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A União das Freguesias de Por-
tunhos e Outil (UFPO), em
Cantanhede, e o Instituto Su-
perior de Engenharia de Coim-
bra (ISEC) rubricaram ontem
um protocolo de cooperação
que prevê sinergias entre as
organizações para potenciar
novos projectos que permitam
o desenvolvimento de ambas

as organizações e respectivas
comunidades.

O documento, assinado no
âmbito do programa ISEC
“EcoCampus”, prevê a colabo-
ração das duas organizações
em «projectos de I&D (Inves-
tigação e Desenvolvimento)
que sejam do interesse de am-
bas as partes», bem como a

cooperação no programa
“EcoCampus, através de ini-
ciativas, que tenham como ob-
jectivos a promoção do desen-
volvimento sustentável da fre-
guesia ou do ISEC e o pro-
gresso da educação para a ci-
dadania ambiental dos fregue-
ses da UFPO ou da comuni-
dade do ISEC».

A «colaboração na formação
dos alunos do ISEC, nomea-
damente na participação em
aulas, palestras ou seminários,
bem como na definição de
perfis profissionais necessá-
rios para o desenvolvimento
da actividade da União das
Freguesias de Portunhos e
Outil» são outras das linhas
definidas no protocolo, que
abrange, igualmente, «a for-
mação dos alunos em con-
texto de trabalho como forma
de facilitar a sua integração no
mercado de emprego».

“EcoCampus” promove
a sustentabilidade

As duas instituições ficam
também obrigadas a «dar vi-
sibilidade a este acordo», no-
meadamente na publicação de
informações nas respectivas
páginas na Internet, quando
julgado conveniente, em ac-
ções organizadas por qualquer
uma das partes».

No protocolo de cooperação
é acordado que União de Fre-
guesias de Portunhos e Outil
e o ISEC «reconhecem-se mu-
tuamente como organizações
idóneas e capazes de prosse-
guir com qualidade o desen-
volvimento das suas missões.

O programa “EcoCampus”,
que abriu caminho a esta par-
ceria, é um conceito que tra-
duz a adaptação da metodo-
logia Eco-Escolas nos estabe-
lecimentos de ensino superior,
concretamente faculdades, es-
colas superiores, institutos,
universidades e politécnicos.�

Cantanhede Parceria entre União das Freguesias e Instituto
Superior surgiu no âmbito do programa “EcoCampus”
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