
PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUES E A TRA~O DE
UNIAo - COOPERATIVA DE SERVI~OS DE APOIO DOMICILIARIO,
CRL.

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 disponibilizado pela Trace de Uniao - Cooperativa de Services de Apoio

Domiciliario, CRL.

2. Identfflcaeao 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) TRA(::O DE UNIA.O - COOPERATIVA DE SERVI(::OS DE APOIO DOMICILIARIO,

CRL, pessoa colectiva nurnero 504875442, com sede social na Rua Ruben A.

Leitao n° 4, 1200-392 Lisboa, utilizadora das marc as "Tra~o de Uniiio" e "Futuro

Feliz em Familia", adiante designada por "TRA<;::ODE UNIAO"representada neste

acto pelo Presidente da Direccao, Sr. Eng." Andre Cavaco Leite, 0 qual tern poderes

para outorgar 0 presente acordo;

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

seguintes:
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3. Parte dispositiva

Clauaula 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 aces so em condicoes preferenciais, aos services de apoio domiciliario,

disponibilizados pela " TRACODE UNIAO";

2. 0 protocolo tern ambito nacional, contudo a "TRACODE UNIAO" somente presta

services na area metropolitana de Lisboa.

Clausula 2. a

Obriga~oes 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 "TRACODE UNIAO"a divulgar os

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

Exercito;

3. A realizacao de accoes de informacao pela "TRACO DE UNIAO" 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

Procedfmentoa/Obrtgacees da "TRAC;ODE UNIAO"

1. A "TRACODE UNIAO"como pessoa colectiva prestadora de multiples services de

apoio dorniciliario, tendo por base uma equipa multidisciplinar, especializada em

ciencias sociais da vida, norteada pela etica profissional, integrando profissionais

especializados e devidamente credenciados, onde se incluem assistentes sociais,

ajudantes familiares, psic6logos, fisioterapeutas, enfermeiros, medicos e outros

tecnicos, designadamente de terapias alternativas, assumindo essencialmente

duas vertentes:

2



• SERVICOS SOCIAlS

Companhia, actividades ocupacionais e animacao;

Higiene e conforto, pessoal e habitacional;

Alimentacao - confeccao e acompanhamento;

Gestae e administracao de medicacao;

Apoio nas tarefas domesticas;

Acompanhamento ao exterior (consultas medicas, passeios);

Apoio biopsicossocial;

Apoio a pessoas com deficiencia mental (Protocolo APPACDM/CERCI).

• SERVICOSMEDICOS

Cuidados especificos a doentes convalescentes com AVC,Alzheimer;

Parkinson, Diabetes;

Apoio apos alta-hospitalar I cuidados continuados;

Enfermagem, analises clinicas e exames cardiologicos;

Fisioterapia, terapia ocupacional e respiratoria (Terapeutas

diplomadas pela Escola Superior de Saude do Alcoitao];

Podologia;

Consultas de medicina internal geriatria e de urgencia ao domicilio;

Acupunctura, Shiatsu e massagens terapeuticas.

• PRODUTOSDE APOIO- AJUDASTECNICASE MATERIALHOSPITALAR

Comercializacao de todo a tipa de ajudas tecnicas, material ortopedico e

hospitalar (Domicilios, Lares, Clinicas, Hospitais). Assessoria Tecnica, Entrega

e Montagem no Domicilio nas seguintes categorias de produtos:

Higiene: Ajudas de Banho, Alteadores de Sanita, Barras, Material de

Incontinencia/ Fraldas;

Cadeiras de Rodas: Manuais, Posicionamento, Electricas, Lazer;

Auxiliares de

Andarilhos;

Material Hospitalar: Camas Articuladas, Manuais, Electricas,

Hidraulicas, Colchoes, Almofadas, Acessorios;

Marcha: Canadianas, Piramides, Bengalas,

Material Anti-Escaras/Posicionamento: Almofadas, Colchoes,

Assentos;

Eleva~ao e Transferencia: Gruas e Assentos;
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Acessibilidades: Rampas e Elevadores;

ReabilitaQao;

Imobtltzaeao e Compressao;

Podologia.

• SERVICOSDE ENGENHARIAE OBRAS

Conservaeao, reparacao e remodelacac do domicilio, coordenado por Eng.
acreditado pela Ordem dos Engenheiros:

Acessibilidades e Supressao de Barreiras Arquitect6nicas;

Canalizacao e Desentupimentos;

Gas, Electricidade, Telefone e Dados;

Estores, Janelas e Caixilharias;

Portas e Fechaduras;

Pavimentos Flutuantes;

Pinturas, Infiltracoes e Impermeabilizacoes;

Carpintaria e Mobiliario;

Cozinha e Casas de Banho;

AVAC- Aquecimento, Ventilacao e Ar Condicionado;

Electrodomesticos;

Jardinagem (interior e exterior);

Inspeccoes peri6dicas de Electricidade e de Gas.

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

esc1arecidas, pela forma mais adequada, a fim de constituirem uma regalia

particular para os beneficiaries;

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

n01 desta clausula, tern direito a:

• Uma reducao de 20% sobre 0 preco de venda ao publico na mensalidade do

service de apoio domiciliario, extensivel a todos os familiares directos e ate 2°

grau,

• Um desconto de 20% sobre preco de venda ao publico para 0 service de

Outsourcing em regime de prestacao de services,

• Em todo 0 tipo de produtos de apoio, ajudas tecnicas e services de engenharia

e obras do domicilio, um desconto de 10%.
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4. Deve a " TRA<;O DE UNIAO " prosseguir a defesa dos interesses dos seus services,

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.

Cbiusula 4.a

Beneficiarfos

1. Sao beneficiaries 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 servico de assistencia

na doenca, ou outro documento comprovativo dessa condicao;

2. A" TRA<;O DE UNIAO " podera 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 " TRA<;O DE UNIAo "

a sua resolucao.

Clausula 6.a

Comunlcacao entre as partes

1. Para facilitar a comunicacao 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.

Clauaula 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.
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Chiusula 8.a

Resolucao 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

clientes da "TRACODE UNIAO";

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

independentemente de quem tome a iniciativa, nao exonera a "TRACODE UNIAO"

de cumprir pontualmente e ate final os contratos individuais celebrados com os

beneficiaries;

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

partes.

Clausula 9.a

Prazo de vigencia

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

de 2010, 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 15 dias do mes de Outubro de 2010

Pelo 1.0 Outorgante:

--~GLJu~
Pelo 2.° Outorgante:

~
EUN .. T~~

o '¥Senf de Io~I~ !-P-
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