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Acordo de Colaboração 

entre os  

Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra  

e a 

 Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra  

 

Entre: 

 

Os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra, adiante designado 

por SASIPC, com sede na Rua da Misericórdia, Lagar dos Cortiços, 3045-093 Coimbra, 

pessoa coletiva nº 600052737, neste ato representado pelo seu Presidente, Prof. Doutor 

Jorge Manuel dos Santos Conde; 

 

E  

 

A Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra, adiante 

designada por AEESAC, com sede em Bencanta, 3045-601 Coimbra, pessoa coletiva 

nº 501726667, neste ato representado pelo seu Presidente, Pedro Miguel dos Santos 

Fadiga; 

Considerando que é atribuição dos SASIPC o apoio aos estudantes para atividades 

desportivas, conforme estabelecido na alínea c) do nº 5 do artigo 20º da Lei nº 62/2007, 

de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior 

(RJIES); 

Considerando o relevo da atividade desportiva desenvolvida pelo Núcleo de Rugby da 

AEESAC, o reconhecimento regional, nacional e internacional que alcançou ao longo 

dos anos e o seu contributo para a promoção da atividade desportiva dos estudantes e 

do Instituto Politécnico de Coimbra;  

 

É celebrado o presente Acordo de colaboração que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1ª 

O presente acordo visa estabelecer a colaboração no âmbito da promoção do desporto 

entre os SASIPC e a AEESAC, através do seu Núcleo de Rugby, para os anos letivos 

2019/2020 e 2020/2021. 

 

Cláusula 2ª 

1. Ao abrigo da cláusula anterior, a AEESAC, através do seu o Núcleo de Rugby, obriga-

se a desenvolver as seguintes atividades: 

a) Organizar, promover e realizar ações de promoção da modalidade de Rugby 

junto da comunidade do IPC, pelo menos uma vez por semestre, 

nomeadamente junto das Associações de Estudantes e/ou unidades 

orgânicas do IPC; 

b) Promover a participação de estudantes do IPC na prática desportiva do 

Rugby, nomeadamente através da preparação desportiva de uma 

representação do Politécnico de Coimbra, a fim de participarem nas provas 

de Rugby dos campeonatos da FADU no ano letivo 2020/21; 

c) Realizar outras atividades sob propostas a acordar entre as partes 

signatárias envolvendo a comunidade IPC e parceiros de forma a divulgar o 

nome do Politécnico de Coimbra. 

2. Para além do estipulado no numero anterior, a AEESAC, através do seu Núcleo de 

Rugby, obriga-se a: 

a) Realizar a manutenção do pavimento relvado do campo desportivo na área 

correspondente ao perímetro interior da vedação envolvente ao relvado 

desportivo; 

b) O referido na alínea a) não inclui a obrigação de arranjo ou substituição de 

equipamentos de rega, tubagens e equipamentos elétricos associados ao 

sistema de rega do relvado; 

c) Comparticipar o pagamento de outras despesas de consumos e ocupação 

de instalações, conforme o estipulado às equipas das associações de 

estudantes do Politécnico de Coimbra na tabela de taxas de utilização das 

instalações desportivas do IPC, de acordo com o descrito no regulamento de 

utilização e funcionamento do parque desportivo do instituto Politécnico de 

Coimbra, em vigor à data de assinatura do presente protocolo, os quais serão 

anexos ao mesmo. 
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Cláusula 3ª 

1. Para prossecução das atividades referidas na Cláusula 2ª, os SASIPC comprometem-

se a prestar um apoio financeiro à AEESAC, para os anos letivos 2019/2020 e 

2020/2021, através da atribuição de um patrocínio. 

 

2. A verba referida no número anterior será paga da seguinte forma: 

a) Numa primeira tranche no valor de 28.500€ (vinte e oito mil e quinhentos euros), 

até ao dia 30 de setembro de 2020; 

b) Em 10 prestações mensais seguintes, no valor de 3.000 euros/cada (três mil 

euros), a partir de 30 de outubro de 2020 e até a 31 de julho de 2021, inclusive. 

 

Cláusula 4ª 

Como contrapartida do patrocínio atribuído, o Núcleo de Rugby da AEESAC obriga-se  

a utilizar o logotipo do IPC em todos os suportes – materiais comunicacionais e 

documentação produzidos, na camisola de jogadores das equipas abrangidas por este 

Acordo, assim como em cerimónias solenes e desportivas em que participem. 

 

Cláusula 5ª 

O acompanhamento e o controlo do presente Acordo de colaboração serão realizados, 

em conjunto, pelo Administrador dos SASIPC e pelo Diretor do Gabinete de Desporto 

do IPC, ficando o Núcleo de Rugby da AEESAC obrigado a apresentar relatórios das 

atividades desenvolvidas, nas seguintes datas: 

a) Relatório de atividades do ano letivo 2019/2020, até ao dia 30 de outubro de 

2020; 

b) Relatório de atividades do 1º semestre do ano letivo 2020/21, até ao dia 15 de 

fevereiro de 2021; 

c) Relatório de atividades do 2º semestre do ano letivo 2020/21, até ao dia 31 de 

julho de 2021; 

 

Cláusula 6ª 

O período de vigência deste Acordo de colaboração é até ao dia 31 de julho de 2021, 

podendo ser renovado caso as partes assim o entendam e demonstrem interesse por 

escrito até 30 de junho de 2021. 
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Cláusula 7ª 

O presente Acordo de colaboração pode ser rescindido pelos SASIPC, caso a AEESAC 

não responda à prévia notificação para comprovar o cumprimento das suas obrigações 

e bem assim de justificar a falta de entrega dos documentos que lhe sejam solicitados 

no decurso da execução deste Acordo. 

 

Coimbra, 17 de setembro de 2020 

 

 

O Presidente do IPC 

 

 

 

(Jorge Manuel dos Santos Conde) 

O Presidente da AEESAC 

 

 

 

(Pedro Miguel dos Santos Fadiga) 

 


