
PROTOCOlO DE PARCERIA

•

Q
aceesa
Associa~aoCentro de Estudos de
Economia Solidaria do Atlantica COMissAo PARA A IGUAlDAO[

NO TRABALHO ENO EHPREGO

Entre a Associa~ao Centro de Estudos de Economia Solidaria do Atlantico - ACEESA,

com sede na Rua Dona Maria Jose Borges, 137 - 1Q EsqQ, Faja de Baixo em Ponta

Delgada, pessoa coletiva nQ 512097984 adiante designadas como 11 Outorgante,

devidamente representada por Catarina Teixeira Ferreira Pacheco Borges, na

qualidade de Presidente da Dire~ao.

e

Comissao para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE, com sede na Rua

Viriato, nQ7 - 1Q, 2Q e 3Qandares, 1050-233 Lisboa, pessoa coletiva nQ 900929464

adiante designada como 21 Outorgante, devidamente representada por Sandra

Ribeiro, na qualidade de Presidente

e estabelecido 0 seguinte protocolo de parceria, no ambito do desenvolvimento do

Projeto "+ TEMPO +VIDA" 0 qual se destina a:

promover as boas prilticas de concilia~ao entre a vida familiar e profissional e

promover e divulgar indicadores que permitam as empresas aferir as suas politicas de

recursos humanos e a forma de organiza~ao da atividade empresarial, e seguir novos

principios de se tornarem inovadoras no plano social, promovendo a igualdade entre

mulheres e homens no trabalho e no emprego.



•

Q
aceesa
Associa~10C~mro d~ Escudos de
Economia Solidaria do Atlantica

Clausula Primeira

(Objeto)

COI1ISSAo PARA AIGUALOAOE
NO TRABAtHO E NO £I1PREGC

o presente Protocolo de Parceria consiste na execu~ao, pela 1! Outorgante, do

Projeto "+TEMPO +VIDA" cujo objeto e a promo~ao da igualdade de genero no

trabalho e no emprego, com 0 apoio financeiro do Governo dos A~ores - Secretaria

Regional de Solidariedade Social, Dire~ao Regional da Solidariedade Social.

Clausula Segunda

(Obriga~6es da 1! Outorgante)

A Associa~ao Centro de Estudos de Economia Solidaria do Atlantico - ACEESA,

enquanto entidade promotora do projeto compromete-se a desenvolver as seguintes

atividades:

o A~6es de sensibiliza~ao nas entidades empregadoras privadas - "Boas praticas

em materia de Igualdade de Genero e Concilia~ao Trabalho/ familia;

oA~6es de sensibiliza~ao nas entidades empregadoras publicas - "Boas priiticas

em materia de Igualdade de Genero e Concilia~ao Trabalho/ familia;

oA~6es de sensibiliza~ao nas entidades da Economia Social e Solidaria - "Boas

priiticas em materia de Igualdade de Genero e Concilia~ao Trabalho / familia;
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o Workshops para a comunidade em geral "A Importancia

Genero como pratica de Responsabilidade Social";

•o·•aceesa
Associa~aoCentro de Escudos de
Economia Solidaria do Atlantica -COHISSAO FYdlA AIGUAUlADE

NO TRABAlHO ENO EHPREGO

oAplica~ao de instrumento de autodiagn6stico em igualdade de genero, a todas

as empresas/organiza~6es que participarem nas a~6es do projeto.

o Elabora~ao de relat6rios que permitam as empresas/organiza~6es ficarem a

conhecer a sua situa~ao em materia de igualdade de genera.

oSeminario Final do Projeto.

CI<iusula Terceira

(Obriga~6es da 2~ Outorgante)

A Comissao para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE na qualidade de

parceiros informais do Projeto, dentra das suas atribui~6es e competencias espedficas,

comprometem-se a:

oAcompanhar e apoiar 0 Projeto ao nfvel dos conteudos das a~6es a

desenvolver;

o Participar em a~6es de sensibiliza~ao em igualdade de genero nomeadamente

no Seminario Final do Projeto;

o Refor~ar os mecanismos de troca de experiencias e boas praticas de igualdade

de genero e de concilia~ao trabalho/familia;
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aceesa
Auocia~lountro de Estudos de
Economia Solidiria do Atlintica -COMISSAo PARA AIGUAlDAOE

NO TRAIlAlHO ENO EHPRfGO

o Garantir a disponibiliza~ao de indicadores de genero e de instrumentos de

politica nacional e internacional atualizados junto das organiza~6es parceiras.

Clausula Quarta

(Execu~ao do Protocolo)

As a~6es em que a segunda outorgante vier a participar serao suportadas

financeiramente pela primeira outorgante no que se refere as despesas de desloca~ao,

alojamento ou refei~6es, caso existam.

Clausula Quinta

(Vigencia)

o presente protocolo de parceria entrara em vigor na data da sua assinatura e tera

dura~ao ate 31 de dezembro de 2014, salvo se alguma das partes outorgantes nao 0

pretender, devendo para esse efeito manifestar essa vontade atraves de carta

registada com aviso de rece~ao dirigida a sede da outra entidade outorgante.

Ponta Delgada, 20 de maio de 2014

if Outorgante
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