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PROTOCOL0 DE COLABORA@O ENTRE A ENSILIS EDUCA@O E FORMA@O S.A. E A
ASFICIPJ AssociMo Sindical do6 FuncionLrios de InvestigaGo Criminal

-

Entre
ENSILIS

- Educa@io

e FormaHo, S.A., entidade instituidora do Estabeledmento de Ensino

ISLA Campus Lisboa, com sede na Gtrada da Correia, 53, em Carnide, Pessoa Colediva n.O

504669788,com o capital social de 100.160,OO E (cem mil cento e sessenta euros), registada na
Consewatbria do Registo Comercial de Lisboa (la Sec~Zo)com o n.0 de matricula 8115, adiante
designada por Primeira Outorgante e neste acto representada pelo Director Gerai Nelson Santos
Brito e a ASFICJPJ - Assocai @oi

Sindrcai dos Funcionarios de Investiga@o Criminal da Policia

Judicihria, com sede na Rua Gomes Freire, no 174, pessoa colectiva 501 638 687, neste acto
representada por Carlos Garcia, adiante designados por Segunda Outorgante

t m i d o do ISLA Campus Lisboa criar profissionais globais, contribuindo para o desenvolvimento
da sociedade global atravb da prepara~sodos seus estudantes, promovendo uma atitude
etnpreendedora baseada nos principios da responsabilidade social, excel&ncia na investigaeo e
empregabilidade.
a viGo do ISLA Campus Lisboa ser uma universidade internaaonal de referhcia e a primeira
eswlha de estudantes e de empregadores; ser reconhecida enquanto universidade na vanguarda
da inovaeo acadCmica, alicemda na tecnoiogia, na mobilidade intemacional, na rnuiticulturalidade
e na articulaeo com o meio empresarial.
Considerando que dos Estatutos do ISLA Campus Lisboa consta expressamente a pwibilidade
de celebrar acordos, convCnios e protocdos, com institui~ksNblicas e privadas, nacionais ou
estrangeiras;
Reconhecendo o importante papel da ASFICIPJ, 6 celebrado o presente Protocolo de ColaboraGo
que visa proporaonar aos seus colaboradores/as.wciados e respectivos familiares em linha directa
uma preparaGo &nico-profissional de nivel superior, nos termos das c16usulas seguintes:

I

IS LAcmws us,
LAUREATE INTERNATIONAL UNlVEFSrrlES

1. 0s colaboradores/associados da ASFICjPJ, bem como os seus cenjuges, filhos e pais,

beneficiarzo anualmente de um Cheque Ensino Licenciatura no valor de €500,00, o qua1
sera fraccionadamente utiiizado no pagamento das mensalidades (E50,OO x 10) e pago
atravb de d&ito direct0 em wnta e sem prejuizo do disposto no n.03 do artigo 5.O.
2. 0 Cheque Ensino Licenciatura 6 unicamente utilizivel para o pagamento das

propinas/mensalidades, nSo sendo aplidvel em quaisquer outros pagamentos exigiveis a
estudantes do ISLA Campus Llsboa, nomeadamente inscrido, mabicula, disciplinas em
atraso, exames de epoca de recum, exames de Cpoca especial, revides de provas,
certificados, diplomas e demais docurnentaeo.
3. TerSo direito i s condi*

estabelecidas neste protocolo os associados/mlaboradores da

ASFICIPJ, bem como os seus cenjuges, filhos e pais, que declararem no acto da matricula

a inten60 de beneficiar do presente protocolo e apresentarem, at6 10 dias ljteis a@ o
acto de matricula, um documento oficial, actualizado e regularizado da ASFIC/PJ que
comprove a sua situa6o de associado/mlaborador, permitindo usufruir dos beneficios
,

concedidos ao abrigo do presente protmlo.
4. 0 documento comprovativo de associado/colaborador a apresentar no acto de matricula,

ou no prazo estabelecido no no3, devera ter data anterior i data de maticula no ISLA
Campus Lisboa.

5. 0 associado/colaborador da ASFICIPJ devera apresentar, anualmente, no acto de
renova60 da matricula, e nos casos em que a continua60 do plano curricular assim o
wnsidere, um documento oficial, actualizado e regularizado que comprove a sua situa6o
de associado/wlaborador.
Za

1. 0 s associados/mlaboradores da ASFICjPJ, bem como os seus cenjuges, filhos e pais,

beneficiarSo de um Cheque Ensino Pk-Gradua~o/ExecutiveMaster no valor de €300,00, o
qua1 sera fraccionadamente utilizado no pagamento das propinas (W0,OO x 10).
2. E aplidvel ao Cheque Ensino F6s-Gradua6~o disposto nos nlimeros 2, 3,4 e 5 do art. lo.

