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REGULAMENTO DA ACADEMIA SÉNIOR

DE SÃO DOMINGOS DE RANA

Nota Justificativa

No âmbito da ação social têm as Juntas de Freguesia atribuições claras na lei 75/2013 de 12

de setembro. Segundo a alínea f) do n.º2 do artigo 7.º e a alínea t) n.º1 do artigo 16.º, as

Juntas de Freguesia podem promover e executar projetos de ação social no seu território, e

participar em ações de solidariedade social com instituições públicas e privadas.

Paralelamente, a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana tem centrado a sua atenção

nos mais desfavorecidos, apostando na requalificação do tecido social do território, numa

estratégia intergeracional inserida no segundo compromisso do plano plurianual de

atividades do executivo. Na vertente sénior desta estratégia, a Junta de Freguesia atribui

diversas respostas para o triénio 2014-2017, sendo uma delas a “Academia Sénior (Casa do

Conhecimento)”, com o intuito de constituir,

“um corpo docente, formado por cidadãos seniores que, em regime de voluntariado, se

proponham a partilhar a sua formação académica ou organizar módulos que transmitam as

suas experiências e conhecimentos profissionais adquiridos ao longo da vida.”

No espírito deste projeto, e por forma a dar corpo ao desígnio de melhorar a qualidade de

vida da população idosa, a presente proposta pretende combater o isolamento através da

educação não formal, no fomento do contacto e dos afetos, proporcionando atividades

regulares nos planos social, cultural e educacional.

Neste sentido, é entendimento desta proposta a criação de uma “Academia Sénior” em São

Domingos de Rana, em modelo descentralizado, potenciando a utilização de

infraestruturas da Junta de Freguesia e de associações, coletividades e outras entidades de

direito privado através de acordos de parceria feitos especificamente para o uso indicado

neste regulamento.
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CAPÍTULO I – ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Aspetos Gerais

1. A Academia Sénior de São Domingos de Rana, adiante designada ASSDR, tem por

finalidade promover o ensino não formal, através da aquisição de conhecimentos e novas

aprendizagens, num contexto de formação ao longo da vida, bem como organizar

atividades complementares de caráter cultural, recreativo e de convívio.

2. A ASSDR terá as suas instalações em locais a definir pela Junta de Freguesia e pelos

seus parceiros em acordos de parceria, desenvolvendo atividades de forma

descentralizada noutros locais e equipamentos da freguesia, consoante a sua

especificidade.

3. A Secretaria da Junta de Freguesia estará dotada de informação referente à ASSDR.

Artigo 2.º

Princípios e Objetivos

1. A ASSDR assenta nos seguintes princípios:

a) Aliar o direito à educação para todos com a aprendizagem ao longo da vida, com

vista à participação social e democrática e ao desenvolvimento pessoal e cultural;

b) Combater a solidão e a exclusão social, contribuindo para a afirmação e autonomia

da comunidade sénior de São Domingos de Rana;

c) Contribuir para a troca de conhecimentos entre comunidades da Freguesia e a

comunidade sénior, numa dinâmica intergeracional e inclusiva.

2. Constituem objetivos da ASSDR:

a) Promover a educação não formal de adultos, através da promoção de cursos de

formação e atualização de conhecimentos nas mais diversas áreas, bem como

convívio, num contexto de formação ao longo da vida;
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b) Constituir um polo de informação e divulgação de serviços e recursos dos idosos,

fortalecendo a sua participação social e contribuindo para reforçar o exercício pleno

dos seus direitos e deveres;

c) Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida aos idosos;

d) Fomentar o voluntariado social em articulação com entidades da Freguesia.

Artigo 3.º

Destinatários

A ASSDR destina-se a adultos com idade igual ou superior a 50 anos, independentemente

do seu nível de escolaridade.

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 4.º

Funcionamento

1. A ASSDR funciona entre os meses de setembro e junho de cada ano, com

interrupções no natal, carnaval e páscoa.

2. As aulas decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00, em local

acordado com as entidades parceiras ou em equipamentos da Freguesia previamente

definidos.

3. As disciplinas a ministrar e correspondentes horários resultam, para além dos

objetivos apontados, da conciliação de interesses e da disponibilidade dos voluntários e

das entidades parceiras.

4. As restantes atividades a desenvolver pela ASSDR poderão decorrer em qualquer

dia da semana, em data e horário a definir com os participantes.
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Artigo 5.º

Serviços Prestados

1. A ASSDR disponibiliza os seguintes serviços:

a) Aulas teóricas e práticas de diversas disciplinas a designar pela Junta de Freguesia e

pelos parceiros;

b) Seminários, conferências e cursos multidisciplinares;

c) Divulgação e informação de serviços destinados a seniores;

d) Atividades de promoção da saúde e hábitos de vida saudáveis;

e) Outras atividades socioculturais sugeridas pelos alunos ou professores.

