




PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

 

 

Entre o MUNICÍPIO DO BARREIRO, com sede na Rua Miguel Bombarda s/n, Edifício 

dos Paços do Concelho, pessoa coletiva nº 506 673 626, representada pelo 

Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto Palácios Pinheiro de 

Carvalho, com domicílio necessário no edifício dos Paços do Concelho, na morada 

supra mencionada, adiante designado de primeiro acordante; 

 

A FREGUESIA DA VERDERENA, com sede na Avenida da Liberdade, nº 19, 

Verderena, pessoa coletiva nº 506 889 114, representada pela sua Presidente, 

Alexandra Maria dos Santos Gomes Alves Silvestre, com domicílio necessário no 

edifício da Junta de freguesia, adiante designada de segunda acordante; 

 

A NÓS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO 

DEFICIENTE, com sede na Rua Salgueiro Maia, 25 A, Lavradio, pessoa coletiva nº 

501 308 849, representada pelo seu Presidente, Mário Durval Póvoa do Rosário, 

casado, com domicílio necessário na morada atrás mencionada, adiante designada de 

terceiro acordante; 

 

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO BARREIRO, com sede em Rua Miguel 

Bombarda, 2830 - 089 Barreiro, pessoa coletiva nº 500746125, representada pela sua 

Provedora, Sara Bernardina Xavier de Oliveira, com domicílio necessário na morada 

atrás mencionada, adiante designada de quarto acordante;  

 

A ASSOCIAÇÃO CLÍNICA FRATER, com sede em Rua Miguel Bombarda 203, 1.º 

Dto, 2830 – 089 Barreiro, pessoa coletiva nº 507096142, representada pelo seu 

Presidente, Nelson Mendes Reis de Carvalho, com domicílio necessário na morada 

atrás mencionada, adiante designado de quinto acordante; e 

 

A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BARREIRO 

– CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA, pessoa coletiva nº 501103058, com sede Av. 

Fuzileiros Navais 2D, 2830 – 148 Verderena Barreiro, representada pelo seu 



Presidente, José de Oliveira Soares, com domicílio necessário na morada atrás 

mencionada, adiante designada de sexta acordante,  

É acordado, livremente e de boa fé, um protocolo de cooperação que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula Primeira 

O MUNICÍPIO DO BARREIRO é proprietário das instalações sitas na Praceta D. 

Duarte, Lojas 3 e 4, na Freguesia da Verderena, Concelho do Barreiro. 

 
 

Cláusula Segunda 

No âmbito do presente Protocolo, o MUNICÍPIO DO BARREIRO cede gratuitamente, 

aos segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto acordantes, as instalações referidas na 

cláusula anterior, para a instalação e funcionamento da Loja Comunitária da Freguesia 

do Verderena, enquadrada no Projeto “BSolidário – Movimentar Vontades”, que se 

traduzirá na dinamização de uma ação social pró-ativa, assente em princípios 

nucleares, tais como: 

a) O reconhecimento da igualdade de oportunidades como forma de combater as 

desigualdades sociais; 

b) A intervenção baseada numa lógica de responsabilização; 

c) O desenvolvimento de medidas territoriais, através da criação de dinâmicas de 

potenciação dos recursos e competências locais. 

 
 

Cláusula Terceira 

As entidades referenciadas neste protocolo de cooperação são as que integram o 

projeto, sem prejuízo da eventual adesão de outras entidades que venham a ser 

complementares para melhor alcançar os objectivos propostos. 

 
 

Cláusula Quarta 

Para a concretização e desenvolvimento da Loja Comunitária os acordantes obrigam-

se a: 

a) Definir as normas orientadoras do funcionamento da Loja Comunitária; 



b) Implementar os procedimentos administrativos de gestão controlo e informação 

que garantam a transparência e rigor na circulação de bens e prestação de 

serviços; 

c) Adotar a loja Comunitária como parte integrante das respostas de cada entidade 

parceira; 

d) Promover a divulgação da Loja Comunitária junto da comunidade, empresas e 

estabelecimentos comerciais locais e desenvolver campanhas de angariação de 

bens; 

e) Garantir a eficácia da Loja Comunitária, assegurando o bem-estar dos 

beneficiários e o respeito pela sua dignidade; 

f) Desenvolver o interesse e a responsabilidade dos beneficiários pelo bom 

funcionamento da Loja Comunitária; 

g) Encaminhar indivíduos ou famílias para a Loja Comunitária; 

h) Avaliar regularmente o funcionamento da Loja Comunitária. 

i) Informar, encaminhar e articular com as entidades competentes problemáticas 

sociais identificadas. 

