PROTOCOLOS CELEBRADOS COM O IPS
ENTIDADES ENVOLVIDAS
(IPS E ...)
CARLOS FERREIRA –
PRODUTOS HORTÍCOLAS
E FRUTOS, LDA.,

NUNO PAULINO TORRES

DATA DE
ASSINATURA

VALIDADE

2 Março 2011

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A
decisão sobre a manutenção do protocolo decorre até
final do mês de Novembro do ano de vigência do
protocolo.

A parcela de terreno cedida, destina-se à cultura da
abóbora de regadio

2 Março 2011

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A
decisão sobre a manutenção do protocolo decorre até
final do mês de Novembro do ano de vigência do
protocolo.

A parcela de terreno cedida, destina-se à cultura de
melão de regadio

ELISA MARÇAL –
SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA.,

2 Março 2011

ANTÓNIO FRANCISCO GIL
DOS SANTOS

2 Março 2011

CLÍNICA DE NUTRIÇÃO E
ESTÉTICA MÉDICA

ENTIDADE REGIONAL DE
TURISMO E VALE DO TEJO

25 Fevereiro 2011

23 Fevereiro 2011

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A decisão
sobre a manutenção do protocolo decorre até final do mês
de Novembro do ano de vigência do protocolo

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A decisão
sobre a manutenção do protocolo decorre até final do mês de
Novembro do ano de vigência do protocolo.

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

ÂMBITO

A parcela de terreno cedida, destina-se à cultura de
courgette

A parcela de terreno cedida, é destinada exclusivamente
à exploração agrícola.
Desconto de 10% em Consultas de Nutrição, Serviços de
Tratamento Endermologie (LPG), Tratamento com Ácido
Hialurónico Injectável, Botox e Peeling Médico.
5 % de desconto em Depilação com Laser Médico.
Actividades nos domínios do desenvolvimento
empresarial e associativo no âmbito de uma visão
ecossistémica alargada;
Actividades nos domínios do desenvolvimento turístico,
numa perspectiva integrada sobre o território;
Outras actividades que contribuam para a prossecução

dos objectivos das partes signatárias.

FARMÁCIA BATISTA –
PHARMA SCALABIS

AFASTAPREGUIÇA
UNIPESSOAL, LDA.,

UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA

ESCOLA SUPERIOR DE
ENFERMAGEM DE LISBOA

27 Janeiro 2011

18 Janeiro 2011

17 Janeiro 2011

14 Dezembro 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Desconto de 10% em Medicamentos comparticipados, e
não comparticipados, Fitoterapia, Homeopatia, Otopedia,
Dermocosmética e Higiene.

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Condições especiais aos funcionários e familiares
directos;
Serviço de cartão livre de trânsito (todos os dias) dando
acesso a todas as modalidades existentes no ginásio,
assim como a utilização de sauna.

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Acções no domínio do ensino e investigação e de
prestação serviços;
Prestação de serviço docente;
Participação em projectos de investigação
nacional/internacional;
Prestação de serviços à comunidade;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Estágios científicos e técnicos.

Domínio do ensino e investigação, no âmbito do 1º, 2º e
3º ciclos;
Elaboração e desenvolvimento de planos de estudo;
Prestação de serviço docente;
Participação em projectos de investigação
nacional/internacional;
Utilização de espaços e equipamentos;
Acesso Bibliotecas, centros documentação e redes
informação;
Apoio estágios natureza científica e técnica;
Acções que contribuam para a prossecução dos

objectivos das instituições envolvidas.

ASSOCIAÇÃO INDIVERI
COLUCCI

ANET – ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS
ENGENHEIROS TÉCNICOS ,
SECÇÃO REGIONAL DO SUL

COMITÉ OLÍMPICO DE
PORTUGAL

14 Dezembro 2010

7 Dezembro 2010

7 Dezembro 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

-------------

Último dia do ano dos Jogos Olímpicos de Londres 2012,
renovável automaticamente por períodos de 4 anos se
não denunciado

Acções no domínio do ensino e investigação e de prestação
serviços;
Prestação de serviço docente;
Participação em projectos de investigação
nacional/internacional;
Prestação de serviços à comunidade;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Estágios científicos e técnicos.
Acções que contribuam para a prossecução dos objectivos das
instituições envolvidas.

Realização de um conjunto de actividades técnicas,
nomeadamente, acções de formação, colóquios,
seminários, visitas de estudo, jornadas e outras
actividades similares.
Cooperar no quadro da divulgação, desenvolvimento e
defesa do Movimento Olímpico e do desporto em geral da
promoção da prática desportiva como meio de formação do
carácter, de defesa da saúde, do ambiente e de coesão e
integração social, mediante a inclusão desta temática nos
planos curriculares do IPS;
O IPS dispõe-se a apoiar os Programas de Preparação
Olímpica, geridos pelo COP a nível da resolução de
problemas dos atletas quanto à avaliação e controlo de
treino e resultados de competição;
Apoiar projectos de formação, através da realização de
seminários e palestras por ocasião de estágios e
concentrações de equipas olímpicas e da Missão de
Portugal aos Jogos Olímpicos;
O IPS promoverá apoios que facilitem o acesso de atletas
ou ex-atletas olímpicos à vida académica, entre os quais um
programa de formação para apoio à candidatura ao ensino

superior, nos cursos ministrados no IPS nomeadamente
pela via do concurso para maiores de 23 anos;
As partes comprometem-se a envidar esforços com vista a
desenvolver outras actividades de interesse mútuo.

ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DA SAÚDE DE
LISBOA

ESCOLA INTERNACIONAL DE
LÍNGUAS

INALENTEJO – AUTORIDADE
DE GESTÃO DO PROGRAMA
OPERACIONAL DO ALENTEJO

3 Dezembro de 2010

10 Novembro 2010

19 Outubro 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Acções no domínio do ensino e investigação e de prestação
serviços;
Prestação de serviço docente;
Participação em projectos de investigação
nacional/internacional;
Prestação de serviços à comunidade;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Estágios científicos e técnicos.
Acções que contribuam para a prossecução dos objectivos
das instituições envolvidas.

Vigência de 3 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Colaboração na organização e implementação acções de
formação a nível aprendizagem das línguas;
Aproveitamento das disponibilidades e potencialidades
das Instituições;
Apoio à formação;
Execução e apoio à organização e fomentação de
trabalhos;
Prestação de serviços à comunidade de âmbito nacional
e internacional;
Elaboração de currículos das formações;
Permuta de informação e documentação técnica;
Desenvolvimento de outras iniciativas não contempladas;

O termo de vigência ocorre com o integral cumprimento
de todas as obrigações de conteúdo positivo ou negativo
dele emergente

Assegurar os fluxos de informação para a gestão entre a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo e os membros do consórcio;
Apoiar os consortes na elaboração e apresentação dos seus
projectos
Acompanhar e assegurar a boa execução física e financeira

dos projectos.

