
PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUES E APOIO & COMPANHIA 
- Apoio Domiciliario, Lda 

1. Preambulo 

A celebrayao do presente protocolo tem como objectiv~ assegurar aos militares 

e aos trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito Portugues, e 

respectivas famllias, 0 acesso em condiyoes preferenciais a um conjunto de 

cuidados individualizados e personalizados, em apoio domicrliiario e serviyos de 

babysitting, disponibll izados pela APOIO & COMPANHIA - Apoio Domiciliario, 

Lda. 

2. Identificat;ao das partes 

Entre: 

a) 0 EXERCITO PORTUGUES, pessoa colectiva numero 600 021 610, como 

primeiro outorgante, representado neste acto pelo Ajudante-General do 

Exercito, Senhor Tenente-General LUIS Miguel de Negreiros Morais de 

Medeiros; e 

b) APOIO & COMPANHIA - Apoio Domiciliario Lda, designada adiante por 

"APOIO & COMPANHIA", pessoa colectiva n° 508 343 283, com sede na 

Rua General Humberto Delgado, n0229 - 5.8, 4425 - 653 Pedrouyos, e 

escrit6rio em Rua do Campo Alegre, 1162 - 4150-173 Porto, representada 

neste acto pelo Sr. Kevin Hemsworth, com poderes para outorgar 0 

presente acordo; 
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E celebrado 0 presente protocolo de colabora<;:ao, nos lermos das clausulas ~F---~ 
seguintes: 

3. Parte dispositiva 

Clilusula 1.a 

Objecto 

1. 	 0 presente protocolo tem por objecto assegurar aos beneficiarios indicados 

no n01 da clausula 4a, 0 acesso em condi<;:6es preferenciais, aos servi<;:os de 

apoio domiciliario e babysitting, no seu ambiente familiar, disponibilizados 

pela "APOIO & COMPANHIA". 

2. 	 Os servi<;:os referidos no nO anterior, encontram-se especificados na tabela 

de co-pagamentos, em anexo ao presente protocolo, e que faz parte 

integrante do mesmo; 

3. 	 0 protocolo tem ambito nacional, contudo na presente data a "APOIO & 

COMPANHIA" somente presta servi<;:os na area metropolitana do grande 

Porto. 

Clilusula 2.a 

Obrigacoes do Exercito Portugues 

1. 	 0 Exercito Portugues compromete-se a divulgar os termos deste protocolo, 

podendo as formas de divulga<;:ao serem previamente acordadas ao nivel 

local, regional e ate nacional. 

2. 	 Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza a "APOIO & COMIPANlHIA" a 

divulgar os termos do presente protocolo junto dos militares e civis que 

prestam servi<;:o no Exercito. 

3. 	 A realiza<;:ao de ac<;:6es de informa<;:ao pel a "APOIO & COMPANHIA" nas 

Unidades, Estabelecimentos e Orgaos do Exercito Portugues estara sempre 

condicionada a obten<;:ao previa da autoriza<;:ao do respectiv~ Comandante, 

Director ou Chefe. 
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Clausula 3.a 


Procedimentos/Obrigacoes da " APOIO E COMPANHIA " 


1. 	 A "APOIO & COMPANHIA" como i1nstituic;ao particular destinada ao apoio 

domicihario e ao servic;o de babysitting , distingue-se com um intenso plano 

diario de actividades que apelam a motivac;ao e ao bem-estar. Presta 

servic;os no ramo da saude, com a finalidade de melhorar nao somente a 

performance cognitiva , mas tambem 0 comportamento e a qualidade de 

vida dos seus clientes. Tem como objectiv~ central humanizar 0 

atendimento aos pacientes e seus familiares, utilizando uma abordagem 

multidisciplinar que desenvolve todos os recursos que satisfac;am as 

necessidades, e as aspirac;oes individuais e familiares, englobando os 

seguintes servic;os : 

• 	 APOI'O DOMICILlARI,Q (Servicos e actividades prestadas) 

- Acompanhamento diurno 

- Acompanhamento nocturno 

- Higiene pessoal e imagem 

- Companhia e deslocac;oes 

- Massagens e Fisioterapias 

- Enfermagem 

- Cabeleireiro, manicura e estetica 

- Limpeza ao domicilio 

- Confecc;ao de refeic;oes no domicilio 

- Lavandaria (em regime outsourcing) 

• 	 BABYSITTING (Servicyos e actividades prestadas) 

