PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ALGFUTURO E
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DO
ALGARVE
I)

PRESSUPOSTOS DE ENQUADRAMENTO

Tendo presente que:
‐A Universidade do Algarve tem uma importância nuclear na valorização
humana, técnica e cultural dos jovens e no desenvolvimento da economia e
sociedade algarvia.
‐Os cerca de 8.000 estudantes dão um contributo inestimável à vida
económica e social do Algarve, ao mesmo tempo que se debatem com
problemas do meio envolvente, seja a nível de transportes e outros.
‐O futuro da região depende em parte importante do nível de desempenho
profissional dos licenciados, nas empresas e serviços públicos.
‐Além dos currículos e ensino académico, a sua realização pessoal e
profissional e valor acrescentado que dão em melhorias de organização,
inovação e produtividade (como empreendedores, profissionais liberais ou
por conta de outrem) será tanto maior quanto mais estejam familiarizados
com os problemas e potencialidade da região e das empresas, interagindo
antecipadamente com elas e suas organizações representativas;

II)

SOBRE A ASSOCIAÇÃO ALGFUTURO

Considerando, que:
‐ A Associação ALGFUTURO – UNIÃO PELO FUTURO DO ALGARVE, atribui
uma importância excecional a estas matérias, expressa no seu Objeto Social
e Estatutos e com substância na sua prática;
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‐Nesse contexto, já estabeleceu um Protocolo com a Universidade do Algarve
e tem convidado a associarem‐se de forma regular nas suas iniciativas o
Magnífico Reitor, docentes e a AAUALG.

‐A ALGFUTURO desenvolve um trabalho de permanente acompanhamento e
aprofundamento da economia do Algarve, produzindo vasta informação,
estudos, propostas e múltiplas iniciativas.
‐É propósito da Associação, estatutariamente consagrado, estabelecer formas
de cooperação o mais alargadas possível.
‐Considerando, ainda, os CONSENSOS que em matéria de parceiros e unidade
resultaram do Congresso “Pela excelência da Economia do Algarve”,
recentemente realizado.

III)

QUANTO À ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Considerando, que:
‐Pese o papel que individualmente cada estudante pode assumir,
institucionalmente e de fato a AAUALG ‐ Associação Académica da
Universidade do Algarve, está numa posição privilegiada para estabelecer as
bases da cooperação em benefício geral.
‐A AAUALG tem procurado aprofundar cada vez mais a inserção dos
estudantes na sociedade Algarvia, nomeadamente criando condições para se
fixarem na região depois de terminados os seus cursos.
‐A AAUALG tem vindo a desenvolver cada vez mais iniciativas tendo em vista
alcançar esse objetivo;
‐Que a AAUALG tem enorme representatividade, força e impacto em tudo o
que respeita à juventude;
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IV)

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE E ASSOCIAÇÃO

ALGFUTURO E A ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UALG
Dando expressão formal às excelentes relações que têm mantido e na
sequência das reflexões conjuntas feitas, a ALGFUTURO E A ASSOCIAÇÃO
ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE estabelecem o presente
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO assente nas seguintes BASES:

1. As duas Associações comprometem‐se a desenvolver esforços para atingir
os objetivos conforme os considerandos expressos no presente documento,
ou outros que se entender justificarem‐se.
2. Nesse sentido, as duas Direções reunirão periodicamente para análise de
temas considerados importantes.
3. As duas Associações nomearão representantes para integrarem a
organização e implementação de eventos promovidos por qualquer das partes
(Feiras, Mostras, Congressos, Seminários, Convívios, etc.), a definir caso a
caso.
4. Na perspetiva empresarial de ligação ao mercado do trabalho, para efeitos
de emprego e estágios, a Associação ALGFUTURO fará nas suas plataformas a
divulgação solicitada pela AAUALG e adequado cruzamento e conciliação da
oferta e da procura.
5. As duas partes avaliarão de forma regular o interesse e justificação em que
a ALGFUTURO faça apresentações aos estudantes sobre o resultado de
estudos e propostas, bem como do que a AAUALG considere relevante
sensibilizar a ALGFUTURO, seus sócios e sociedade em geral.
6. As duas partes disponibilizarão reciprocamente toda a informação não
confidencial de que disponham.
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7. Poderão ser convidadas para integrarem determinados projetos de
cooperação outras entidades, em particular as estruturas da Universidade do
Algarve, considerando as ligações já existentes com os signatários deste
PROTOCOLO
8. Cada Associação disponibilizará à outra, meios e / ou serviços, ou dos seus
associados (caso da ALGFUTURO) que sejam de interesse, em termos a definir.
9. Em função da cooperação em concreto, serão acordadas as condições
específicas da participação das partes.

Algarve, 24 de Junho de 2017

O Presidente da ALGFUTURO

(José Vitorino)

O Presidente da AAUALG

(Rodrigo Teixeira)
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