
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 


Entre: 

ENTRAJUDA - Associação para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social 
com sede na Av. de Ceuta, Estação Alcântara Terra - Armazém 1 -1350-353 
Lisboa, pessoa colectiva n.º 506 904 083, neste acto devidamente 
representado por Maria Isabel Parreira Jonet e Rui Manuel Botelho, com 
poderes para o acto, adiante designada abreviadamente ENTRAJUDA, 
e 
MP SOLIDÁRIO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, com sede na 
Rua Tomás Ribeiro, nº 89-3º 1050-227 Lisboa, pessoa colectiva nº 509270530, 
neste acto representada por José André Vaz, com poderes para o acto, adiante 
designada abreviadamente MP SOLIDÁRIO. 

Considerando que: 

A ENTRAJUDA é um projecto totalmente inovador na área da solidariedade 
social, que visa: 

• 	 permitir às instituições de solidariedade social melhorarem os serviços 
prestados aos beneficiários, dotando-as de um conjunto de instrumentos 
e recursos de gestão e de organização susceptíveis de aumentar a 
eficiência dos seus meios e a eficácia dos seus resultados, e 

• 	 mobilizar e facilitar o envolvimento de pessoas e empresas que 
pretendem associar-se com a sua boa vontade, colocando à disposição 
das instituições de solidariedade social o seu trabalho, o seu 
conhecimento, a sua experiência, os produtos e serviços que produzem 
ou fornecem. 

• 	 a ENTRAJUDA constituiu o Banco de Equipamentos, destinado a 
promover a recuperação de equipamentos eléctricos e electrónicos 
doados por empresas ou particulares, que se encontrem ainda aptos a 
ser utilizados, dotando-os assim de uma "nova vida" e evitando-lhes 
uma "morte prematura, tendo-se para o efeito constituído como Centro 
de Recolha de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(REEE) com o Alvará de Licença nº 11/2008 e estando integrada no 
Sistema de Gestão de REEE gerido pela Amb3e. 

• 	 nesse âmbito, a ENTRAJUDA efectua uma correcta gestão dos 
equipamentos considerados em fim de vida, tendo como primeira opção 
a sua reutilização, verificando a sua operacionalidade e distribuindo-os 
pelas instituições de solidariedade social ou enviando-os para uma 



perspectiva 

correcta reciclagem sempre que não forem cumpridos 

considerados mínimos para a respectiva reutilização. 


A MP SOLIDÁRIO está interessada em colaborar com 
ENTRAJUDA, tanto do ponto de vista social como numa 
responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. 

É celebrado o seguinte acordo de colaboração que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 

Cláusula 1.! 

A MP SOLIDÁRIO entrega à ENTRAJUDA os equipamentos eléctricos e 
electrónicos que detém na sua posse e que forem considerados em fim de vida 
útil, depois de cumpridos os procedimentos para abate de equipamento, nas 
instalações da MP SOLIDÁRIO ou em qualquer local da cidade de Lisboa. a 
indicar caso a caso pela MP SOLIDÁRIO à ENTRAJUDA. 

Cláusula 2.! 

1. 	 É da responsabilidade da ENTRAJUDA a triagem e separação dos 
equipamentos passíveis de reutilização e o envio para correcta 
reciclagem todos aqueles que não cumpram os standards considerados 
mínimos para este fim. 

2. 	 Após verificação dos equipamentos considerados passíveis de reutilização 
e garantida a sua perfeita operacionalidade, a ENTRAJUDA efectua a 
distribuição dos mesmos a Instituições de Solidariedade Social com as 
quais celebrou acordo e cuja actividade acompanha, e depois de 
comprovada a real necessidade, elabora um relatório periódico a enviar 
para a MP SOLIDÁRIO com discriminativo das entregas efectuadas. 

Cláusula 3.1 

A MP SOLIDÁRIO pode remeter à ENTRAJUDA pedidos de doação de 
equipamentos eléctricos e electrónicos que recepcione por parte de Instituições 
de Solidariedade Social os quais, após apreciação e dependendo da 
disponibilidade, a ENTRAJUDA poderá satisfazer, dando conhecimento à MP 
SOLIDÁRIO das entregas efectuadas. 

Cláusula 4.! 

As entregas de equipamentos eléctricos e electrónicos às Instituições de 
Solidariedade Social efectuadas pela ENTRAJUDA não têm custos, 
exceptuando o relativo ao licenciamento do software instalado nos 
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F)computadores, caso em que haverá lugar ao pagamento das respectiv 

licenças. 

Cláusula 5.1 

Quando se verifique a existência de informação considerada senslvel ou 
confidencial registada nos discos rígidos dos computadores e servidores 
entregues pela MP SOLIDÁRIO, a ENTRAJUDA pode prestar um serviço por 
forma a garantir a sua eliminação, com recurso a software devidamente 
licenciado e emitindo comprovativo escrito, com um custo unitário a acordar. 

Cláusula 6.1 

A MP SOLIDÁRIO poderá divulgar a colaboração com a ENTRAJUDA, bem 
como a existência do presente Protocolo através dos meios de comunicação 
interna e externa que entender convenientes, comprometendo-se, no entanto, a 
submeter previamente à ENTRAJUDA os textos escritos se divulgados através 
de meios de comunicação social. Esta divulgação deve ter como fim único o 
presente protocolo de cooperação, fazendo realçar exclusivamente a 
responsabilidade cívica assumida não devendo nunca a divulgação denotar 
uma intenção comercial ou promocional. 
A ENTRAJUDA compromete-se a divulgar o apoio da MP SOLIDÁRIO em 
todos os suportes de apresentação, comunicação e imagem, sempre que tal 
seja adequado à característica e propósito dos mesmos, bem como a incluir a 
SMMP no seu Portal na qualidade de Parceiro. Nesta divulgação, a 
ENTRAJUDA compromete-se a submeter previamente à MP SOLIDÁRIO os 
textos escritos, se divulgados através de meios de comunicação social. 

Cláusula 7" 
Qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente Protocolo, será 
reduzido a escrito e assinado por ambas as partes e a ele ficará anexo como 
parte integrante. 

Cláusula 8" 
O presente Protocolo é válido desde Novembro de 2010 até Novembro de 
2011, sendo automaticamente renovado por igual período caso nenhuma das 
partes o denuncie, podendo ser revogado a todo o tempo por qualquer uma 
das partes, mediante carta registada com aviso de recepção enviada à outra 
parte, com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data em que 
pretenda pôr-lhe fim. 

Cláusula 91 

Para todas as questões emergentes da interpretação e execução do presente 
Protocolo será competente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com 
renúncia expressa a qualquer outro. 
Feito em dois exemplares, ambos originais, ficando um na posse de cada uma 
das Partes. 



Lisboa, 3de ...Novembro de 2010 

pela ENTRAJUDA pela MP SOLIDÁRIO 
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