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Acordo de Cooperaço

Entre

O Instituto Politécnico de Castelo Branco fIPCB), pessoa co!ectlva número 504152980, com sede na Av.

Pedro Alvares. Cabral, n.2 12, 6000-084 Castelo Branco, adiante designado por IPCB, neste ato

representado pelo seu Presidente, Professor Doutor António Augusto Cabral Marques, é uma instituço

pública de ensino superior, vocacionado para o ensino, a investigação e a prestação de serviços à

comunidade nas mais diversas áreas técnico-científicas.

A Unlversldad de Exb-emadura, através da Red Internacional de Universidade Lectoras fRIUL), com sede

na Faculdad de Educacián, Campus Universitano, Avda. de Elvas s/n, 06071 Badajoz, adiante designada

por RIUL, neste ato representada pelo Vicerrector de Extensiõn, Prof. Doutor Juan Carlos Iglesias Zoido,

da Unlversidad de Extremadura. A RIUL é vocacionada para potenciar o papel da leitura e da escrita em

vários contextos, em particular no ensino superior, desenvolvendo um conjunto de ativ dades comuns,

numa perspetiva de alfabetização múltipla, realizando atividades formativas ou de difusão e também

investigação como uma unidade de I&D.

O Plano Nacional de Leitora 2027 (PNL 2027), pessoa coletiva número 600084809, com sede na Av. 24

de Julho, 140 C, 11399-025 Lisboa, adiante designada por PNL, neste ato representada pela Comissária

do PNL2027, Dra. Mana Teresa do Carmo Soares Calçada, é a entidade a quem compete implementar

urna política pública de leitura, com o objetvo de promover o gosto, os hábitos e as competências

leitoras da população portuguesa.

O Instituto Politécnico de Beja fiPEeja), pessoa coletiva número 680038671, com sede na Campus do

lPBeja, Rua Pedro Soares Apartado 6155, 7800-295 Seja, ad ante designado por lPBeja, neste ato

representado pelo seu Pres dente, Prof. Adjunto Joo Paulo de Almeida Lança Trindade, é uma

instituço de ensino superior ao servço da sociedade, vocacionada pata o ensino, a investigação e a

prestação de serviços à comundade nas ma!s diversas áreas técnlco-cientificas.

Tendo em conta estes pressupostos, as entidades atrás mencionadas acordaram protocolar entre si o

seguinte:
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Cláusula 1
Objeto do protocolo

1. Peo presente protocolo as partes acordam entre si o desenvolvimento de atividades de promoção

da Leitura, da Escrita e da Literacia, dirigidas a todos os níve’s de ensino/ formação, no âmbito

académico ou de intervenção sociocu:tural na comunidade.

2. Esta cláusula enquadra-se no objetivo básico da RIUL de potenciar o papel da leitura e da escrita

em vários contextos, reivindicar a leitura e a escrita como competência básica e transversal, pata

formar não só bons profissionais, mas também cidadãos com uma visão critca, ‘maginativa, que

saibam debater e d;alogar.

3. A partir de uma perspetva eclética e integradora, a Rede pretende utrapassac as dicotomias

tradicionais entre Ciências e Letras ou Tecnologia e Huran’smo.

Cláusula 2

Obrigações do IPCB/fUO)

1. No âmbito da RIU_, o PCB compro-’-etese a colaborar com as instituições portuguesas que a

integram e o PNL2027, promovendo ações no âmbito da le:tura, da escrta e da literacia.

2. O IPCB poderá coordenar e/oJ co aborar com a implemen’ação de cursos em rede, anime ou

presenciais, drgidos a públicos d’versos.

2,1. No âmbto dessa coordenação e/ou colaboração, poderá alDjar na sua plataforml divu gação,

inscrições e conteúdos.

2,2, Poderá articular-se com outras plataformas de diferentes instituições da RIJL, para

rentabilização de recursos.

Cláusula 3
Obrigações da RIUL

1. A RIUL compromete-se a dar apoio e colaborar na organização de curso, eventos ou outras ativ’dades

académicas, ao nível de recursos hjmanos, técncos e/ou financeiro, de acordo com o funcionamento

habitual entre as instituições que são membros da RIJL.
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Cláusula 4.1
Obrigações do PNL2027

1. No âmbito da RIUL, compromete-se a arUcular com o ensino superior em Portuga ações no âmb’to

da leItura e da escrita, conforme defnido nas competências atriburdas ao PNL2027, em Res&uço

do Conselho de Ministros n. 48-D/2017, publicado no Diáro da República, 1. série — N. 6S de 31

de março de 2017.

2, O PNL2027 compromete-se a divulgar os eventos e ações de formação organizadas pe as

instituições que Integram este Acordo.

Cláusula 5.1

ObrigaØes do lPBeja

1. No âmbito da RIUL, o IPBeja compromete-se a coaborar com as instituições portuguesas que a

integram e o PNL2027, promovendo ações no âmbito da leitura, da escrita e da literacia.

2. O lPBeja poderá coordenar a e/ou colaborar com a implementação de cursos em rede, online o.i

presenciais, drigidos a públicos diversos.

2.1. No âmbito dessa coordenação e/ou colaboração, poderá alojar na sua plataforma divulgação,

Inscrições e conteúdos.

2.2. Poderá articular-se com outras plataformas de diferentes instituições da R1UL, para

tenta bilizaço de recursos.