 
 

Cláusula Quinta 

Tendo presente as entidades que subscrevem este Protocolo, bem como os objetivos 

gerais da Loja Comunitária, os acordantes obrigam-se a: 

 

1. MUNICÍPIO DO BARREIRO 

a) Ceder gratuitamente as instalações sitas na Praceta D. Duarte, Lojas 3 e 4, na 

Verderena, para o funcionamento da Loja Comunitária; 

b) Potenciar, no âmbito do Secretariado Técnico do CLASB, o trabalho em parceria 

de modo a rentabilizar recursos para dar resposta às situações de carência 

económica sinalizadas; 

c) Incrementar o alargamento e a diferenciação da Loja Comunitária estabelecendo 

novas parcerias. 

 

2. FREGUESIA DA VERDERENA 

a) Assegurar a coordenação da Loja Comunitária; 

b) Realizar as obras de adaptação e assegurar a manutenção das instalações e 

dos equipamentos da Loja Comunitária;  



c) Assegurar recursos humanos em regime de voluntariado ou através de 

respostas no âmbito das medidas ativas de emprego; 

d) Assegurar em articulação com os restantes parceiros o funcionamento da Loja 

Comunitária e a gestão dos recursos humanos disponibilizados e dos bens 

doados, designadamente a sua triagem, organização e inventariação. 

 

3. NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente 

a) Disponibilizar, sempre que necessário, recursos humanos para o funcionamento 

da Loja Comunitária, nomeadamente no apoio direto, no atendimento, na 

avaliação e encaminhamento social das situações; 

b) Colaborar na recolha, entrega e ou encaminhamento de bens doados para a 

Loja Comunitária. 

 

4. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO BARREIRO 

a) Disponibilizar, sempre que necessário, recursos humanos para o funcionamento 

da Loja Comunitária, nomeadamente no apoio direto, no atendimento, na 

avaliação e encaminhamento social das situações; 

b) Fornecer apoio alimentar em situações de comprovada carência, de acordo com 

as disponibilidades da instituição; 

c) Facilitar o acesso à lavandaria e aos balneários, para tratamento de roupa e 

higiene pessoal, sempre que a situação de carência o justifique; 

d) Colaborar na recolha, entrega e ou encaminhamento de bens doados para a 

Loja Comunitária; 

 

5. ASSOCIAÇÃO CLÍNICA FRATER 

a) Disponibilizar, sempre que necessário, recursos humanos para o funcionamento 

da Loja Comunitária;  

b) Colaborar na recolha, entrega e ou encaminhamento de bens doados para a 

Loja Comunitária; 

c) Atender e avaliar, quando necessário, os beneficiários da Loja Comunitária, no 

âmbito das respostas da Associação; 

d) Promover ações de informação e sensibilização na área da saúde, para os 

beneficiários da Loja Comunitária. 

 



6. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BARREIRO 

– CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

a) Disponibilizar, sempre que necessário, recursos humanos para o funcionamento 

da Loja Comunitária;  

b) Colaborar na recolha, entrega e ou encaminhamento de bens doados para a 

Loja Comunitária; 

c) Promover ações de informação e sensibilização comunitária no âmbito da área 

de intervenção da Associação. 

 
 

Cláusula Sexta 

 

O presente protocolo tem a duração de um ano, a contar da data da sua assinatura, 

sendo renovável por iguais períodos, sem prejuízo da sua denúncia por parte de 

qualquer dos acordantes, mediante comunicação escrita, com a antecedência mínima 

de 30 dias em relação ao termo do prazo inicial ou da sua renovação. 

 
 

Cláusula Sétima 

1 - Ao primeiro acordante será facultado, excepcionalmente, o exercício do direito de 

denúncia em caso de comprovada urgência na necessidade de utilização das 

instalações. 

2- Aos restantes acordantes será facultado o exercício do direito de denúncia, 

mediante justificada ocorrência de alteração das circunstâncias que condicionaram a 

celebração do presente protocolo. 

3 – Verificando-se o referido no ponto 1 os segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto 

acordantes obrigam-se a desocupar imediatamente as instalações. 

 
 
Feito em sextuplicado , aos ____ dias do mês de ________ de 2013 

 

O Presidente da Câmara, 

 
 

_________________________________________ 

(Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho) 



A Presidente da Junta de Freguesia da Verderena, 

 
 

_________________________________________ 

(Alexandra Maria dos Santos Gomes Alves Silvestre) 

 

 

 

O Presidente da NÓS, 

 
 

_________________________________________ 

(Mário Durval Póvoa do Rosário) 

 

 

 

A Provedora da Santa Casa de Misericórdia do Barreiro, 

 
 

_________________________________________ 

(Sara Bernardina Xavier de Oliveira) 

 

 

 

O Presidente da Associação Clínica Frater, 

 
 

_________________________________________ 

(Nelson Mendes Reis de Carvalho) 

 

 

 

O Presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro - 
Corpo de Salvação Pública, 

 
 

_________________________________________ 

(José de oliveira Soares) 