UNIVERSIDADE DE OVIEDO ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMARÍA Y
FISIOTERAPIA

14 Outubro 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

NATURAL QUEIJOS

1 Outubro 2010

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE VIEIRA DE LEIRIA

CENTRO HOSPITALAR MÉDIO
TEJO, EPE

27 Setembro 2010

9 Setembro 2010

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Domínio do ensino e investigação, no âmbito do 1º, 2º e
3º ciclos;
Elaboração e desenvolvimento de planos de estudo;
Prestação de serviço docente;
Participação em projectos de investigação
nacional/internacional;
Utilização de espaços e equipamentos;
Acesso Bibliotecas, centros documentação e redes
informação;
Apoio estágios natureza científica e técnica;
Acções que contribuam para a prossecução dos
objectivos das instituições envolvidas
Transformação e obtenção de produtos lácteos
Promover a assessoria técnica e científica, por parte dos
docentes do IPS a actividades da Escola/Agrupamento
de Escolas sempre que solicitadas;
No desenvolvimento de projectos nos campos da gestão,
produção e programação culturais e das novas
tecnologias;
Na construção e partilha de instruções de trabalho e de
produtos realizados, naqueles.
Estabelecer interacção sistemática e efectiva, baseada
na confiança entre as organizações outorgantes;
Promover o processo de articulação entre na teoria e a
prática, optimizando a formação e o desenvolvimento
profissional, de uma forma integrada;
Promover o processo de articulação entre a teoria e a
prática, optimizando a formação e o desenvolvimento
profissional, de uma forma integrada;
Utilizar os recursos disponíveis, numa perspectiva de
racionalização e optimização de meios humanos e de

equipamentos, tanto educacional como de investigação.

IPS / UNIVERSIDADE DE S.
PAULO – FAC. DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS
HUMANAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA
UBERLÂNDIA (2)

13 Setembro 2010

13 Setembro 2010

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

CÂMARA MUNICIPAL DA
CHAMUSCA

30 Julho 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

UNIVERSIDADE FEDERAL DA
UBERLÂNDIA (1)

19 Julho de 2010

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

PANICONGELADOS –
MASSAS CONGELADAS, SA

21 Junho de 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Cooperação académica nas áreas de História, Geografia,
Filosofia, Ciências Sociais e Letras a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de
pós-graduação, estudantes de graduação (com
reconhecimento mútuo de estudos de graduação) e
membros da equipa técnico-administrativo das
respectivas instituições.
Este Convénio tem como objectivo exercer reciprocamente
intercâmbio, informação científica, pedagógica, tecnológica e
criação de novas tecnologias em todos os campos sem que
as suas actividades se desenvolvem.

Actividades e acções de recuperação, salvaguarda e
classificação do património Avieiro eventualmente
existente;
Actividades nos domínios do desenvolvimento
empresarial e associativo no âmbito de uma visão
ecossistémica alargada;
Actividades nos domínios do desenvolvimento turístico,
numa perspectiva integrada sobre o território;
Concepção e implementação de actividades de
formação;
Elaboração e concretização de planos de acção.
Este Convénio tem como objectivo exercer
reciprocamente intercâmbio, informação científica,
pedagógica, tecnológica e criação de novas tecnologias
em todos os campos sem que as suas actividades se
desenvolvem.
Colaboração entre as partes subscritoras de forma a criar
as condições à produção de produtos de elevada
qualidade, ao controlo de todo o circuito do produto e à

redução de custos.
SAP - TECHNISCHE
UNIVERSITÄT MÜNCHEN

8 Junho de 2010

Vigência de 1 ano, renovável

ISLA LISBOA

26 Maio 2010

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

VINIROSA-COMÉRCIO DE
BEBIDAS E
REPRESENTAÇÕES, LDA.,

4 Maio 2010

Tiragem do vinho das instalações da ESAS e seu
transporte até 30 dias após a assinatura do presente
contrato

UNIVERSIDADE DO MINHO

HOSPITAL DISTRITAL DE
SANTARÉM

16 Março 2010

9 Março 2010

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Preparar alunos e professores ao abrigo de software
específico para a preparação de teses e dissertações.
Colaboração de docentes em actividades de docência
e/ou investigação;
Incentivo à mobilidade de estudantes e docentes e à
prossecução de parcerias e projectos comuns;
Acumulação de funções docentes noutro
estabelecimento de ensino superior;
Troca de experiências entre os membros das duas
comunidades científicas que será mutuamente vantajosa
em diversos domínios do conhecimento

Venda de Vinho
Prestação de serviço docente e cooperação em
investigação;
Constituição de júris para as provas académicas;
Participação na docência e orientação de dissertações
de mestrado e de doutoramento de docentes.
Acções de intercâmbio de docentes, técnicos e
estudantes que contribuam para o avanço científico e
para o fortalecimento de seus recursos humanos
especializados;
Aprofundar e desenvolver actividades académicas,
científicas e técnicas.
Estabelecer interacção sistemática e efectiva, baseada
na confiança entre as organizações outorgantes;
Promover o processo de articulação entre a teoria e a
prática, optimizando a formação e o desenvolvimento
profissional, de uma forma integrada;

Utilizar os recursos disponíveis, numa perspectiva de
racionalização e optimização de meios humanos e de
equipamentos, tanto educacional como de investigação.

IMAP (INSTITUTO DE
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
DE PORTUGAL)

JUNTA DE FREGUESIA DO PÓ

HOSPITAL REYNALDO DOS
SANTOS

ESCOLA PROFISSIONAL DE
RIO MAIOR

8 Março 2010

8 Março 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

1 Março 2010

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

18 Fevereiro 2010

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente se não
denunciado

Prestação de serviço docente;
Colaboração ou organização conjunta de cursos de
especialização, estudos e programas de investigação;
Realização e participação em acções de formação
contínua, seminários e conferências;
Organização, em parceria, de iniciativas de divulgação
científica;
Disponibilização mútua de instalações de recursos materiais
que sejam necessários ao desenvolvimento das
actividades em que a cooperação se concretize.

Realização de análises nos laboratórios da ESAS,
utilizando metodologias de acordo com a
regulamentação Nacional ou Comunitária;
São abrangidas acções de recomendação de fertilização
com base em análises de terra;
Desenvolvimento de estágios de alunos da ESAS;
Desconto de 15% análises;
Acções de formação.
Estabelecer interacção sistemática e efectiva, baseada
na confiança entre as organizações outorgantes;
Promover o processo de articulação entre a teoria e a
prática, optimizando a formação e o desenvolvimento
profissional, de uma forma integrada;
Utilizar os recursos disponíveis, numa perspectiva de
racionalização e optimização de meios humanos e de
equipamentos, tanto educacional como de investigação.
Desenvolvimento de projectos de prestação de serviços
e cooperação em investigação;
Desenvolvimento e implementação de programas de
intervenção no âmbito das especialidades e afinidades

das instituições em causa;
Desenvolvimento de actividades técnico-pedagógicas
(estágios curriculares) das licenciaturas da ESDRM.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
MARINHAS DO SAL

AGRUPAMENTO VERTICAL
FERNANDO CASIMIRO
PEREIRA DA SILVA

28 Janeiro 2010

28 Janeiro 2010

Vigência de 3 anos lectivos, renováveis automaticamente
se não denunciado

Vigência de 3 anos lectivos, renováveis automaticamente
se não denunciado

Desenvolvimento de projectos de prestação de serviços
e cooperação em investigação;
Desenvolvimento e implementação de programas de
intervenção no âmbito das especialidades e afinidades
das instituições em causa;
Desenvolvimento de actividades técnico-pedagógicas
(estágios curriculares) das licenciaturas da ESDRM;
Manter, aprofundar e desenvolver em conjunto
actividades académicas, científicas e técnicas;
Intercâmbio de docentes, técnicos e estudantes;
Os Programas e Projectos de pesquisa conjuntos
resultem num contributo para o desenvolvimento de
ambas as instituições.
Desenvolvimento de projectos de prestação de serviços e
cooperação em investigação;
Desenvolvimento e implementação de programas de
intervenção no âmbito das especialidades e afinidades das
instituições em causa;
Desenvolvimento de actividades técnico-pedagógicas (estágios
curriculares) das licenciaturas da ESDRM;
Manter, aprofundar e desenvolver em conjunto actividades
académicas, científicas e técnicas;
Intercâmbio de docentes, técnicos e estudantes;
Os Programas e Projectos de pesquisa conjuntos resultem num
contributo para o desenvolvimento de ambas as

instituições.