Cláusula 6.’

Perfodo de V1gncia

1. O período de vigência deste Protocolo é de dois anos, renovável automaticamente por iguais

períodos, desde que no seja denunciado por qualquer das partes, por escrito, com a antecedência

mínima de 30 dias.

2. O presente protocolo poderá ainda ser objeto de cesciso por mútuo acordo, devendo constar de

documento escrito e assinado pelas partes.

3. No caso de denúncïa ou rescisão do presente protocolo ou de no procrogaço do mesmo no termo

da sua vigência, devem ser asseguradas as ações em curso até à finatizaço das mesmas, salvo

acordo expresso das partes.
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Cláusula 7
Adendas

As diferentes atividades a desenvolver no âmbto do presente Acordo podem ser objeto de Acordos

específicos que constituirão adendas ao Acordo

Cláusula 8!

Proteção de Dados

As partes obrigam-se a não ceder, revelar ou util zat dados pesso&s que lhes hajam sido confiados ou

de que tenham conhecimento no âmbito do presente protocoo ou por causa dele, tratiido os dados

pessoais qae lhe sejam transmitidos, de acordo com o disposto na L& de Proteção de Dados Pessoais,

no Regulamento Ge-a’ de Proteção de Dadoç e demais leg siação apcável em matéria de tratamento

de dados pessoais.

Castelo Branco, 14 de fevereiro de 2021

O Presidente do ;nst tuto PoIi:écnico O Vicerrector de Extensón Univecsitara de a
de Caste o Branco Universidad de Extremadura

Prof. Doutor António Marques Femandes Prof. Juan Carlos Igleslas Zoido

Assinado por: ANTÓNIO AUGUSTO CAURAL
MARQUES FERNANDES
Num.d Identificação Civil: Bi097618128
Data 2021 02 180945.39 Hora padrão de GM1

CARTÃO DE CIDADÃO

A Com ssãta do Plano Naciona de Leitura 2027 O Presidente do Instituto Politécnico de Beja
Dra. Maria Teresa do Carmo Soares Calçada Prof. Adjunto João Paulo de Almeida Lança

Trindade

:
João Paulo De

MsiadodefordigitaIporJoão
Almeida Lança PauIo0eAineidaLarçaTrindade

Dados 2021,04.21 11-0040+0100Trindade
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ADENDA

ao

Acordo de Cooperaço entre IPCB, RIUL, PNL2027 e lPBeja

No âmbito do Acordo celebrado em 16 de fevereiro de 2021, designadamente, do disposto na

cláusula 7!, as partes acordam o seguinte:

Artigo;

O Instituto Politécnico de Castelo Branco fIPCB), como 1. atividade, compromete-se a certificar a

ação de formação través do Conselho Técnico-Científco da ESE - PCB, a alojar na sua plataforma

a divulgação e inscrições na ação de formação “Textos Ficcionais e as experiências

transmediáticas, interatvas e sensoriais”, a lecionar pela formadora Naiana Menta Ires, da

Universidade Federal da Fronteira Sul, Santa Catarna, que se realizará entre abri e maic de 2021,

e a interligar-se com a plataforma da RÍUC para o funcionamento do curso.

Artigo 2

A Unlversldad de Extremadura, através da Red Internacional de Universidade Lectoras (RIUL), como

1. at vidade, compromete-se a alojar na sua plataforma a ação de formação “Textos Ficcionais e

as experiências transmediáticas, interativas e sensoriais”, a lecionar pela formadora Naiane

Merita Tres, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Santa Catarina, que se realizará entre abril

e maio de 2021, e a interl;gar-se com a plataforma do IPCB para o funcionamento do curso.

Artigo 3

O Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027) compromete-se, como L atividade, a pagar à

formadora Naiana Menta Ires, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Santa Catarina, pela

lecionação da ação de formação ‘Textos Ficcionais e as experiências transmediáticas, interativas

e sensoriais”, que se realizará entre abril e maio de 2021.

Mod.IPCB.SP.O1.02
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O Institito Politécnico de Beja lPBeja), como 1.! atividade, compromete-se a divugar a ação de

formação “Textos Fccionais e as experiências transmediáticas, interativas e sensoriais”, que se

realizará entre abril e maio de 2021 e a dar a sua chancela à certificação do curso pelo IPCB

As partes aceitam as condições exaradas na presente adenda que passa a fazer parte integrante

do Acordo de Cooperação.

Castelo Branco, 17 de fevereiro de 2021

O Presidente do lnsttuto P0 itécnico
de Castelo Branco

Prof. Doutor António Marques Femandes

AsSInado por: ANTÓNIO AUGUSTO CABRAL
MARQUES FERNANDE5
Num, de identificação cviI: BI07618128
Data: 2021.02 180945:55 Hora padrão de GMT

CARTÃO DE CIDADÃO
.. ..

A Comissária do Plano Nacona de Leitura 2027
Dra. Maria Teresa do Carmo Soares Calçada

OVcerrectorde Extensión Unversitaria de a
Universdad de Extre madura

Prof. Juan Carlos lglesias Zoido

O Presidente do Instituto Politécnico de Seja
Prof. Adjunto João Paulo de Almeida Lança

Trindade
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Almeida Lança
Trindade

Aseinado de forma digital por
João Paulo De Almeida Lança
Trindade
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