pretendem promover o convívio da população; contrariar possíveis níveis de

Baixa auto-ès:tíma7 desenvolver ÔVentído de cidadania ativa;' apoiar as instituições de acolhimento sénior no

desenvolvimento de atividades de ocupação dos tempos livres; 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, bern como fomentar o apoio, por

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

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

;b)''©-papel inestimável das entidades UTI's (Universidades Seniores), ligadas ao ensino não formal, na

promoção e desenvolvimento de ofertas ietivas no concelho;

(c) A carência de infraestruras e equipamento disponível no Município na área da promoção do ensino

da Informática -TIC;

(d) A importância de promover atividades diversificadas ao público sénior do concelho;

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

Câmara Municipal de Valongo
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CAMARÁ MUNICIPAL DE VALONGO

Outorgantes (designação)

1.° Outorgante: O Município de Valongo, com sede na Avenida 5 de Outubro, n.°160, 4440-503 Valongo,

pessoa coletiva n° 501138960, representada pelo seu Presidente, José Manuel Pereira Ribeiro;

2.° Outorgante: A Universidade Sénior Rotary de Valongo, com sede na Avenida 1° de Maio, n° 27, 4440-

501 Valongo, pessoa coletiva n° 508581826, representada pelo seu Presidente Timóteo Jorge Moreira;

Cláusula 1a

(objeto)

O presente protocolo tem por objeto promover uma parceria entre o Município de Valongo, através da

Divisão da Educação, Ação Social e Desporto, Programa PÁS, e a Universidade Sénior Rotary de Valongo

de modo a alargar o leque de ofertas ao público sénior da freguesia de Valongo, portadores do Cartão Idoso

Municipal, no âmbito do programa PÁS, bem como aos alunos da Universidade Sénior, contribuindo para

melhorar e preservar a qualidade de vida desta população.

Cláusula 2a

(Obrigações do Município de Valongo)

Compete ao 1.° outorgante:

1 - Integrar até 12 alunos da Universidade Sénior Rotary de Valongo, nas aulas de desporto sénior, que

decorrem no Pavilhão Municipal de Valongo duas vezes por semana, de acordo com horário definido pelo

Município de Valongo, através da Divisão da Educação Ação Social e Desporto, Programa PÁS.

~~2~-^DÍspónib"ílizãr7 ao 2° outorgante, os horários de utilização das aulas de desporto sénior, em vigor em

cada ano letivo.

3 - Disponibilizar o docente para assegurar as aulas de informática lecionadas nas instalações da

Universidade Sénior Rotary de Valongo, aos alunos do PÁS - Academia Sénior.

-3. - Acompanhar e controlar a execução do Protocolo, através de um representante, a designar pelo Sr.
-^ ' ' •-" ---' - .- - -»,--—-" *Mt^*tjfsif!iij&r-._-r-^ •?

Presidente da Câmara, entre os colaboradores afectos ao PÁS.

4 - 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.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Cláusula 3a

(Obrigações do segundo outorgante)

Compete ao 2.° outorgante:

1 - Disponibilizar instalações e equipamento informático adequado.

2 - Garantir durante o período de vigência do presente protocolo, a lecionação de uma aula de Informática,

TIC, de 1 h30m semanalmente, nas suas instalações, aos alunos do PÁS - Academia Sénior, em horário a

definir anualmente pelo Município de Valongo, através da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto,

Programa PÁS, até ao máximo de 12 alunos.

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 um 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 em

falta.

>,
Valongo, 07 de maio de 2014.

Pelo Município de Valongo

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr, yosé Manuel Pereira Ribeiro)

Pela Universidade Sénior Rotary de Valongo

O Presidente da Universidade Sénior Rotary de Valongo

(Dr. Timóteo Jorge Moreira)
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