
PROTOCOLO DE COOPERA§ÀO

A ACIS PORTUGAI, aqui representada pelo Presidente da Direcào, Nuno Santos, e a Arsociagào dos

Jornalistas de Desporto, adiante designado porCNlD, aq!irepresentado pelo seu Presidente,Manu€

Queiroz, acordam entre sio se€ùinte Protocolo:

Cl,usula 1. -objeto

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento de uma parceria entre a Aces Porrugal e o

CNID.

Cléusula 2i -Atribui§6es da ACES PORTUGAT

Para o efeito, a ACES POR]UGAI obriga-se a:

1. Ass!mir o CNIO como parceko lnstitucionaL em todas as a§6es desenvolvidas, ìntegrando a s!a

imagem nos suportes de comunicaeào desenvolvidos,

2. Apoiar, dignificar e promover os valor€s do jornalismo d€sportivo nas Capitais e Cidades

Europeias do Desporto Portuguesas aùavés de a96es acordadas entre ambas as lnstituiC6es;

3. lntegrar év€ntos do CNID na p.ogramacào das Cidades Europeias do Desportoj

4. Colaborar com o CNID nas inicialivas que forem estabelecidas em comum acordo.

5, lntègrar o CNID como membro das comiss6es de avalia§ào das candidaturas apresentadas a

obtengào dos titulos reconhecidos pela ACES EUROPE-

6. Colaborar na atribuicao dos premios dados pelo CNID a atletas e outros asentes despo(ivos.

7. Convidar o CNID para as as Galas(abertura/enceramento)da Capital e Cidades Europeias do

\,v
V)tr

Clrusula 3i -AtribuiC6ès do CNID

Para o efeito, o CNlDobrita-se a:

1. Assumir a ACES PORTUGAL como um garceiro que valoriza e promove os valores do jornalismo

desporlivo e do Desporto para Todos.

2, lntegrar o logotipo da ACES PORTIJGAI nos seus guportes dé comunicasaoi

3- Convidar a ACES PORTUGAL para a as suas Galas anuais bem como de outros evento è

congressos.

4. Colaborar6om a ACES PORTUGAL nar iniciativas que forem èstabel€cidar em comum aordo



5. Promover € dÌv!lgar o programa da Capita € Cidades Europeias do Desporto

Ctéusula 43 - Du ralao

O presente protocolo é vélido pelo periodo de 4 anos, com a opeAo de renovaSào em com!m acordo por

CIÉusula 5. - considerat6es Fìnah

A supervsào deste protocoo estaré a cargo da ACES PORTUGAL,ACES EUROPE e do CNID através dos

seus rePresentant€s legais
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