PROTOCOL0 DE PARCERIA
A SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO T U R ~ T I C ODAS ILHAS DA BOA
VISTA E MAIO, S.A. doravante denominada SDTIBM, representada pelo Dr. J o d
Carvalho, Administrador Executivo;

0 CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DO MAIO, doravante denominada

CFPM, representado pela Directors, Dra Dibora Abu-Raya;
Na qualidade de Partes Signathrias,
Estando a SDTIBM comprometida com o desenvolvimento tun'stico da ilha do Maio, o
que passa tambkm pel0 apoio A. promoq50 e execuqfio de programas e projectos de
formq50 profissional, corn vista a obtenqao de mfio-de-obra qualificada necesshria ao
desenvolvimento turistico pretendido para a referida ilha;
Sendo o CFPM uma instituiqfio vocacionada para a concepqgo e realizqiro de acg8es de
formaqfio profissional, particularmente voltadas para as necessidades da ilha do Maio;
Reconhecendo-se que a SDTIBM tem, por uma lado, responsabilidades estatutfuias para
promover o desenvolvimento integrado da ilha do Maio, e por outro, capacidade para a
mobilizaq&o de recursos ticnicos e financeiros para as necessidades de formaqEo
profissional que, no contexto, se mostrarem adequadas,
Tendo a SDTIBM e o CFPM demonstrado interesse em apoiar a realizaqtio de
programas de formaggo profissional na ilha do Maio;
Reconhecendo-se que a parceria e a cooperaqgo constituem elementos essenciais para
implementaqfio de uma boa estrat6gia de promoqgo da formaqfio profissional e do
emprego na referida ilha;
Acordam na celebragiro do presente Protocolo de Parceria, que se regerh pelas
clhusulas seguintes:

Clausula Primeira

0 presente Protocolo tern por object0 regular os termos de parceria entre a SDTIBM e o
CFPM, para a reali-20
do Maio.

de programas e projectos de formaqZo profissional para a ilha

Clriusula Segunda
Para efeito do referido na clhusula primeira, as Partes Signatarias comprometem-se,
conjuntamente, em:

a) Realiz. estudos e inqukritos que se mostrarem necessirios
informaq6es relativas tt procura e oferta de emprego no Maio;

a

obtenqtio de

b) Definir e aprovar calendtirios de acq6es de formaqiio profissional voltadas para
as necessidades do desenvolvimento turistico da ilha do Maio.
Cliusula Terceira

0 CFPM compromete-se a colaborar, nomeadamente, na anhlise e aprovagtio de
programas e projectos de formagti0 profissional a serem promovidos no h b i t o desta
parceria e implementados no Maio e na inspecqiio da execugiio dos programas
curriculares.
Cliusula Quarta
A SDTIBM compromete-se a participar activamente na mobiliz.ag?io dos recursos
t6cnicos e financeiros necesshrios a implementaqgo do presente Protocolo, devendo em
relaqiio a cada acqgo de formaqiio comunicar ao CFPM o montante da sua
comparticipaqiio, no minimo 50% do total, e a respectiva modalidade de pagamento.
Cliusula Quinta
Independentemente do previsto na clhusula quarta, o CFPM, no quadro das suas
competencias e de acordo com as suas possibilidades, assume o compromisso de
tambem fazer a mobilizaqiio dos recursos tecnicos e financeiros, nomeadamente junto
de instituiqBes que lhe sejam parceiras ou que sejam parceiras de Cabo Verde no
dominio da formaqiio profissional.
Cl&usulaSexta
As Partes Signatirias acordam na criaqiio de uma Comissiio de Implementaqiio e
Avaliq%o,integrada pela Directora do Centro de Formaqiio do Maio e pela responshvel
pela Area de Formaggo da SDTIBM, que se incumbirh de analisar e propor as acq5es que
se prendem com a execuqiio do presente Protocolo, designadarnente:
a) Elaborar e submeter A superior aprovaqiio das Partes Signathias, at6
Dezembro de cada a n q um calendkio de execuqiio das acq5es para o ano
seguinte;
b) Elaborar e submeter a superior aprovaqgo das Partes Signatarias protocolos
adicionais, projectos, propostas e outras acqBes que tempestivamente
julgarem necesshrias para a cabal execuqiio do presente Protocolo;
c) Realizar reuniaes peribdicas, pel0 menos duas vezes por ano, para o balanqo
da implementaqiio do presente Protocolo, elaboragiio do respective relatbrio
e identificaqao de medidas que reputarem convenientes, sem prejuizo da
adopgiio de outros mecanismos de articulaqiio.

Clausula SCtima
As Partes Signatirias comprometem-se em mobilizar esfor~osno sentido de garantir
que sejam emitidos certificados, reconhecidos pelas instituip6es nacionais responsaveis,
a todos aqueles que terminarem as acp6es de formap50 profissional corn sucesso.
Clriusula Oitava
0 presente Protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura e 6 d i d o pelo
period0 de tres anos, renovhvel, salvo denhcia de qualquer uma das partes com
antecedencia minima de dois meses.

Cl4usula Nona
0 presente Protocolo pode ser dado por findo a todo o tempo por comum acordo das
partes.
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