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REGULAMENTO DE PARCERIA COM A AGEO - ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE 

OESTE, NO ÂMBITO DO ASPIRING GEOPARQUE OESTE 

A AGEO – Associação Geoparque Oeste é uma associação de direito privado sem fins 

lucrativos, constituída em 2018, cujo objetivo principal é o reconhecimento do território 

de intervenção como Geoparque Mundial da UNESCO, através da dinamização do projeto 

aspiring Geoparque Oeste. 

Os Geoparques são territórios onde locais e paisagens de importância geológica 

internacional são geridos numa conceção holística de proteção, educação e 

desenvolvimento sustentável, segundo a definição da UNESCO. 

Pretende-se criar uma rede de parceiros, cujo propósito será o de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável no território do aspiring Geoparque Oeste, designadamente 

a nível educacional, ambiental, cultural, científico, social e económico. O desenvolvimento 

que se pretende promover, baseia-se no princípio da sustentabilidade, nos termos do qual 

é promovido o aproveitamento responsável dos recursos existentes, naturais e culturais 

de modo a conciliar a conservação do património natural e cultural com a criação de 

oportunidades sociais e económicas e, ainda, garantir a sua transmissão às gerações 

futuras. 

 

Artigo 1 

Objetivo 

O presente regulamento tem por finalidade definir, no âmbito do aspiring Geoparque 

Oeste, as normas do estatuto de entidade parceira da AGEO. 

 

Artigo 2 

Condições de Adesão 

Podem aceder ao estatuto de entidade parceira no aspiring Geoparque Oeste, as entidades 

que, cumulativamente: 

A. Sejam associadas da AGEO - Associação Geoparque Oeste; 

B. Desenvolvam atividade no território do aspiring Geoparque Oeste; 

C. Se encontrem legalmente constituídas e com a atividade devidamente licenciada, 

nos termos da Lei, de acordo com o seu regime de atividade; 

D. Assumam o compromisso de contribuir, de forma ativa, para o desenvolvimento 

sustentável do aspiring Geoparque Oeste; 

E. Assinem o protocolo de parceria com a AGEO. 
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Artigo 3 

Identificação de Parceria 

1. A identificação de parceria, criada e fornecida pela AGEO, é disponibilizada em 

formato de autocolante e em formato digital e tem como propósito valorizar e 

identificar os produtos e serviços dos Parceiros; 

2. A identificação de parceria deve ser ostentada em local de destaque, na sede e/ou 

nas instalações das entidades, bem como nos equipamentos, produtos e suportes 

de comunicação utilizados pela parceira (físicos e digitais); 

3. A identificação de parceria não deve ser alterada; 

4. A identificação de parceria deve ser mantida em bom estado de conservação; 

5. A identificação de parceria deve ser utilizada como um complemento e nunca como 

título principal; 

6. O uso da identificação de parceria é intransmissível. 

 

Artigo 4 

Obrigações da AGEO 

1. Apoiar a entidade parceira na sua promoção e divulgação no território, assim como 

a nível mundial, através das Redes Europeia e Global de Geoparques; 

2. Apoiar a entidade parceira sempre que se justifique na execução das suas 

atividades; 

3. Prestar todo o apoio logístico e técnico necessário a realização de atividades em 

comum; 

4. Disponibilizar todo o material inerente à parceria; 

5. Disponibilização de informação e apoio na estruturação de condutas de boas 

práticas ambientais e de desenvolvimento sustentável; 

6. Promover ações de sensibilização e/ou ações de formação profissional relacionadas 

com a temática do geoparque, dirigidas a colaboradores da entidade parceira; 

7. Destacar e referenciar a entidade parceira, no site do aspiring Geoparque Oeste - 

Terras do Jurássico; 

8. Privilegiar a integração das atividades, serviços e produtos das entidades parceiras 

no aspiring Geoparque Oeste.  

 

Artigo 5 

Obrigações da entidade parceira 

1. Apoiar a AGEO na sua promoção e divulgação do aspiring Geoparque Oeste; 

 

 



 
 

REGULAMENTO PARCERIAS  3 de 3 

aspiring GEOPARQUE OESTE 

2. Apoiar a AGEO sempre que se justifique na execução das atividades 

referentes ao aspiring Geoparque Oeste; 

3. Prestar todo o apoio logístico e técnico necessário a realização de atividades em 

comum; 

4. Fornecer todo o material de apoio inerente à parceria; 

5. Usufruir das ações de sensibilização e/ou de formação profissional disponibilizadas 

pela AGEO; 

6. Promover de forma sustentável o património natural no território do aspiring 

Geoparque Oeste, nomeadamente, o património geológico; 

7. Desenvolver ações de boas práticas ambientais e de desenvolvimento sustentável. 

 

Artigo 6 

Proposta e Formalização da Parceria 

1. As entidades que pretendam ser parceiras da AGEO, no âmbito do aspiring 

Geoparque Oeste, devem manifestar essa intenção através do preenchimento da 

Ficha de Proposta de Parceria, disponibilizada em www.geoparqueoeste.com . Esta 

ficha é de preenchimento online, mas também permite a impressão e envio para o 

endereço eletrónico geral@geoparqueoeste.com, ou através de ofício dirigido à 

AGEO – Associação Geoparque Oeste, Rua Raul Gomes Ferreira, 1-A- r/ch Dt.º - 

loja 4, 2530-103 Lourinhã. Poderão ainda optar pelo preenchimento e entrega 

presencial neste mesmo local. 

2. Após receção da Proposta de Parceria, a AGEO – Associação Geoparque Oeste 

avalia a possibilidade de parceria, em acordo com o artigo 2. 

3. Confirmada a parceria, a AGEO – Associação Geoparque Oeste redige a proposta 

de protocolo de parceria que será enviada para revisão da entidade. Assim que o 

documento estiver fechado, ambas as entidades procedem à assinatura do mesmo. 

 

Artigo 7 

Duração, Vigência e Denúncia da Parceira 

1. A parceria dura pelo período de um ano, tendo início na data da sua assinatura, 

renovando-se automaticamente por iguais períodos de tempo, desde que nenhuma 

das partes o denuncie, por carta registada, com aviso prévio de 60 dias. 

2. Caso não se verifique o cumprimento das condições mencionadas no artigo 2, cuja 

entidade parceira deve fazer prova sempre que solicitado, a AGEO pode fazer 

cessar a parceria, sem aviso prévio. 
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