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Protocolo de Colaboração entre a Freguesia da Guarda e o Grupo Desportivo da 

Sequeira 

 

A Junta de Freguesia propõe a celebração de um protocolo de colaboração com o Grupo 

Desportivo da Sequeira. 

Esta Associação eminentemente juvenil teve em tempos um dinamismo apreciável e 

procura agora resgatar esse mesmo tempo de intervenção mais acutilante com aquele 

objetivo. 

Suscitou, perante a Junta de Freguesia um pedido de colaboração e após um processo de 

negociação acordou-se o que se encontra vertido no protocolo de cooperação 

apresentado aos membros da Assembleia de Freguesia. 

Noutras sessões da Assembleia de Freguesia, e por mais de uma vez, foi aflorada a 

importância de continuar a postar no incentivo à participação dos jovens na vida pública. 

Por outro lado é decisivo que essa participação possa ser consubstanciada com a maior 

cumplicidade possível dos jovens assumindo consequentemente a responsabilidade pela 

organização e operacionalização das ações. 

O protocolo de cooperação evidência também a necessidade de procurarmos perceber 

como melhor rentabilizar o que se depreende do Quadro Comunitário 2014/2020, no que 

à juventude diz respeito, nomeadamente o programa ERASMUS+. 

À aprovação do presente protocolo corresponde um novo paradigma de relacionamento 

da junta de Freguesia com o movimento associativo e a sua maior concretização poderá 

consubstanciar uma alteração no paradigma da presença da guarda noutras esferas de 

intervenção socio – juvenis. 

A Junta de Freguesia coopera do ponto de vista financeiro, auxiliará nos equipamentos e 

nas áreas de serviço e das atividades. 

Com o Grupo Desportivo da Sequeira procede-se também à pesquisa e candidatura aos 

programas do Instituído Emprego e Formação Profissional e do Instituto Português do 

Desporto e Juventude que permitem a colaboração profissional de jovens. 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

A FREGUESIA DA GUARDA, com sede na rua General Póvoas, n.º 3, 6300-714 Guarda, Pessoa 

Coletiva n.º 510 833 195, representada por João José Pina Prata na qualidade de Presidente da 

Junta, como PRIMEIRA OUTORGANTE. 

E 

O Grupo Desportivo da Sequeira, com sede na Rua Espírito Santo n.º 3 6300-831 Guarda, Pessoa 

Coletiva 508 659 400, representada por Vitor Hugo Monteiro da Costa na qualidade de Presidente 

do Grupo, como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

A Freguesia da Guarda e o Grupo Desportivo da Sequeira consideram de muito interesse promover 

o reforço de cooperação técnica, científica e humana entre as duas instituições, pelo que é 

livremente e de boa-fé que celebram o presente protocolo, regendo-se pelas cláusulas seguintes: 

 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

 

O presente Protocolo tem por objetivo o incentivo e a cooperação financeira entre os outorgantes, 

no âmbito específico do apoio ao associativismo nas seguintes áreas: social, cultural, educativa e 

nos programas comunitários no quadro 2020 e nos programas de Erasmus, a realizar na Freguesia 

da Guarda. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA 

(Ações a empreender) 

 

A cooperação proposta será desenvolvida de acordo com as possibilidades de cada instituição e 

efetuada através de: 

 Realização de estágios de integração de jovens (estágios emprego e estágio de emprego 

Inserção); 

 Participação nas tarefas de apoio escolar e educativo nos estabelecimentos de ensino da 

área da freguesia. 

 Candidaturas a apoios ao associativismo no âmbito dos programas comunitários.  
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CLAÚSULA TERCEIRA 

(Ações de cooperação específica) 

 

As partes estabelecem que cada ação a desenvolver será definida e detalhada, no que respeita aos 

objetivos, encargos, mecanismos e prazos, através de documentos complementares. 

 

 

CLAÚSULA QUARTA 

(Gestão do Protocolo) 

 

A gestão do protocolo será assegurada pelo Presidente da Freguesia, Professor Doutor João José 

Pina Prata, e pelo Presidente do Grupo Desportivo da Sequeira, Vitor Hugo Monteiro da Costa que 

terão como missão serem os interlocutores privilegiados para as relações entre as instituições. 

 

CLAÚSULA QUINTA 

(Vigência e Denúncia) 

 

O presente protocolo produz efeitos imediatamente após a assinatura pelos representantes das 

partes que nele outorgam e vigorará até agosto de 2017. 

Qualquer das partes poderá denunciar o presente Protocolo, caso a outra não cumpra qualquer 

uma das suas disposições. 

 

CLAÚSULA SEXTA 

(Disposições finais) 

 

As omissões ao presente protocolo de cooperação serão oportunamente analisadas e resolvidas 

pelas partes envolvidas. 

O presente protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos 

Outorgantes. 

 

Guarda, ______ de _____________ de 2015 

 

O PRIMEIRO OUTORGANTE O SEGUNDO OUTORGANTE 

Presidente da Freguesia da Guarda Presidente do Grupo Desportivo da Sequeira 

 


