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PROTOCOLO DE PARCERIA

O projeto “Crescer Família” visa a capacitação e proteção da família, intervindo ao nível das

competências pessoais, sociais e parentais do sistema familiar.

Baseado em princípios da parentalidade positiva, pretende transmitir aprendizagens e

estratégias aos pais, que promovam estilos de funcionamento familiar positivo e

empoderamento, através do desenvolvimento de programas de educação parental, da

mediação familiar, da realização de sessões comunitárias sobre temas da parentalidade, bem

como através do apoio psicológico de crianças e jovens.

É um projeto financiado pelo FSE, DLBC - Projetos Inovadores | Experimentais GAL REDE DLBC

LISBOA Territórios EDL — CENTRO.

Com este propósito celebra-se o presente protocolo de parceria,

Entre,

A Associação InterAgir — Associação para a Inclusão Social, Instituição de Solidariedade Social

(IPSS), promotora do Projeto “Crescer Família”, pessoa coletiva nº 504669338, com sede na

Avenida de Ceuta Norte, Lote 10, loja 1, 1350-410 Lisboa, representada pelo Diretor Belmiro

Campos e doravante designado de primeiro outorgante ou Projeto Crescer Família,

A Freguesia de Alvalade, pessoa coletiva nº 510832806, com sede no Largo Machado de Assis

S/N 1700-116 Lisboa, representada neste ato pelo Dr. Jose Manuel Amaral Lopes, na qualidade

de Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, doravante designado de segundo outorgante

ou Junta de Freguesia de Alvalade.
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E celebrado o presente protocolo de parceria para a realizaçäo das atividades a serem

desenvolvidas pelo Projeto Crescer Familia, nos termos das clausulas seguintes:

Clausula 12

(Objeto)

1. Pelo presente protocolo de parceria o primeiro outorgante proporciona atividades

psicossociais na área da educação parental, mediação familiar e apoio psicológico a crianças e

jovens.

2. As atividades descritas no número anterior serão referenciadas/sinalizadas pelo segundo

outorgante, de acordo com as necessidades identificadas pela entidade.

Cláusula 22

(Colaboração entre duas Entidades)

Tendo presentes o objeto deste protocolo de parceria, estabelecido na cláusula anterior,

estabelecem-se os seguintes compromissos e obrigações por parte das duas entidades:

A Junta de Freguesia de Alvalade, compromete-se em:

e Divulgação e enquadramento de atividades;

e Referenciação de famílias para integrarem o Projeto “Crescer Família”;

e Disponibilização de um espaço para desenvolvimento das atividades, sempre que

oportuno, ouavaliar junto da rede de parceiros alternativas;

O Projeto Crescer Família compromete-se em:

e Respeitar a missão, os valores, os objetivos e funcionamento do segundo outorgante;

e  Delinear estratégias de intervenção em parceria com o segundo outorgante;

e Cumprir a realização das atividades acordadas com o segundo outorgante;

e Prestar apoio aos utentes, referenciados pelo segundo outorgante, ao nível da

educação parental, mediação familiar e apoio psicológico de crianças/jovens;

e Prestar informação ao segundo outorgante relativamente às intervenções realizadas,

nomeadamente enviar relatórios de acompanhamento quando solicitado e número de

atendimentos mensais;

e Disponibilização de recursos e meios para a realização das atividades;
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Cláusula 32

(Período de Vigência do protocolo de cooperação)

O presente protocolo de cooperação vigorará pelo período de um ano civil, renovável por

iguais períodos de tempo, por acordo com as partes.

Lisboa, © de SUMNDO de 2022

Segundo OutorgantePrimeiro Outorgante
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