ESENFPORTO

25 Janeiro 2010

Pelo prazo da duração das sessões de formação,
iniciando-se e cessando na data de início e término das
mesmas

Colaboração do Prof. Coord. Abel Paiva, na leccionação
dos temas “Enfermagem Avançada” aos alunos do curso
de Mestrado em Enfermagem.

UNIVERSIDADE ABERTA

INSTITUTO DA DROGA E DA
TOXICODEPENDÊNCIA (CRI
DO RIBATEJO)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE
VISEU

CONF. NACIONAL JOVENS
AGRICULTORES

CONF. NACIONAL JOVENS
AGRICULTORES

4 Janeiro 2010

4 Janeiro 2010

5 Janeiro 2009

Vigência de 3 anos lectivos, renováveis automaticamente
se não denunciado

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Vigência 3 anos lectivos, prorrogado sucessivamente por
iguais períodos se não denunciado

29 Dezembro 2009

Vigência condicionada à aprovação do pedido de apoio
ao financiamento no âmbito do PRODER-vigora pelo
período da duração da operação

29 Dezembro 2009

Vigência condicionada à aprovação do pedido de apoio
ao financiamento no âmbito do PRODER-vigora pelo
período da duração da operação

Prestação de serviço docente;
Cooperação em investigação;
Constituição de júris para provas académicas
Cooperação ensino pós-graduado avançado;
Manter, aprofundar e desenvolver em conjunto
actividades académicas, científicas e técnicas;
Intercâmbio de docentes, técnicos e estudantes.
Estabelecer laços de cooperação entre IDT e o IPS, no
âmbito da formação inicial e contínua de profissionais, da
investigação na área da toxicodependência e no
desenvolvimento de projectos relacionados com as áreas
de missão do IDT,t
Prestação de serviço docente e cooperação em
investigação;
Constituição de júris para provas académicas;
Ensino pós-graduado avançado.
Elaborar manuais/cadernos de campo, realização de
workshops e seminários nas fileiras estratégicas
definidas na candidatura, divulgando o conhecimento
existente nos vários parceiros.
Divulgação através da revista e página de internet, dos
trabalhos realizados nas diferentes áreas das ciências
agrárias;
Desenvolver software para gestão de explorações do
mundo rural.

Elaborar manuais/cadernos de campo, realização de
workshops e seminários nas fileiras estratégicas
definidas na candidatura, divulgando o conhecimento
existente nos vários parceiros.
Divulgação através da revista e página de internet, dos
trabalhos realizados nas diferentes áreas das ciências

agrárias;
Desenvolver software para gestão de explorações do
mundo rural.

21 Dezembro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente se não
denunciado

Acções no domínio do ensino e investigação e de
prestação serviços;
Prestação de serviço docente;
Participação em projectos de investigação
nacional/internacional;
Prestação de serviços à comunidade;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Estágios científicos e técnicos.
Acções que contribuam para a prossecução dos
objectivos das instituições envolvidas.

2 Março 2011

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A
decisão sobre a manutenção do protocolo decorre até
final do mês de Novembro do ano de vigência do
protocolo.

A parcela de terreno cedida, destina-se à cultura da
abóbora de regadio

NUNO PAULINO TORRES

2 Março 2011

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A
decisão sobre a manutenção do protocolo decorre até
final do mês de Novembro do ano de vigência do
protocolo.

A parcela de terreno cedida, destina-se à cultura de
melão de regadio

ELISA MARÇAL –
SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA.,

2 Março 2011

Vigência de 1 ano, renovável por iguais períodos. A decisão
sobre a manutenção do protocolo decorre até final do mês
de Novembro do ano de vigência do protocolo

A parcela de terreno cedida, destina-se à cultura de
courgette

ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA
LAMAS

CARLOS FERREIRA –
PRODUTOS HORTÍCOLAS
E FRUTOS, LDA.,

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE MINDE

BAYER CROPSCIENCE
PORTUGAL, LDA

11 Dezembro 2009

Vigência de 1 ano, com possibilidade de renovação

03 Dezembro 2009

Vigência de 1 ano, com possibilidade de renovação

Participação em acções relativas ao Projecto de
Educação para a Saúde e Educação Sexual;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Estágios científicos e técnicos.
Incidência na área técnico-científica do Sector de
Protecção Vegetal;
Disponibilização das condições necessárias para a
execução de ensaios de resíduos;
Projectos de formação de estagiários;

Apoio à leccionação das temáticas da protecção das
plantas;
Disponibilização de produtos fitofarmacêuticos para
ensaios e acções de demonstração.

AGRILOJA DISTRIBUIÇÃO, SA

25 Novembro 2009

Vigência de 1 ano lectivos, renovável automaticamente
por períodos iguais, se não denunciado

CENTRO HOSPITALAR DO
OESTE NORTE

23 Novembro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

DIRECÇÃO GERAL DE
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

20 Novembro 2009

Vigência até denúncia de uma das partes

INSTITUTO NACIONAL DE
SAÚDE DOUTOR RICARDO
JORGE

17 Novembro 2009

Vigência de 3 meses

Cooperação e intercâmbio em actividades nos domínios
do ensino e formação, desenvolvimento de novos
produtos ou serviços, projectos de investigação e
prestação de serviços à comunidade e de estágios
científicos e técnicos.
Desenvolvimento de actividades de cooperação na área
do Desenvolvimento de Novos Serviços, com a oferta de
um serviço inovador na área da Consultoria Agrícola;
Partilha de resultados obtidos das actividades abrangidas
por este protocolo.
Interacção sistemática e efectiva entre as partes;
Promoção do processo de articulação entre a teoria e a
prática, optimizando a formação e o desenvolvimento
profissional;
Utilização racional e optimizada de recursos humanos e
de equipamento disponíveis, numa perspectiva
educacional e de investigação;
Áreas de cooperação: formação inicial e pós licenciatura
construção e desenvolvimento curriculares, planeamento
e desenvolvimento da acção pedagógica e integração
profissional); formação permanente (integração e
aperfeiçoamento profissional); estudo de situações e
problemas através da criação de grupos de trabalho
temporários e a investigação.
Actividades de formação necessárias para as unidades
de formação no domínio da Protecção das Culturas no
curso de especialização tecnológica “Tecnologias de
Produção Integrada em Hortícolas”.
Promoção de relações de colaboração e de intercâmbio
na formação, investigação e serviços à comunidade, com
relevo para a formação teórico-prática e para os estágios
nas áreas da Nutrição Humana e Qualidade Alimentar.