3a
1. 0s associados/colaboradores da ASFIC/PJ, bem corno os seus dnjuges, filhos e pais,

LAUREATE INTERNATIONAL UNlVERSlTlES

benefidario de um Cheque Ensino Mestrado no valor de 550,00€, distribuido da seguinte
forma: 450,OM aplicados nas mensalidades da parte curricular e 100,00€ aplicados nas
mensalidades da Tese.
2. E aplidvel aos Cursos de Mestrado o disposto n w nlirneros 2, 3,4 e 5 do art. lo.

3. Ressalva-se o disposto no n6rnero 1a situado prevista no n.0 3 do Artigo 5.9.
4a
1.

0s assodados/colaboradores da ASFICIPJ, bem wmo os seus dnjuges, filhos e pais,
beneficiarzo de um desconto de 10% nas propinas dos Cursos de Formado e em CET Cursos de EspecializadoTecnol6gica.

2. E aplicivei aos cums de formado n60 financiados e aos cursos de FormaGo de

Formadores o disposto nos nlimeros 2, 3,4 e 5 do art.

10.

sa
1. Cada estudante s6 poderi utilizar anualmente um Cheque Ensino, n l o podendo estes ser

acumuiados.

2. 0 s estudantes que usufruirem da possibilidade de utilizaeo de urn Cheque Ensino nSo
podergo acumular este beneficio corn outros concedidos pela Primeira Outorgante,
designadamente, os que se apliquem aos ex-alunos ou familiares de ex-alunos.
3. 0s estudantes que beneficiarem de um Cheque Ensino Licenciatura ou Cheque Ensino

Mestrado poderSo utilizar novo cheque no mesmo valor caso transitem de ano lectiw,
ficando inibidos de o fazer no ano em que nSo obtenham aproveitamento.
4. Ficam igualmente impedidos de manter, em definitivo, os beneficios ora acordados os
estudantes que incorrerem em incumprimento do regulamento interno estipulado pela
Primeira Outorgante, bem wmo em caso de existencia de incumprimentos financeiros
correntes ou passados.
6"
1. A Primeira Outorgante disponibiliza-se a promover s e s s k de elarecimento, palestras e

outras conferiindas juntamente corn a ASFICIPJ, no ISLA Campus Lisboa, com
interesse e relevsncia social, cultural e academia.

CAMPUS LISBOA
lAllRE4TE INTERNATIONALUNIVERSFIES

7=
1. A ASFIC/PJ disponibilizari informago do protocolo e da oferta formativa do ISLA

Campus Lisboa, com base em suporte elaborado por esta InstituiGo, induindo-o, no

minimo, 4 vezes/ano nos seus meios oficiais de comunica*.

2. A ASFICIPJ compromete-se a dar conhecimento a Primeira Outorgante de todas as
a*

de comunica60 e de dlvulga3o das cond~eesestabelecidas no presente protocolo

aos seus assoc~ados.
3. A ASFIC/PJ cornpromete-se a divulgar oportunidades de estigio e de emprego aos

estudantes do ISLA Campus Lisboa atravb do gabinete ElpYou - Ernpregabilidade.
4. Sem prejuizo do dlspabto nos ndmems anteriores, qualquer uso da marca ISLA Campus

Lisboa deveri ser cedido pela Primeira Outorgante e a sua divulgaGo aprovada.
8a

1. 0 presente protocolo de colabora~loentra em vigor na data da sua assinatura pelo period0

-

de urn ano lectivo e renova-se por acordo entre as partes.
2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, ambas as partes podem fazer liremente

cessar o presente protocolo a todo o tempo, sem necessidade de causa justificativa, desde
que se comunique essa inteneo por melo de carta registada corn aviso de receMo,
expedida com uma antecedhcia minima de 60 (sessenta) dias em reiaGo

data da

cessa@o do protocolo.
3. A denfincia do protocolo d w e d ser efectuada por rneio de carta registada corn aviso de
r e c e ~ o com
,
antecedgnaa de 60 dias.

1. As condi-

ora acordadas aplicarse-lo a todos estudantes que se tenham inxrito no

ISLA Campus Lisboa pela prirneira vez ap6s a assinatura do presente protocolo.
2. Aos estudantes que se tenham inxrito, no ano lectivo 2012/2013, no ISLA

Campus Lisboa aplicar-se-30 as c o n d i ~ k s previstas neste protocolo de
colabora$30, celebrado entre ambas as partes.

CAMPUS LISBOA
LAURWTE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

(Presidente da Dime National)

