
 

 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

Entre a 
UIPSSDB – UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DO DISTRITO DE BRAGANÇA, pessoa 

coletiva com sede na Fundação Betânia, Cabeça Boa – Bragança, abaixo 

designada por UIPSSDB  

e 

 

 EXPANDINDUSTRIA – ESTUDOS PROJETOS E GESTÃO DE 

EMPRESAS, SA., COM SEDE NA AVENIDA DE FRANÇA, 895 - 
PORTO, abaixo designada por Expandindustria é celebrado o presente 

protocolo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes e demais 

legislação aplicável: 

 

Tendo em conta que; 

- A UIPSSDB é uma associação sem fins lucrativos, que tem por missão o 

associativismo social e tudo o mais constante do seu objeto estatutário. 

 – A Expandindustria é uma consultora de base de gestão de sistemas, 

planeamento, tratamento, armazenamento e segurança de dados e 

informação, fazendo parte dos serviços que presta o departamento de 

implementação no novo RGPD. 

 – A Expandindustria está disponível para prestar serviços de 

implementação do novo RGPD aos associados da UIPSSDB, nas condições 

e preços de acordo com a génese da sua natureza de base social; 

- A UIPSSDB entende que se deve associar a este esforço no sentido de 

que este serviço seja prestado aos seus associados; 

- A experiência da Expandindustria comprovada na prestação de serviços 

que tem efetuado junto de outras instituições similares da própria região. 

- E ainda que a implementação do novo regulamento geral de proteção de 

dados é de aplicação obrigatória, nomeadamente para as instituições de 

solidariedade social. 

 

Clausulas: 

1 – A UIPSSDB compromete-se a disponibilizar e apresentar a proposta de 

preços de serviços a todos os associados, constituindo-se como parceira; 

 



 
2 – A mediar o trabalho entre os associados que vierem a contratar e a 

Expandindustria; 

 

3 – Nomeadamente, disponibilizando o espaço físico, providenciando a 

presença dos associados para as reuniões e formação se tal for necessário e 

praticar os demais atos que venham a ser convencionados. 

 

4 – A ser parceira neste protocolo, nomeadamente disponibilizando os 

contratos aos associados, bem assim como a ficha de caracterização. 

 

5 – Os eventuais contratos de prestação de serviços de implementação do 

RGPD, serão celebrados diretamente entre os associados e a 

Expandindustria. 

 

6 – Em consequência dos serviços que presta, a UIPSSDB receberá 5% do 

valor de cada contrato celebrado e que será entregue após boa cobrança e 

contra a entrega de recibo. 

 

7 – Os eventuais contratos têm por base o estipulado na proposta constante 

do anexo I. 

 

8 – Os serviços prestados aos não associados da UIPSSDB, sofrem um 

acréscimo de 10% no respetivo preço. 

 

9 – A UIPSSDB compromete-se a colaborar no sentido da concretização do 

presente relativamente aos seus associados de forma a que os preços 

apresentados sejam justificáveis. 

 

10 – A Expandindustria compromete-se, analisando caso a caso, a 

colaborar com a UIPSSDB noutros setores e atividades, sendo doravante 

verdadeiros parceiros. 

 

É esta a vontade das partes que depois de o lerem disseram entendê-lo e 

querê-lo e por isso o vão assinar. 

 

Porto, 5 de Julho de 2019 

 

PELA UIPSSDB 

 

……………………………………………………………………………… 

 



 
PELA EXANDINDUSTRIA 

 
……………………………..……………………………………………… 
 