LOGÍSTICA FLORESTAL –
CENTRAL DE PRODUÇÃO E
SERVIÇOS FLORESTAIS S. A.
/ CENTIMFE – CENTRO
TECNOLÓGICO DAS
INDÚSTRIAS DO COURO /
UNIVERSIDADE DE AVEIRO /
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

02 Novembro 2009

Vigência de 3 anos após encerramento do projecto

UNIVERSIDADE ABERTA

30 Outubro 2009

Vigência de 3 anos lectivos, renovável automaticamente
por períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DE SANTA
CRUZ DO SUL (BRASIL)

30 Outubro 2009

Vigência de 5 anos, renovável por acordo das partes

INSTITUTO POLITÉCNICO DE
TOMAR

27 Outubro 2009

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

ESCOLA SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO ALMEIDA
GARRETT

26 Outubro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Constituição do Consórcio FLORECI, que tem por
objecto a execução do projecto “FLORECI – Reciclagem
de resíduos sólidos da indústria de curtumes como
matéria-prima para vasos” integrado no Sistema de
Incentivos
à
Investigação
e
Desenvolvimento
Tecnológica – Projectos em Co-promoção.
Prestação de serviço docente e cooperação em
investigação;
Constituição de júris para as provas académicas;
Ensino pós-graduado avançado.
Promoção de intercâmbios de docentes e estudantes de
ambas as instituições;
Execução de projectos de pesquisa conjuntos;
Promoção de conferências, cursos e simpósios;
Intercâmbio de informações e publicações académicas.
Implementação
do
projecto
de
investimento
“Musealização”, no âmbito da aprovação do projecto da
cultura avieira a património nacional, do Programa
PROVERE;
Concretização de um grupo de trabalho em torno da
recuperação, valorização, pesquisa e animação de
acervos museológicos;
Desenvolvimento de projectos de gestão, formação e
programação cultural;
Construção e partilha de instrumentos de trabalho e
produtos realizados naqueles âmbitos temáticos.
Estímulo ao intercâmbio de docentes na leccionação de
unidades curriculares;
Colaboração ou organização conjunta de cursos de
especialização, estudos e programas de investigação;
Realização e participação em acções de formação
contínua, seminários e conferências, nacionais e
internacionais;
Organização recíproca de iniciativas de divulgação

científica;
Disponibilização mútua
materiais necessários
actividades.
AGÊNCIA FIDUCIÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
PROJECTOS

Outubro 2009

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE FÁTIMAOURÉM

30 Setembro 2009

1 ano

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

30 Setembro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

JARDIM INFANTIL “O
SALTITÃO”

15 Setembro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

CENTRO SOCIAL
INTERPAROQUIAL DE
SANTARÉM

01 Setembro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

AMETIC –
APOIO MÓVEL ESPECIAL À 3ª
IDADE E CONVALESCENTES

07 Agosto 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

de instalações e recursos
ao desenvolvimento das

Promoção da melhoria do ensino básico em S. Tomé e
Príncipe;
Incentivo à produção de conhecimentos através de
estudos, consultorias e formação;
Elaboração de manuais didácticos e guias pedagógicos.
Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;
Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos.
Desenvolvimento de actividades de cooperação,
nomeadamente nas áreas da investigação científica e
desenvolvimento tecnológico;
Participação em projectos de investigação e de
prestação de serviços à comunidade, de âmbito nacional
e internacional;
Concretização de estágios científicos e técnicos.
Proporcionar sessões de equitação, aos utentes do
Jardim Escola, com acompanhamento de técnicos
afectos ao Sector de Produção Animal da Escola Agrária.
Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;
Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos.
Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;

Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos;
Cursos envolvidos: Enfermagem e Cursos Tecnológicos
para Auxiliares de Acção Médica, Assistentes
Operacionais, Auxiliares de Geriatria, Auxiliares de
Acção Domiciliária.
INSTITUTO DE
FINANCIAMENTO DA
AGRICULTURA E PESCAS

03 Agosto 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, por acordo das partes, se não
denunciado

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE SANTARÉM

31 Julho 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE DE LISBOA E VALE
DO TEJO - AGRUPAMENTO
DE CENTROS DE SAÚDE DO
RIBATEJO, DA LEZÍRIA, DE
SERRA DAIRE E ZÊZERE

Junho 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE ALMEIRIM

24 Junho de 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Disponibilização de formação prática a formandos do IPS
nas áreas de Engenharia Agronómica, Engenharia
Alimentar, Engenharia da Produção Animal, Nutrição
Humana e Qualidade Alimentar, Engenharia do
Ordenamento e Desenvolvimento Rural.
Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;
Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos.
Interacção sistemática e efectiva entre as partes;
Promoção do processo de articulação entre a teoria e a
prática, optimizando a formação e o desenvolvimento
profissional;
Utilização racional e optimizada de recursos humanos e
de equipamento disponíveis, numa perspectiva
educacional e de investigação;
Áreas de cooperação: formação inicial e pós licenciatura
construção e desenvolvimento curriculares, planeamento
e desenvolvimento da acção pedagógica e integração
profissional); formação permanente (integração e
aperfeiçoamento profissional); estudo de situações e
problemas através da criação de grupos de trabalho
temporários e a investigação.
Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;

Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos.
PEARL PORTUGAL
UNIPESSOAL, LDA.

17 Junho 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DO
ENTRONCAMENTO / SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DA
GOLEGÃ / SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE PERNES

15 Junho 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

PAULA CRISTINA TRINDADE
UNIPESSOAL, LDA

27 Maio 2009

Vigência até denúncia de uma das partes

08 Maio 2009

Vigência de 6 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, por decisão bilateral, se não denunciado
por ambas as partes. Apenas pode ser denunciado por
uma das partes após 3 períodos de 6 anos

VODAFONE PORTUGAL

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÁ
DA BANDEIRA

Maio 2009

Vigência até denúncia de uma das partes

GRUPO LENA

Abril 2009

Vigência nos anos lectivos 2008/09 e 2009/10, não
sendo renovável, salvo interesse em contrário

ESCOLA SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO DE TORRES
NOVAS

29 Abril 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Criação de condições que proporcionem aos docentes,
funcionários e alunos do IPS benefícios especiais nas
lojas MultiOpticas.
Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;
Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos.
Criação de condições que proporcionem aos docentes,
funcionários e alunos do IPS benefícios especiais nos
serviços de cabeleireiro e estética.
Celebração de contrato de arrendamento
equipamentos de comunicações electrónicas

de

Celebração de contrato de aluguer de instalações do IPS
para o funcionamento de disciplinas da Formação
Técnica, do Curso Profissional de Processamento e
Controlo de Qualidade Alimentar da Escola Secundária
de Sá da Bandeira.
Proporcionar aos alunos do IPS a participação no Lena
Business, um concurso aberto às Instituições de Ensino
Superior aderentes, que visa premiar o melhor projecto
de negócio desenvolvido pelos alunos.
Promoção de acções conjuntas de formação e de
investigação nas áreas científicas próprias da sua
especialização;
Promoção de intercâmbio de docentes entre as
instituições em acções como seminários, cursos de

especialização, mestrados, publicações e júris de provas
públicas.
Colaboração na criação de cursos e soluções didácticas
específicas;
Realização de acções de formação, actividades
pedagógicas no âmbito da formação contínua e de
serviço á comunidade, e de interesse mútuo;
Permuta de informação e acesso aos centros de
documentação.
Formação de parcerias para candidaturas a projectos de
inovação pedagógica e investigação, nacionais ou
internacionais.

