PROTOCOLODE COOPERAçÃO
Entre Videobservere Associaçãode Patinagemde Lisboa

-20 Dto..
PRfMEIROOUTORGANTE:
Videobserver
comescritório
da Avenida5 de Outubro,TT
por Fernando
representada
em Lisboa,legalmente
Teixeirade Sousa,
e
SEGUNDOOUTORGANTE:
Associaçãode Patinagemde Lisboa,abreviadamente
referida
como APL, sita na Rua Possidónioda Silva,no. 103 s/ Loja Dt"., 1350-246Lisboa,aqui
peloseu Presidente,
representada
Dr. LuisNascimento.
A Videobservere a APL consideramde mutuo interessepromovero reforçode cooperação
peloque é livremente
técnica,cientifica
e humanaentreas duasinstituições,
e de boa fé que
celebram
o presenteprotocolo,
o qualseráregidocombasenasseguintes
cláusulas:
CLAÚSULAPRIMEIRA
(Objectodo protocolo)
EsteProtocolo
tem a seguinte
finalidade:
r

Facilitar
aos clubesassociados
da APL o acessoàs ferramentas
de análisede vídeoe
jogo desenvolvidas
que as mesmaspodempromover
pelaVideobserver,
considerando
o enriquecimento
e competênciastécnico/tácticas
dos treinadorese, desse modo,
potenciar
profissional
o seudesenvolvimento
e os resultados
do seutrabalho.
rr

CLAÚSULASEGUNDA
(Açõesa empreender)
A cooperaçãopropostaserádesenvolvida
de acordocom as possibilidades
de cada instituição
e efetuadaatravésde:
.

paraos clubesassociados
Campanha
especialde descontos
da APL na subscrição
de
planosde acessoà plataformaVideobserver.Essesdescontosserão atribuídosnos
seguintes
moldes:

o

o

20oÁde descontoparaas subscrições
anuais;

.

15o/o
mensais.
de descontonassubscrições

Realizaçãode uma campanhade comunicaçãodesta campanha,dirigida aos
associados
da APL.atravésde e-mail,noticiano siteda APL e nasredessociais.

o

Realização
de 2 acçõesde formaçãosobreanálisede jogo usandoo Videobserver,
dirigidaaosassociados
da APL,em datae moldesa definir,idealmente
coincidindo
com
pelaAPL de modoa minimizar
eventospromovidos
os custosdas partesenvolvidas.

.

publicações
públicas.
Participação
mútuaem seminários,
workshops,
e iniciativas

.

para além das previstas,que permitamampliaros
Outrasformasde colaboração,
objetivosvisadosnesteprotocolo.

CLAÚSULATERCEIRA
(Acçõesde cooperaçãoespecífica)
que cadaacçãoa desenvolver
As partesestabelecem
serádefinidae detalhada,no que respeita
aos objectivos,encargos,mecanismos
e prazos,atravésde documentoscomplementares.
CLAÚSULAQUARTA
(Gestãodo Protocolo)
por um representante
A gestãodo protocoloseráassegurada
da Videobserver,
FernandoSousa,
e por um representantedo APL, Dr. Luis Nascimento,que terão como missão serem os
privilegiados
paraas relaçõesentreas instituições.
interlocutores
CLAÚSULAQUINTA
(Vigênciae Denúncia)
O presenteprotocoloentraráem vigor imediatamente
após a assinaturado mesmo pelos
representantes
das partese vigoraráportempoindeterminado.
Em qualquermomento,existindo
acordode ambasas partes,o protocolopoderáser denunciado.
Em caso de que uma das partesincumpracom qualqueruma das disposições
a que está
obrigada,a outrapartepoderádenunciaro presenteProtocolo.
CLAÚSULASEXTA
(Disposições
finais)
As omissõesao presentepr$ocolode cooperaçãoserãoanalisadase resolvidaspelaspartes
envolvidasnos momentosoportunos.
O presenteprotocoloseráemitidoe assinadoem duplicado,
sendoum exemplarentreguea cada
um dos Outorgantes.

Lisboa,4 de Fevereiro
de 2015

O PRIMEIRO
OUTORGANTE

O SEGUNDOOUTORGANTE

