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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

Entre: 

 

1º “Aprender a Empreender – Associação dos Jovens Empreendedores de 

Portugal”, instituição de direito privado dotada de personalidade jurídica e sem fins lucrativos, 

com sede na Av. Engº Duarte Pacheco, 26, em Lisboa, pessoa colectiva número 507442237, 

doravante designada como AE e representada por Marta Vieira de Sá na sua qualidade de 

Directora Regional, 

 

2º Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com sede na Praça General 

Barbosa, 4900-347 Viana do Castelo, pessoa colectiva n.º 503761877, doravante designada 

como IPVC e representada por Rui Alberto Martins Teixeira na sua qualidade de Presidente.  

 

Quando referidas em conjunto, designadas por “Partes”. 

 

Considerando que: 

 

A. A AE é uma organização sem fins lucrativos que tem como objectivo a promoção dos 

valores da responsabilidade e do empreendedorismo junto dos jovens estudantes; 

 

B. No âmbito da sua actividade, a AE dedica-se à promoção e realização de vários programas 

educativos na área do empreendedorismo, nestes se incluindo o Graduate Programme o 

qual compreende uma específica formação empreendedora dirigida a Estudantes do Ensino 

Superior; 

 

C. Tendo em conta a actividade desenvolvida pelo IPVC, esta tem interesse em apoiar e 

colaborar com a AE na implementação e gestão dos programas por esta desenvolvidos, 

 

 

É reciprocamente acordado e livremente aceite o Protocolo de Colaboração constante das 

seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira 

Princípios Orientadores 

 

1.1 A AE compromete-se em particular a: (i) desenvolver o programa acordado entre as 

partes, a custo zero, para a Instituição de Ensino e alunos abrangidos; (ii) assegurar a 

formação dos Professores envolvidos no Programa, nomeadamente recorrendo à rede 

internacional da qual faz parte - JA-YE Europe e (iii) garantir as pessoas do mundo empresarial 
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das empresas associadas da AE, em sistema de voluntariado, exercerem a função de mentores, 

e evidenciarem, pela sua atitude, uma verdadeira motivação susceptível de contagiar os alunos 

envolvidos. 

 

1.2 o IPVC compromete-se a: (i) assegurar que os Professores envolvidos no Programa 

implementado, darão o necessário acompanhamento e orientação junto dos alunos durante 

todo o ano lectivo, trabalhando em estreita colaboração com a AE ao reportar os passos e 

desenvolvimentos dados ao longo do ano lectivo; (ii) dar o necessário apoio à AE na recolha 

de dados pessoais dos alunos e (iii) assegurar que os professores envolvidos no programa 

procederão atempadamente à avaliação daquele programa no final da sua implementação. 

 

1.3. A AE para efeitos do cumprimento das obrigações assumidas ao abrigo do presente 

Protocolo, obriga-se a cumprir rigorosamente as disposições legais em matéria de dados 

pessoais e nomeadamente a: (i) Manter esse dados estritamente confidenciais, utilizando-os 

única e exclusivamente para efeitos do presente Protocolo ou para outros fins desde que 

legalmente permitidos e devidamente autorizados; (ii) Implementar as medidas técnicas e 

organizativas necessárias para proteger os dados pessoais contra destruição acidental ou ilícita, 

perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, bem como contra qualquer 

outra forma de tratamento ilícito dos mesmos dados pessoais.  

 

1.4. A AE desde já declara e garante que se encontram legalizadas junto da Comissão Nacional 

de Protecção de Dados as suas actuais bases de dados pessoais. 

 

Cláusula Segunda 

Desenvolvimento do Protocolo 

A AE e o IPVC colaborarão para a concretização das acções previstas genericamente na 

Cláusula Primeira. 

 

Cláusula Terceira 

Vigência 

O presente Protocolo vigorará inicialmente para o ano lectivo de 2010-11, sendo 

automaticamente renovável para os anos lectivos futuros se não for denunciado por qualquer 

das Partes até à data de 31 de Julho anterior ao início de cada ano lectivo. 

 

O presente Protocolo é feito em dois exemplares, de um só efeito, ficando um exemplar em 

poder de cada uma das Partes. 

 

Porto, 3 de Novembro de 2011 
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Pela Associação AE 

 

Marta vieira De Sá , Directora Regional 

 
 

 

 
 

Pelo IPVC 

Rui Alberto Martins Teixeira, Presidente 
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