UNIVERSIDADE DE ZAMOSC,
POLÓNIA

01 Abril 2009

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DE SÃO
TOMÉ E PRÍNCIPE

10 Março 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

CENTRO REGIONAL DAS
BEIRAS DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA PORTUGUESA

26 Fevereiro 2009

01/12/2008 a 30/11/2011

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

11 Fevereiro 2009

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Cooperação nas áreas de investigação e formação.
Promoção e intensificação das relações entre os dois
países e, principalmente das duas instituições;
Participação conjunta em projectos de investigação e em
projectos de cooperação institucional;
Organização de conferências e encontros académicos;
Partilha de informações, documentação e publicações
científicas.
Promoção de intercâmbio de estudantes e docentes.
Promoção de acções conjuntas de formação e de
investigação nas áreas científicas próprias da sua
especialização.
Promoção de intercâmbio de estudantes.
Contrato de Cooperação no âmbito do Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida – Programa Transversal
– KA2 – Línguas;
Desenvolvimento de actividades da Rede Temática, de
acordo com o Plano de Trabalho aprovado.
Colaboração na organização e implementação de
diferentes níveis de formações a nível superior;
Organização conjunta de acções de formação, como
seminários, colóquios, estágios e visitas programadas;
Colaboração na organização e execução de trabalhos de
investigação e de divulgação científica;
Elaboração de currículos para a criação ou

reestruturação de cursos;
Partilha de informação e documentação técnica;
Dinamização da mobilidade de alunos e professores.
CLÍNICA MÉDICA “ERA UMA
VEZ”

13 Fevereiro 2009

Vigência até denúncia de uma das partes

CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA PEDRO VASQUES,
UNIPESSOAL, LDA.

13 Fevereiro 2009

Vigência até denúncia de uma das partes

ARQUITECTOS SEM
FRONTEIRAS DE PORTUGAL /
APPACDM DE SANTARÉM /
TURISMO DE LVT / EMPRESA
AGRÍCOLA VALE DE FORNOS /
EMPRESA AGRÍCOLA QUINTA DA
LAGOALVA / EMPRESA
AGRÍCOLA QUINTA DA
MACHANTA / SERVIÇO NACIONAL
COUDÉLICO - COUDELARIA DE
ALTER REAL E DE FONTE BOA /
ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DO
RIBATEJO / CONFEDERAÇÃO
DOS AGRICULTORES DE
PORTUGAL / EMPRESA
AGRÍCOLA VALE D’ALGARES /
PLAZA RIBEIRO TELLES / QUINTA
DA PALHOTA / QUINTA DO
CASALINHO / CÂMARA
MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL
/ CÂMARA MUNICIPAL DE
GRÂNDOLA

19 Janeiro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE
SANTARÉM – JARDIM DE
INFÂNCIA “OS AMIGUINHOS”

16 Janeiro 2009

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Criação de condições que proporcionem
e funcionários do IPS benefícios
determinadas consultas e cursos.
Criação de condições que proporcionem
e funcionários do IPS benefícios
determinados tratamentos.

aos associados
especiais em
aos associados
especiais em

Execução dos propósitos do PROVERE - Programa de
Valorização Económica de Recursos Endógenos:
Realização de actividades e acções de salvaguarda e
classificação do património avieiro;
Realização
de
actividades
nos domínios
do
desenvolvimento empresarial e associativo no âmbito de
uma visão ecossistémica alargada;
Execução
de
actividades
nos
domínios
do
desenvolvimento turístico, numa perspectiva integrada
sobre o território;
Concepção e implementação de actividades de
formação;
Elaboração e concretização de planos de acção.

Proporcionar sessões de equitação, aos utentes do
Jardim Escola, com acompanhamento de técnicos
afectos ao Sector de Produção Animal da Escola Agrária

CÂMARA MUNICIPAL DA
CHAMUSCA

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Colaboração em acções nos domínios do ensino,
projectos de investigação e prestação de serviços à
comunidade, de âmbito nacional e internacional;
Colaboração em acções de prestação de serviço
docente;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Concretização de estágios científicos e técnicos.

Vigência de 5 anos, renovável por acordo escrito de
todos os membros, se não denunciado

Constituição do Consórcio “Projecto de Desenvolvimento
da Cultura Avieira do Tejo e do Sado”;
Realização de actos preparatórios e dinamizadores dos
investimentos que os signatários se propõem realizar no
âmbito deste consórcio;
Os projectos abrangidos têm como objectivos principais o
estudo e a preservação deste património histórico e
ambiental, bem como o estímulo do investimento públicoprivado na dinamização de actividades ligadas ao
turismo;
Exemplos: estudos e investigação da cultura avieira;
reconstrução de casas avieiras para turismo rural;
construção de barcos para passeios no rio Tejo; arranjo
de espaços livres nas margens do rio Tejo; elaboração
de roteiros turísticos; entre muitos outros.

25 Novembro 2008

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Promoção de intercâmbio de docentes e investigadores;
Colaboração em projectos de investigação;
Partilha de documentação e publicações técnicas;
Partilha de informações relativamente a práticas e
experiências na área da administração académica;
Promoção do intercâmbio de alunos;
Participação em comités de avaliação;
Intercâmbio de actividades culturais e desportivas.

04 Setembro 2008

Vigência até cumprimento do objectivo, se não
denunciado

Desenvolvimento das actividades do Observatório de
Segurança nas Escolas;
Recolha de problemáticas da segurança nas escolas,
bem como de indicadores que permitam (re) definir o

15 Janeiro 2009

39 PARCEIROS
(PRIVADOS; AUTARQUIAS E
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR)
ALEXANDRE BARROS
HACHMEISTER / AIDIA / AMR
INDÚSTRIA DE DOCES /
CARLOS LUÍS DA SILVA
NEVES / CENTRO DE BEM
ESTAR DE VALE DE FIGUEIRA
/ ESTUDOS E
EMPREENDIMENTOS
TÉCNICOS / EMÍLIO INFANTE
DA CÂMARA /
CÂMARAS MUNICIPAIS DA
AZAMBUJA; SANTARÉM;
CARTAXO; GOLEGÃ /

UNIVERSIDADE DE
CAMERINO, ITÁLIA

GABINETE DE ESTATÍSTICA E
PLANEAMENTO DA
EDUCAÇÃO

15 Janeiro 2009

modelo em funcionamento do dispositivo
segurança nas escolas;
Promoção do Programa Escola Segura.

COMUNIDADE URBANA DA
LEZÍRIA DO TEJO / NERSANT
– ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DA REGIÃO
DE SANTARÉM /
UNIVERSIDADE DE AVEIRO /
OLLEM – TURISMO FLUVIAL /
ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DA
MARINA DO PARQUE DAS
NAÇÕES

08 Julho 2008

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DE SANTARÉM

06 Junho 2008

Vigências de 3 anos, com término a 06/06/2011,
renovável se forem revistas as obrigações recíprocas, se
não denunciado

INSTITUTO EUROAMERICANO DE EDUCAÇÃO
E MOTRICIDADE HUMANA

17 Maio 2008

Vigência de 4 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

para

a

Execução dos propósitos do PROVERE - Programa de
Valorização Económica de Recursos Endógenos:
Realização de actividades e acções de salvaguarda e
classificação do património existente;
Realização
de
actividades
nos domínios
do
desenvolvimento empresarial e associativo no âmbito de
uma visão ecossistémica alargada;
Execução
de
actividades
nos
domínios
do
desenvolvimento turístico, numa perspectiva integrada
sobre o território;
Concepção e implementação de actividades de
formação;
Elaboração e concretização de planos de acção e de
planos integrados de desenvolvimento;
Execução de trabalhos de identificação e propósitos de
projectos âncora de desenvolvimento.
Acções de oferta, dinamização, formação e divulgação
na área da música;
Cedência de espaços, instalações e actividades
desportivas e culturais;
Divulgação de espectáculos e programas musicais;
Apoio à organização e dinamização de projectos
conjuntos.
Colaboração com vista a proporcionar e incrementar o
intercâmbio científico e académico;
Desenvolvimento de relações académicas, culturais e
científicas;
Partilha de informações sobre assuntos académicos e
projectos de pesquisa de interesse comum;
Promoção de intercâmbio de docentes e investigadores;
Publicação conjunta de livros e de trabalhos
especializados;
Promoção de encontros periódicos entre docentes e
investigadores.

