Deliberação pública

Deliberação 20150221.09
Adesão ao Programa “Aliança para o conhecimento” no âmbito do Programa Erasmus

Considerando que:
a) Constituem, entre outras, atribuições da Câmara dos Solicitadores colaborar na administração
da justiça, promover o aperfeiçoamento profissional dos solicitadores e dos agentes de execução,
defender os seus direitos e interesses bem como promover o seu aperfeiçoamento profissional;
b) São ainda atribuições da Câmara dos Solicitadores contribuir para o relacionamento com a
ordem dos advogados e outros órgãos associativos de juristas ou profissionais liberais em Portugal
e no estrangeiro;
c) O Programa Erasmus+ 2015/2016, um programa da União Europeia para a educação,
formação, juventude e desporto que consolida sob um único quadro de apoio as áreas da educação,
formação, juventude e desporto, está estruturado em três ações-chave, uma das quais é designada
Cooperação para Inovação e Boas Práticas;
d) A Cooperação para a Inovação e Boas Práticas, pretende que as organizações possam trabalhar
em conjunto a fim de melhorar a sua oferta para os alunos e partilhar práticas inovadoras, inclui nas
suas atividades as Alianças para o Conhecimento;
e) As Alianças para o Conhecimento são projetos transnacionais, estruturados e orientados para
os resultados, nomeadamente entre o ensino superior e as empresas, que visa, fortalecer a
capacidade de inovação da Europa e fomentar a inovação.
Pretendem alcançar um ou alguns dos seguintes objetivos:
i. Desenvolver abordagens novas, inovadoras e multidisciplinares ao ensino e à
aprendizagem;
ii. Estimular o empreendedorismo e as competências empreendedoras do pessoal docente
do ensino superior e do pessoal das empresas;
iii. Facilitar o intercâmbio, o fluxo e a criação conjunta de conhecimentos.
f)

As Alianças do Conhecimento têm atividades no âmbito do fomento da inovação no ensino

superior e nas empresas, o desenvolvimento e a aplicação conjuntos de novos métodos de
aprendizagem e ensino e a organização de atividades e programas educativos contínuos com e
dentro das empresas, o desenvolvimento de competências e espíritos empreendedores e o estímulo
do fluxo e de intercâmbios de conhecimentos entre o ensino superior e as empresas;
g) Universidade de Lisboa pretende candidatar-se a financiamento a uma Aliança de
Conhecimento em Prática Judiciária e de Gestão do Sistema de Justiça (Knowledge Alliance on
Legal practice and Justice System Management), pretendendo incluir a Câmara dos Solicitadores no
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grupo das entidades parceiras do projeto, conjuntamente com 8 universidades (4 europeias e 4
brasileiras) e 2 outras entidades portuguesas (Centro de Estudos Judiciários e Aveta);
h) É de todo o interesse da Câmara dos Solicitadores associar-se a este projeto.
O conselho geral delibera:
1. Ratificar a decisão do presidente da Câmara dos Solicitadores de se associar à candidatura da
Universidade de Lisboa à Aliança de Conhecimento em Prática Judiciária e de Gestão do
Sistema de Justiça;
2. Ratificar a assinatura do mandato de representação, que segue em anexo à presente deliberação
e da qual faz parte integrante.
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Anexo à deliberação 20150221.09
Adesão ao Programa “Aliança para o conhecimento” no âmbito do Programa Erasmus
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