Artigo 6.º

Promoção e Coordenação

1. A Junta de Freguesia de São Domingos de Rana é a entidade promotora da ASSDR.

2. A coordenação da ASSDR será assegurada pelo(a) Presidente da Junta de Freguesia

de São Domingos de Rana, ou em quem este delegar funções, em parceria com as

entidades da Freguesia envolvidas de acordo com o número 2 do artigo 1.º.

3. Compete ao coordenador:

a) Assegurar o normal funcionamento da ASSDR;

b) Reunir com as entidades parceiras;

c) A avaliação trimestral do funcionamento e das atividades da ASSDR.

Artigo 7.º

Condições de Admissão

1. Constituem condições de admissão da ASSDR:

a) Ter idade igual ou superior a 50 anos;

b) Ter gosto e vontade de aprender;
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c) Possuir robustez física e psíquica adequada à realização das atividades;

d) Concordar com os princípios e normas de funcionamento da ASSDR;

e) Preencher a ficha de inscrição e entregar os documentos devidos;

f) Adesão ao Cartão+ nas condições do regulamento aprovado.

Artigo 8.º

Condições de Frequência

1. Todos os (as) alunos(as) deverão estar cobertos por um seguro anual, cujo

pagamento será efetuado no ato da inscrição por cada aluno, ou será assegurado pela

Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, caso comprovem não ter condições para o

pagamento do mesmo.

2. Os (as) alunos(as) deverão conhecer e cumprir as normas de funcionamento da

ASSDR.

3. Poderão participar, mediante inscrição prévia e de acordo com os seus interesses,

nas atividades complementares que venham a ser organizadas.

4. Pronunciar-se sobre os serviços prestados pela ASSDR.

Artigo 9.º

Direitos dos Alunos

1. Constituem direitos dos(as) alunos(as):

a) Ser informado sobre as normas de funcionamento da ASSDR;

b) Frequentar ou abandonar a ASSDR por vontade própria;

c) Usufruir de um ambiente de trabalho e de aprendizagem estimulante e criativo;

d) Receber meios de formação e desenvolvimento científico, cultural, social e humano;

e) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo

individual;

f) Beneficiar dos serviços da ASSDR;
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g) Participar ativamente nas atividades da ASSDR, dando parecer sobre as atividades

desenvolvidas e a desenvolver num modelo participativo de ensino;

h) Reclamar ou indicar sugestões sobre os serviços prestados.

Artigo 10.º

Deveres dos Alunos

1. Constituem deveres dos(as) alunos(as):

a) Manter um bom relacionamento com os(as) outros(as) alunos(as), professores,

funcionários e com a instituição em geral;

b) Participar ativamente nas atividades da ASSDR nas quais estejam inscritos;

c) Conhecer e cumprir o regulamento e os valores e princípios da instituição;

d) Promover o bom ambiente de aprendizagem e convívio;

e) Assegurar a boa manutenção das instalações utilizadas e dos serviços;

f) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.

Artigo 11.º

Voluntários

1. As aulas e atividades complementares da ASSDR serão asseguradas por professores

e colaboradores em regime de voluntariado.

2. O voluntário compromete-se, de forma livre, desinteressada e responsável se

compromete, de acordo com as suas aptidões e disponibilidades, a realizar ações de

voluntariado no âmbito da ASSDR, mediante acordo de compromisso escrito.

3. Os (as) voluntários(as) serão abrangidos por um seguro, da responsabilidade da

entidade promotora, quando em atividades promovidas no âmbito ou para a

ASSDR.
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4. Os (as) voluntários(as) deverão cumprir o horário a que se comprometem. No caso

de impossibilidade no cumprimento do horário deverão comunicá-lo com pelo

menos quarenta e oito horas de antecedência, ou logo que a impossibilidade seja

previsível.

5. Os (as) voluntários(as) deverão comunicar à coordenação todos os incidentes

ocorridos durante as aulas ou atividades em que participam.

6. Os (as) voluntários(as) deverão zelar pelo bom uso dos equipamentos e materiais

que utilizam no desenvolvimento das suas atividades.

7. Os (as) voluntários(as) deverão manter sigilo sobre todas as informações que lhes

sejam transmitidas pelos alunos, outros voluntários ou qualquer membro da

ASSDR.

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 12.º

Omissões

Todas as questões que surjam durante a frequência pelos utentes da ASSDR, serão

resolvidas de acordo com o presente regulamento ou de acordo com a legislação em vigor

dimanada pela Rede de Universidades de Terceira Idade (RUTIS), desde que não se

encontrem plasmadas no presente regulamento.

Artigo 13.º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entrará em vigor após a sua aprovação em Assembleia de

Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia.
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Artigo 14.º

Revisão e Alterações

O processo de revisão e/ou alteração do presente Regulamento cumpre os requisitos

previstos nos termos legais, cabendo a sua aprovação em sede de Assembleia de Freguesia

de São Domingos de Rana.


	Edital Academia Sénior.pdf (p.1)
	Reg_ASSDR.pdf (p.2-9)