UNIVERSIDADE ÓSCAR
RIBAS, REPÚBLICA DE
ANGOLA, LUANDA

27 Maio 2008

Vigência de 4 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

INSTITUTO POLITÉCNICO DE
CASTELO BRANCO

16 Abril 2008

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTARÉM

10 Março 2008

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTARÉM

18 Março 2008

-----

ARQUITECTOS SEM
FRONTEIRAS DE PORTUGAL /
APPACDM DE SANTARÉM /
TURISMO DE LVT / EMPRESA
AGRÍCOLA VALE DE FORNOS
/ EMPRESA AGRÍCOLA
QUINTA DA LAGOALVA /

19 Janeiro 2008

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Formalização de parcerias de cooperação na criação de
áreas científicas no domínio das Ciências Agrárias;
Promoção de actividades académicas e de gestão;
Desenvolvimento de actividades de investigação
científica e desenvolvimento tecnológico;
Apoio na organização e realização de cursos de
formação;
Implementação e dinamização de sistemas de gestão;
Intercâmbio de docentes e investigadores;
Partilha de informações bibliográficas, material didáctico
ou informativo, documentação e informações científicas;
Criação de joint-venture.
Intercâmbio de docentes;
Organização de currículos e leccionação de disciplinas;
Desenvolvimento de projectos comuns.
Criação de uma Bolsa de Emprego, com o objectivo de
potenciar a proximidade entre a oferta e a procura de
emprego no concelho de Santarém;
Criação de parcerias estratégicas com as várias
entidades locais, nas áreas do ensino e do sector
empresarial;
Intercâmbio de informações relevantes no sentido de
fomentar a criação de emprego local;
Divulgação da existência desta Bolsa de Emprego de
modo a fomentar o uso desta aplicação.
Utilização de instalações e equipamento desportivo,
situado na Quinta do Galinheiro, por toda a comunidade
escolar, desportiva e público em geral;
Promoção do desenvolvimento de actividades física e do
desporto.
Execução dos propósitos do PROVERE - Programa de
Valorização Económica de Recursos Endógenos:
Realização de actividades e acções de salvaguarda e
classificação do património avieiro;
Realização
de
actividades
nos domínios
do
desenvolvimento empresarial e associativo no âmbito de
uma visão ecossistémica alargada;

EMPRESA AGRÍCOLA QUINTA
DA MACHANTA / SERVIÇO
NACIONAL COUDÉLICO COUDELARIA DE ALTER
REAL E DE FONTE BOA /
ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DO
RIBATEJO / CONFEDERAÇÃO
DOS AGRICULTORES DE
PORTUGAL / EMPRESA
AGRÍCOLA VALE D’ALGARES /
PLAZA RIBEIRO TELLES /
QUINTA DA PALHOTA /
QUINTA DO CASALINHO /
CÂMARA MUNICIPAL DE
ALCÁCER DO SAL / CÂMARA
MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Execução
de
actividades
nos
domínios
do
desenvolvimento turístico, numa perspectiva integrada
sobre o território;
Concepção e implementação de actividades de
formação;
Elaboração e concretização de planos de acção.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

03 Agosto 2007

Vigência de 2 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO DE SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

25 Julho 2007

Vigência de 5 anos, podendo ser renovável por períodos
iguais, com consenso das partes, se não denunciado

CINOD – CENTRO DE
ESTUDOS, INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

01 Junho 2007

Vigente enquanto funcionar o CINOD, se não
denunciado

Promoção de actividades académicas;
Desenvolvimento de actividades de investigação
científica e desenvolvimento tecnológico;
Apoio na organização e realização de cursos de
formação;
Intercâmbio de docentes e investigadores;
Partilha de informações bibliográficas, material didáctico
ou informativo;
Promoção de cursos de pós-graduação em Gestão e em
Engenharia de Biossistemas.
Intercâmbio de estudantes, docentes e investigadores;
Produção conjunta de publicações, revistas académicas
e outras publicações de interesse;
Desenvolvimento conjunto de projectos de investigação;
Criação, desenvolvimento e promoção conjunta de
actividades formativas inovadoras;
Organização de conferências e seminários.
Contrato de prestação de serviços pela cedência de
espaço físico e respectivos equipamentos, para
instalação da sede e funcionamento do CINOD.

UNIVERSIDADE DE
TARGOVISTE, ROMÂNIA

07 Março 2007

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

SERGA –
SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E
INFORMÁTICA, LDA.

19 Janeiro 2007

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

12 Janeiro 2007

Vigência para o ano lectivo de 2006/07, renovável
automaticamente por períodos iguais, se não denunciado

INSTITUTO PARA A
SEGURANÇA, HIGIENE E
SAÚDE NO TRABALHO

29 Dezembro 2006

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

ACER COMPUTER IBÉRICA,
SAL / FUJITSU SIEMENS
COMPUTERS, SA / KONICA

30 Novembro 2006

Vigência de 1 ano, renovável por períodos iguais, se não
denunciado

Promoção de relações académicas;
Intercâmbio de conhecimentos, informações, publicações
e de actividades nos diferentes campos científicos e
pedagógicos;
Intercâmbio de estudantes e de docentes;
Desenvolvimento conjunto de projectos de investigação.
Parceria relativa consultoria, coordenação e execução de
projectos no âmbito de Programa Comunitário:
“Formação e Empregabilidade do Programa Operacional
Região Lisboa e Vale do Tejo”.
Promoção da cooperação científica, pedagógica e
técnica;
Realização de cursos de formação em áreas de ensino e
de investigação;
Intercâmbio de docentes;
Participação de docentes e de investigadores em
projectos de interesse comum;
Concessão de facilidades no acesso aos recursos de
natureza tecnológica, pedagógica, laboratorial e
bibliográfica;
Cooperação no desenvolvimento de acções de prestação
de serviços à comunidade, designadamente nas áreas
de investigação e formação;
Organização conjunta de conferências, seminários ou
congressos de âmbito pedagógico, técnico ou científico;
Promoção conjunta de redes de investigação interuniversitária;
Realização de acções de cooperação técnica sectoriais.
Desenvolvimento das actividades nas áreas de
intervenção do Programa Nacional de Educação para a
Segurança e Saúde no Trabalho;
Desenvolvimento curricular e inclusão de conteúdos de
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho nos sistemas
educativos e de formação profissional.
Criação de oportunidades especiais para a compra de
computadores portáteis por alunos, docentes e
funcionários do IPS.

MINOLTA /
LG ELECTRONICS
ASSOCIAÇÃO DE
ESTUDANTES DA ESCOLA
SUPERIOR DE GESTÃO E
TECNOLOGIA DE SANTARÉM

Apresentação de novos modelos para a comunidade
académica, tendo em conta a evolução tecnológica.
Vigência de 1 ano, podendo ser renovado por dois
períodos anuais

Estabelecimento de condições de instalação e
funcionamento da UNIVA – Unidade de Inserção na Vida
Activa.

29 Setembro 2006

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Estabelecimento de sinergias entre o tecido regional e o
IPS;
Estabelecimento de contratos programa para a
realização de projectos de interesse comum;
Realização de estágios;
Permuta de serviços e soluções.