- Acompanhamento diurno 

- Acompanhamento nocturno 

- Higiene pessoal 

- Companhia e deslocac;oes aescola, a consultas e a tratamentos 

medicos 

- Apoio domiciliario 
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- Massagens e Fisioterapias 

- Terapia da fala -
- Terapia ocupacional 


- Confec9ao de refei90es no domicflio 


2. 	 A "APOIO & COMPANHIA", desenvolve todas as actividades, tentando que 

as idosos, as pessoas em situa9ao de dependemcia au caremcia, pass am 

permanecer no seu ambiente familiar, juntos de quem Ihe esta mais 

pr6ximo, com maior autonomia e mais qualidade de vida, onde serao 

prestados as cuidados individuais e personal,izados. 

3. 	 Todas as condi90es preferenciais dos servi90s prestados, serao sempre 

bem esclarecidas, pela forma mais adequada, a fim de constitufrem uma 

regalia particular para as beneficiarios. 

4. 	 Os beneficiarios deste protocolo que venham a usufruir das condi90es 

referidas no n01 desta clausula, tem direito a uma redu9ao de 10 % sabre a 

pre90 base da tabela em vigor, conforme anexo, para a tipo de servi90 e 

actividades dentro das condi90es contratadas. 

Clausula 4.a 

Beneficiarios 

1. 	 Sao beneficiarios deste protocolo todos as militares, as trabalhadores do 

mapa de pessoal civil do Exercito Portugues, e respectivas familias 

devidamente identificados como tal, pelo bilhete de identidade, cartao de 

servi90 de assistencia na doen9a, au outro documento comprovativo dessa 

condi9ao. 

2. 	 A "APOIO & COMPANHIA" podera solicitar aos beneficiarios que fa9am 

prova da sua qualidade. 
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Clausula s.a 


Encargos financeiros 


o Exercito Portugues nao assume, a qualquer titulo, nenhuma 

responsabilidade, decorrente deste protocolo pelos pagamentos nas aquisic;6es 

dos bens e servic;os que venham a ser contratualizados pelos beneficiarios, 

competindo a "APOIO & COMPANHIA" a sua resoluc;ao. 

Clausula 6.a 

Comunicacao entre as partes 

1. 	 Para facilitar a comunicac;ao entre as partes sera criada uma comissao de 

acompanhamento para prop~r a adopC;ao das medidas julgadas 

necessarias para cumprimento do presente protocolo. 

2. 	 A comissao de acompanhamento reune-se a pedido de qualquer uma das 

partes e sera constituida por dois elementos de cada uma delas. 

Ctausula 7.a 

Aditamentos 

o presente protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, 

atraves de aditamentos, que ap6s assinados, serao juntos ao protocolo, dele 

passando a constituir parte integrante. 

Clausula a.a 

Resolucao e denuncia 

1. 	 As partes poderao a todo 0 tempo, e com uma antecedencia minima de 60 

dias relativamente a data da cessac;ao de efeitos do presente protocolo, 

denunciar 0 mesmo mediante carta registada com aviso de recepc;ao 

dirigida a outra parte, sem necessidade de invocar justa causa, ou qualquer 

fundamentac;ao; 
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2. 	 0 Exercito portugues podera proceder a sua resolu9ao quando a condi9ao 

preferencial prevista no n° 4 da clausula 3.a deixar de constituir uma 

vantagem, quando comparadas com as condi90es oferecidas a 
generalidade dos seus clientes da "APOIO & COMPANHIIA". 

3. 	 A denuncia ou resolu9ao do protocolo, qualquer que seja a causa e 

independentemente de quem tome a iniciativa, nao exonera a " APOIO & 

COMPANHIA" de cumprir pontualmente e ate final os contratos individuais 

celebrados com os beneficiarios. 

4. 	 A resolu9ao ou denuncia nao confere direito de indemniza9ao a qualquer 

das partes. 

ClaU5ula 9.a 

Prazo de vig{mcia 

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e e valido ate 31 de 

Dezembro de 2012, renovando-se sucessiva e automaticamente por periodos 

sucessivos anuais, salvo se for denunciado, por qualquer dos outorgantes, com 

uma antecedencia minima de 60 dias relativamente ao termo do perfodo em 

curs~. 

Feito em dois exemplares originais, ficando um na posse de cada outorgante. 

Assim 0 outorgaram , em Lisboa, aos ~ S dias do mes de ~od e 2011 

Pelo 1. ° Outorgante : 

~~y-

Pelo 2.° Outorgante : 
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