
PLATAFORMA PORTUGUESA 
ESCOLA SUPERIOR
DE COMUNICAÇÃO sOCIAL 

PARA OS DIREITOS 
DAS MULHERES 

PROTOCOLO de Cooperação 

Entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Plataforma Portuguesa para 
os Direitos das Mulheres 

Entre a EscoLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SoCIAL, Do INSTTTUTo POLITECNICo DE LISBOA, com 

sede no Campus de Benfica do Instituto Politéenico de Lisboa, adiante designada por ESCS, representada 
pelo seu Presidente Prof. Doutor André Sendin ea Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, 

com sede no Centro Maria Alzira Lemos, Casa das Associações, Parque Infantil do Alvito, Estrada do 

Alvito, Monsanto, 130-054 Lisboa, Portugal, adiante designada por PpDM, representada pela Dra. Ana 

Sofia Fernandes na qualidade de Presidente, é celebrado o presente protocolo de cooperação, de acordo

com o seguinte articulado. 

I 

Objeto 
Pelo presente Protocolo, a ESCS e PpDM acordam na realização de um projeto conjunto, que consiste

na criação de um video, com duração até 5 minutos. Poderão ser utilizadas diferentes técnicas: 

entrevista, animação, gráficos, fotografia, entre outras a serem discutidas, a decorer duranteo 

segundo semestre do ano letivo de 2020/2021, no âmbito da Unidade Curricular (UC) de Projeto e 

Portfólio, do 3" ano do curso de Licenciatura em Audiovisual e Multimédia. 

Condições de Realização 

1. É da responsabilidade das duas partes promoverem as ações necessárias para dar cumprimento ao 

objeto deste protocolo. 

2. A ESCS integrará o desenvolvimento do projeto sob orientação dos professores Rúben Neves, 

Joana Souza e Nuno Palma, que lecionam a UC. 

3. Ambas as partes deverão desenvolver ações conjuntas de esclarecimento junto dos estudantes, com 

vista a responder a questöes relacionadas com o desenvolvimento do projeto.

4. Todos os projetos desenvolvidos pelos alunos serão avaliados, autonomamente, pelos docentes, como 

elemento de avaliação da disciplina, de acordo com a grelha de avaliação académica. 

Utilização dos projetos 

1. Os projetos desenvolvidos no âmbito do presente acordo de cooperação serão propriedade dos 

estudantes da ESCS, pelo que a utilização e produção das peças selecionadas ficará sempre dependente 

da autorização expressa dos seus autores.
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2. Nestes projetos, e em todas as ações de promoçãoe divulgação neste âmbito, a PpDM compromete-se 

a colocar o logótipo, ou outros elementos gráficos e informações institucionais da ESCS para divulgação 

da instituição ou das suas atividades. 

V 

Elemento de ligação 

A ESCS ea PpDM nomearão, cada um, um elemento de ligação que terá como missão facilitar o contacto

entre si. 

Atribuições conjuntas 
1. Cabe ås duas instituiçöes acompanhar e executar as funções que lhes são atribuidas no âmbito do 

presente protocolo. 
2. Qualquer aspeto omisso no presente protocolo será decidido em conjunto
3.O protocolo poderá ser retificado ou alterado, por acordo das partes, e na forma escrita. 

4. No final do projeto será elaborado um relatório que dará conta do respetivo acompanhamento e 

resultados alcançados. 

VI 

Validade e Entrada em Vigor 

O presente protocolo vigora entre abril e julho e refere-se ao calendário escolar do 2.° semestre do ano 

tivo 2020/2021. 

Lisboa, 17 de março de 2021. 

Pela ESCS Pela PpDMM 

O Presidente, A Presidente, 
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