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PROTOCOLO DE ACORDO 

ENTRE 

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO 

E 

A FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA – D.C. 

 

 

Considerando que: 

 As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbilidade e mortalidade da 

População Portuguesa.  

 A Fundação Portuguesa de Cardiologia é uma Instituição de Utilidade Pública que tem como 

objetivo geral evitar essas doenças por Ações de divulgação, junto do público, dos 

conhecimentos sobre a Prevenção, através da adoção de estilos de vida saudáveis. 

 As medidas preventivas e de promoção da Saúde, na área cardiovascular, junto da 

população, devem ser cada vez mais efetivas e orientadas fundamentalmente no sentido da 

promoção duma alimentação saudável, da atividade física e de medidas de prevenção e 

desabituação tabágica. 

 Que a grande aposta para a melhoria da Saúde é a Prevenção e o diagnóstico precoce, 

privilegiando naturalmente o Meio Escolar. 

 Atentos à importância da criação de sinergias entre a Associação de Pais e EE e a Fundação 

Portuguesa de Cardiologia – Delegação Centro (FPC - DC), estas entidades devem criar 

esforços na colaboração conjunta em Projetos inovadores na Comunidade Escolar, que visem 

uma maior eficácia na Prevenção das Doenças Cardiovasculares ou patologias associadas. 

 Importa, pois, proceder, desde já, a uma campanha de elucidação e esclarecimento junto  da 

população abrangida e, nesse sentido, torna-se imprescindível a participação organizada 

entre as duas entidades. 

 É celebrado entre a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária  

José Falcão (APEE - ESJF), representada por João Carlos Rodrigues Silva Rosendo e a FPC – DC 

representada por Prof. Doutor Polybio Serra e Silva o presente Acordo, que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 

 

PRIMEIRA 

A APEE - ESJF e a FPC – DC acordam entre si a adoção de iniciativas, a serem aplicadas no universo da 

Comunidade Escolar, nomeadamente junto de Alunos e Pais, conducentes à promoção da qualidade 

de vida e da Saúde e luta contra as doenças cardiovasculares. 
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SEGUNDA 

Assim, a FPC – DC compromete-se, no âmbito da sua colaboração com a APEE - ESJF, a: 

a) Apoiar a sensibilização e dinamização de hábitos e estilos de vida saudáveis, através da 

colaboração nas iniciativas da APEE - ESJF. 

b) Promover, conjuntamente com a APEE - ESJF, atividades de esclarecimento e sensibilização junto 

da comunidade educativa, ensinando como se podem evitar, em grande parte, as doenças 

cardiovasculares. 

TERCEIRA 

A APEE - ESJF compromete-se, no âmbito da sua colaboração com a FPC – DC, a: 

a) Divulgar os princípios da FPC. 

b) Colaborar na promoção das iniciativas da FPC – DC, na Escola Secundária José Falcão, 

designadamente junto dos Alunos e Pais. 

c) Empenhar-se, dentro das suas capacidades, no apoio às iniciativas que irão ter lugar no 

âmbito do presente Acordo. 

QUARTA 

Compete à FPC – DC a disponibilização dos meios humanos e técnicos necessários à concretização 

dos objetivos previstos. 

QUINTA 

A APEE - ESJF e a FPC – DC comprometem-se a um total empenho e colaboração mútuos, tendo em 

vista o maior êxito na concretização dos objetivos do presente Protocolo. 

 

 

Coimbra, 15 de Novembro de 2013. 

 

Pela Associação de Pais e EE da    Pela Fundação Portuguesa de 

Escola Secundária José Falcão    Cardiologia – Delegação Centro 

 

 

 

                      

João Carlos Rodrigues Silva Rosendo               Prof. Doutor Polybio Serra e Silva 

             (Presidente)           (Presidente) 


