
LISBOAPOIQ
Apoio Dornicilierio
ldosos, Criences, Doentes e Convalescentes

PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUEs E A LISBOAPOIO,
LDA, (APOIO DOMICILIARIO)

1. Preambulo

A celebracao do presente protocolo tern como objectivo assegurar aos militares e civis

que prestam service no Exercito Portugues, e respectivas familias, 0 acesso em

condicoes preferenciais a urn conjunto de cuidados individualizados e personalizados

no domicilio disponibilizados pela LISBOAPOIO.

2. Identificaqao das partes

Entre:

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

outorgante, representado neste acto pelo Director da Direccao de Services de

Pessoal, Sr. Major-General Adelino Rosario Aleixo;e

b) LISBOAPOIO, LDA, pessoa colectiva numero 509072208, com sede social na Rua

Dr. .Joao de Barros, n07 - R/C Esq., 1500-230 Lisboa, representada neste acto

pela Sr." Enf." Valeria Pires Nunes, a qual tern poderes para outorgar 0 presente

acordo;

e celebrado 0 presente protocolo de colaboracao, nos termos das clausulas

seguintes:



3. Parte dispositiva

Clausula La

Objecto

1. 0 presente protocolo tern por objecto assegurar ao pessoal militar, militarizado, e

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

familiares, 0 acesso em condicoes preferenciais, aos services de apoio dorniciliario

e baby-sitting e, disponibilizados pela LISBOAPOIO;

2. 0 protocolo tern ambito nacional, contudo na presente data a LISBOAPOIO

somente presta services na area de Lisboa e arredores (Almada, Sintra, Cascais e

Loures).

Clausula 2. a

Obrlgacroes do Exercito Portugues

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

podendo as formas de divulgacao serem previamente acordadas ao nivel local,

regional e ate nacional;

2. Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza a LISBOAPOIOa divulgar os termos

do presente protocolo junto dos militares e civis que prestam service no Exercito;

3. A realizacao de accoes de informacao pela LISBOAPOIO nas Unidades,

Estabelecimentos e Orgaos do Exercito Portugues estara sempre condicionada a
obtencao previa da autorizacao do respectivo Comandante, Director ou Chefe.

Clausula 3.a

Procedimentos/Obrlgacroes da LISBOAPOIO

1. A LISBOAPOIOcomo pessoa colectiva prestadora de services de apoio domiciliario,

assume duas areas de intervencao:

• Apoiodomiciliario;

o service de apoio domiciliario contempla os servicos de higiene e

conforto pessoal; acompanhamento e mobilizacao; higiene domestica,

diferentes services externos, confeccao de refeicoes e apoio a
alimentacao; apoio social; cuidados basicos de saude e servico de

enfermagem 24 horas;
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• Baby-sitting;

o service de baby-sitting contempla 0 cuidar e acompanhar a crianca

nas suas diferentes actividades diarias, assim como a alimentacao e l c»:
higiene pessoal;

2. Todas as condicoes preferenciais dos services prestados, deverao ser bem

esclarecidas, pela forma mais adequada, a fun de constituirem uma regalia

particular para os beneficiaries:

3. Os beneficiaries deste protocolo que venham a usufruir das condicoes referidas no

nOl desta clausula, tern direito a uma reducao de 12% sobre 0 preco base da

tabela em vigor, em anexo, para 0 tipo de service e actividades dentro das

condicoes contratadas;

4. Deve a LISBOAPOIOprosseguir a defesa dos interesses dos seus servicos,

promovendo, nos termos deste acordo, a divulgacao aos militares, militarizados e

civis do Exercito, os services e as condicoes por esta prestados, na accao do apoio

domiciliario individualizado e personalizado.

Clausula 4.a

Beneficiarios

1. Sao beneficiarios deste protocolo os militares, os militarizados, os trabalhadores do

mapa de pessoal civil do Exercito Portugues, e respectivas familias, devidamente

identificados como tal, pelo bilhete de identidade, cartao de service de assistencia

na doenca ou outro documento comprovativo dessa condicao;

2. A LISBOAPOIOpodera solicitar aos beneficiaries que facam prova da sua

qualidade.

Clausula 5.a

Encargos financeiros

o Exercito Portugues nao assume, a qualquer titulo, nenhuma responsabilidade,
decorrente deste protocolo pelos pagamentos nas aquisicoes dos bens e services que

venham a ser contratualizados pelos beneficiaries, competindo a LISBOAPOIOa sua
resolucao.
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Clausula 6.a

Comunicacac entre as partes

1. Para facilitar a cornunicacao entre as partes sera criada uma comissao de

acompanhamento para propor a adopcao 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.

Clausula 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 pas sando a

constituir parte integrante.

Ciausula 8. a

Resolu9ao e denuncia

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

relativamente a data da cessacao de efeitos do presente protocolo, denunciar 0

mesmo mediante carta registada com aviso de recepcao dirigida a outra parte, sem

necessidade de invocar justa causa, ou qualquer fundamentacao;

2. 0 Exercito portugues podera proceder a sua resolucao quando as alteracoes

preferenciais previstas no n° 3 da clausula 3.a deixarem de constituir uma

vantagem, quando comparadas com as condicoes oferecidas a generalidade dos

seus clientes da LISBOAPOIO;

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

independentemente de quem tome a iniciativa, nao exonera a LISBOAPOIOde

cumprir pontualmente e ate final os contratos individuais celebrados com os

beneficiarios;

4. A resolucao ou denuncia nao confere direito de indemnizacao a qualquer das

partes.
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Clausula 9.&

Prazo de vigencta

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

de 2011, 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 periodo em curso.

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

Assim 0 outorgaram, em Lisboa, aos 20 dias do mes de Janeiro de 2011

Pelo 1.°0.
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