COMUNIDADE URBANA DA
LEZÍRIA DO TEJO /
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

10 Agosto 2006

Vigência desde a data da sua assinatura, se não
denunciado

CIENCIAMETRICS – CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EDITORES, LDA.

10 Julho 2006

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos de um ano, se não denunciado

RIBATEL – EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES,
LDA.

31 Outubro 2006

Promoção de acções, projectos ou estudos de
cooperação e colaboração de forma a contribuir
positivamente para a estratégia de desenvolvimento da
Lezíria do Tejo.
Colaboração em acções relativas à divulgação da
ciência, tecnologia e inovação desenvolvidos no âmbito
do portal Cienciapt.NET.

FACULDADE DE
ENGENHARIA DA
UNIVERSIDADE DO PORTO

15 Fevereiro 2006

Vigência de 2 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Estabelecimento das condições de cooperação técnica
para cedência de utilização, desenvolvimento e
exploração de um sistema de informação baseado no
sistema SIGARRA, sistema de informação na área do
ensino superior.

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN / MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO DE S. TOMÉ E
PRÍNCIPE

28 Dezembro 2005

Vigência de 4 anos, sendo que o projecto deverá ser
finalizado até ao final do ano lectivo de 2008/09

Promoção do programa de desenvolvimento do ensino
básico em São Tomé e Príncipe;

09 Novembro 2005

-----

Promoção de acções de formação profissional aos
funcionários do IPS.

07 Outubro 2005

-----

Construção do Acesso Sul à Cidade de Santarém.

29 Setembro 2005

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

SCALCONSULT CONSULTORES, LDA.
CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTARÉM
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA /
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA

Promoção, incentivo e desenvolvimento de acções de
colaboração, visando o desenvolvimento do Ensino
Superior e da Investigação Científica;

UNIVERSIDADE AGOSTINHO
NETO

Intercâmbio científico, pedagógico, técnico e académico;
Promoção da formação e actualização permanente de
pessoal e das estruturas administrativas;
Preparação conjunta de textos didácticos de apoio ao
ensino, permuta de publicações e literatura científica;
Participação em programas de investigação conjunta.

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE LEIRIA

24 Agosto 2005

Vigência de 1 ano

ASSOCIAÇÃO
INDEPENDENTE PARA O
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE ALPIARÇA

21 Junho 2005

Vigência de 2 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Transição de alunos do curso de Licenciatura em
Professores do Ensino Básico, variante de Educação
Visual e Tecnológica.
Promoção de actividades nos domínios do ensino e da
formação;
Participação em projectos d investigação e de prestação
de serviços à comunidade, de âmbito nacional e
internacional;
Promoção de projectos de desenvolvimento vitivinícolas;
Acesso a bibliotecas e redes de informação;
Utilização de equipamentos e espaços;
Promoção de estágios científicos e técnicos;
Desenvolvimento de projectos de desenvolvimento
cultural e humano.
Formalização do Programa de Cooperação Nacional
CRUP_FUP_CCISP_ADISPOR de Cooperação com
Timor Leste;
Colaboração dos docentes em actividades de docência
na Universidade de Timor Leste.
Definição
das
cláusulas
de
concepção,
acompanhamento, exploração, conservação e divulgação
do Núcleo Museológico da Travessa D. Mónica.

FUNDAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES
PORTUGUESAS

Maio 2005

Vigente pelo período de existência do Programa de
Cooperação

CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTARÉM

Abril 2005

Vigência a partir da data da assinatura, se não
denunciado

FUNDAÇÃO PARA A
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
NACIONAL

31 Janeiro 2005

31/12/2006

Formalização da iniciativa Biblioteca do Conhecimento BON.

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATÍSTICA

22 Novembro 2004

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente por
períodos de um ano, se não denunciado

Colaboração em matéria de acesso e divulgação de
informação estatística produzida pelo Instituto Nacional
de Estatística.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE
BEJA

22 Outubro 2004

Vigência de 3 anos lectivos, renovável automaticamente

Cooperação na prestação de serviço docente;
Cooperação em projectos de investigação;

por períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

25 Outubro 2004

Vigência de 1 ano lectivo, renovável automaticamente
por períodos iguais, se não denunciado

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DA LEZÍRIA DO TEJO

09 Julho 2004

Vigência até à aprovação formal da reformulação da
candidatura “Ribatejo Digital”

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
PROFESSORES

12 Março 2004

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DA BEIRA
INTERIOR

21 Outubro 2003

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO

21 Outubro 2003

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO E
UNIVERSITÁRIO,
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

04 Julho 2004

Vigência de 2 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Colaboração na constituição de júris para provas
académicas;
Colaboração no ensino pós-graduado avançado.
Promoção de relações de cooperação e intercâmbio
entre as instituições;
Desenvolvimento de actividades nos domínios do ensino
e da formação;
Participação em projectos de investigação e de
prestação de serviços à comunidade, de âmbito nacional
e internacional.
Colaboração do Projecto “Ribatejo Digital” integrado no
Programa Operacional da Sociedade da Informação;
Concretização e coordenação do subprojecto de Campus
Virtual.
Realização conjunta de projectos nos domínios da
formação de professores e da investigação educacional;
Promoção de iniciativas conjuntas, como seminários,
conferências e colóquios;
Participação de docentes e alunos em manifestações
desenvolvidas;
Partilha de documentação técnica.
Intercâmbio de conhecimentos técnico-científicos;
Colaboração em actividades de pesquisa;
Realização de pós-graduações e outros cursos;
Intercâmbio de docentes para docência, orientação de
dissertações e constituição de júris de provas;
Intercâmbio de conhecimentos técnico-científicos;
Colaboração em actividades de pesquisa;
Realização de pós-graduações e outros cursos;
Intercâmbio de docentes para docência, orientação de
dissertações e constituição de júris de provas;
Intercâmbio de conhecimentos técnico-científicos;
Colaboração em actividades de pesquisa;
Realização de cursos;
Cessão mútua de recursos laboratoriais;
Formação de pessoal em nível de pós-graduação;

Intercâmbio de estudantes finalistas e docentes.
J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.

14 Março 2003

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

10 Maio 2002

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DA
EXTREMADURA, ESPANHA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA
REPÚBLICA DA GUINÉBISSAU / INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA /
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
LISBOA / INSTITUTO
POLITÉCNICO DE TOMAR

29 Novembro 2000

Vigência de 4 anos, se não denunciado

22 Julho 2000

-----

CLUBE DE TÉNIS DE
SANTARÉM

02 Abril 2000

Vigência de 16 meses, renovável automaticamente por
períodos de um ano, se não denunciado

ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA
NACIONAL, DO INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
DE EXTENSÃO RURAL

24 Agosto 1999

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Colaboração ano âmbito de contratos e projectos de
Investigação e Desenvolvimento, que impliquem serviços
ou pedidos de protecção de Propriedade Industrial ou
Intelectual.
Colaboração de docentes em actividades de docência
Colaboração nas áreas da docência, investigação e
difusão da cultura;
Desenvolvimento de projectos de investigação;
Intercâmbio de informações, documentação, publicações,
equipamentos e material académico;
Intercâmbio de estudantes e docentes;
Criação de uma Comissão Técnica que coordenará este
protocolo.
Protocolo de colaboração no domínio do acesso ao
ensino superior entre os Institutos e o Ministério;
Estabelecimento das condições de ingresso nos
Institutos aos beneficiários deste protocolo.

Cedência da utilização das infra-estruturas do IPS ao
Clube de Ténis;
Condições de utilização do campo e das aulas de ténis;
Promoção de torneiros de ténis.
Promoção de acções de formação;
Colaboração na realização de congressos, seminários e
outras reuniões científicas, quer ao nível regional,
nacional ou internacional;
Cooperação em estágios e cooperação científica com os
PALOP;
Enquadramento e integração de docentes e
investigadores em projectos que permitam a obtenção de

graus académicos;
Realização de estágios em várias áreas.
Fornecimento e comercialização dos seus produtos aos
funcionários das duas instituições.
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE DE LISBOA E VALE
DO TEJO – SUB-REGIÃO DE
SANTARÉM

05 Maio 1999

Vigência até 30/06/99, renovável automaticamente por
sucessivos anos lectivos, se não denunciado

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS DO TRABALHO E
DA EMPRESA

19 Outubro 1998

Vigência de 3 anos lectivos, renovável automaticamente
por períodos iguais, se não denunciado

DET - DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL E
TECNOLÓGICO, SA

06 Julho 1998

Vigência de 2 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

UNIVERSIDADE DE VIGO,
ESPANHA

30 Maio 1997

Vigência de 1 ano, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

CINEMATECA PORTUGUESA
– MUSEU DO CINEMA

30 Dezembro 1996

-----

Apoio na facilidade de acesso aos estudantes nos
cuidados de saúde primários;
Dinamização de actividades de promoção de saúde com
os estudantes.
Cooperação na prestação de serviço docente;
Cooperação em projectos de investigação;
Colaboração na constituição de júris para provas
académicas;
Colaboração no ensino pós-graduado avançado e
mestrados, execução de conferências, seminários e
outras acções formativas;
Concretização de estágios;
Promoção de actividades de pesquisa;
Intercâmbio de informações e publicações;
Promoção de iniciativas de actividades inovadoras;
Divulgação das actividades da DET, que apoia a criação
de novas empresas ou a modernização de empresas já
existentes;
Apoio, acompanhamento e aconselhamento na
elaboração e desenvolvimento de projectos de
investigação e desenvolvimento;
Promoção de estágios de curta duração e respectiva
formação;
Apoio à inserção profissional dos diplomados;
Articulação com a Rede Nacional de Business &
Innovation Centre e com a European Business &
Innovation Centres Network.
Convénio de cooperação educativa e de intercâmbio;
Promoção da formação dos estudantes e docentes em
áreas educativas.
Acções de salvaguarda do filme “Scalabis – Santarém”,
1939;.

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO
DO SECTOR COOPERATIVO /
MINISTÉRIO DA
SOLIDARIEDADE E
SEGURANÇA SOCIAL /
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO /
FACULDADE DE ECONOMIA
DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA / FACULDADE DE
PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DE
EDUCAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA /
FACULDADE DE PSICOLOGIA
E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DO
PORTO / INSTITUTO
SUPERIOR DE AGRONOMIA
DA UNIVERSIDADE TÉCNICA
DE LISBOA / INSTITUTO
SUPERIOR DE ECONOMIA E
GESTÃO DA UNIVERSIDADE
TÈCNICA DE LISBOA /
UNIVERSIDADE
PORTUCALENSE /
COOPERATIVA DE ENSINO
UNIVERSITÁRIO / INSTITUTO
POLITÉCNICO DE CASTELO
BRANCO / INSTITUTO
SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO
TRABALHO E DA EMPRESA /
INSTITUTO SUPERIOR DE
SERVIÇO SOCIAL DE LISBOA
/ INSTITUTO PIAGET /
INSTITUTO SUPERIOR DE
MATEMÁTICA E GESTÃO /
INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE /

09 Outubro 1996

-----

Constituição da Rede Portuguesa de Formação para o
Terceiro Sector;
Promoção do ensino e da formação para o Terceiro
Sector;
Prestação de serviços através de estudos de
enquadramento, de diagnóstico e de apoio à gestão das
organizações desse sector;
Promoção de cursos na área da economia social;
Estabelecimento de relações com a RE.EN – Rede
Europeia de Formação para o Terceiro Sector;
Promoção de intercâmbio de alunos e docentes;
Promoção de projectos conjuntos de investigação.

ESCOLA SUPERIOR DE
ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS /
CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DAS COOPERATIVAS
AGRÍCOLAS DE PORTUGAL /
CONFEDERAÇÃO
COOPERATIVA PORTUGUESA
/ FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS DE
CONSUMO / FEDERAÇÃO
NACIONAL DAS
COOPERATIVAS DE
HABITAÇÃO ECONÓMICA /
UNIÃO DAS MUTUALIDADES
PORTUGUESAS / UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES
PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL /
UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS
PORTUGUESAS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE
MACAU

ASSOCIAÇÃO DE
AGRICULTORES DO RIBATEJO /
ASSOCIAÇÃO DE
AGRICULTORES DA CHARNECA /
ASSOCIAÇÃO DE
AGRICULTORES DE ABRANTES,
MAÇÃO E CONSTÂNCIA /
ASSOCIAÇÃO DE

22 Novembro 1994

29 Outubro 1993

-----

Desenvolvimento de actividades nos domínios do ensino,
investigação, formação e inserção profissional;
Intercâmbio de estudantes;
Realização de estágios de formação;
Desenvolvimento de projectos de investigação;
Organização de actividades de ligação aos seus
diplomados;
Apoio na divulgação de actividades de natureza
educativa, profissional e cultural.

Vigência de 5 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Provisão de apoio técnico e capacitação da Escola
Superior Agrária de Santarém a prestar serviços de apoio
á produção nas áreas de Investigação e Experimentação
e de Promoção de Frutas do Ribatejo;
Prossecução de projectos de investigação e
experimentação;
Realização de estágios.

AGRICULTORES DE CORUCHE E
VALE DO SORRAIA /
ASSOCIAÇÃO DE
AGRICULTORES DO PINHEIRO
GRANDE / ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE PRODUTORES DE
PÊSSEGOS / ASSOCIAÇÃO PARA
A PROMOÇÃO PROFISSIONAL
DOS AGRICULTORES DO
RIBATEJO / CONFEDERAÇÃO
DOS AGRICULTORES DE
PORTUGAL / ABRANTEJO –
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE
ABRANTES, CONSTÂNCIA,
MAÇÃO E SARSOAL / AGROTEJO
– UNIÃO AGRÍCOLA DO NORTE
DO VALE DO TEJO / COOPSOR –
COOPERATIVA
TRANSFORMADORA DOS
PRODUTOS AGRÍCOLAS DO
VALE DO SORRAIA /
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO
CENTRO RIBATEJANO /
PLANTICAIA – PLANTAS E
VIVEIROS DO CAIA, LDA.

INSTITUTO SUPERIOR DE
AGRONOMIA

04 Março 1991

-----

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA

06 Outubro 1988

Vigência de 3 anos, renovável automaticamente por
períodos iguais, se não denunciado

Criação do Instituto de Investigação de Sistemas
Agrários, com pólos em Lisboa e Santarém.
Cooperação nos domínios da investigação e
desenvolvimento experimental e da formação;
Execução de projectos conjuntos;
Execução de estágios curriculares e profissionais;
Execução de trabalhos destinados à especialização de
docentes e investigadores;
Promoção de condições de actualização e reciclagem
dos seus funcionários;
Realização de cursos de formação, colóquios,
conferências, visitas programadas, reuniões de carácter

científico e demonstrações de técnicas experimentais.

