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PROTOCOLO DE COOPERA00

Entre:

MEO, Servicos de Comunicacties e Multimedia, S.A., corn sede, em Lisboa, Av. Fontes Pereira de

Melo, 40, inscrita na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa, sob o numero Unico de matricula

e pessoa coletiva 504 615 947, corn o capital social de 230.000.000,00 de euros, neste ato,

representada por Alexandre Fonseca, na qualidade de Presidente do Conselho de Administragao,

corn poderes para o ato, doravante designada por "ALTICE PORTUGAL",

E,

Municipio de Vi la Velha de R&M), corn sede em Vila Velha de Roclao, pessoa coletiva de direito

p6blico n° 506 642 798, corn sede na Rua Santana 6030-230 Vila Velha de Rodao, neste ato

representado por Luis Miguel Ferro Pereira, na qualidade de Presidente da Camara, corn poderes

para o ato, doravante designada por "Municipio",

Considerando que:

I. 0 Grupo Altice Portugal é uma referencia nos setores das telecomunicagoes, multimedia e
tecnologias de informagao, que tern apostado na inovagao, e competitividade, no
desenvolvimento e muito tern contribuido para o crescimento da economia nacional e
afirmagao externa do Pais, num setor altamente cornpetitivo a escala global;

II. A ALTICE PORTUGAL se assume como parceiro Estrategico e Preferencial das entidades que

promovem o empreendedorismo e a inovagao, nomeadamente nas areas das
telecomunicagoes, comunicagoes eletronicas, solugEies cloud, tecnologias/sistemas de
informagao e nos servigos de business process outsourcing;

III. 0 Municipio é uma entidade que se preocupa corn a salvaguarda e valorizagao do
patrimonio historic° portugues em concreto no tocante ao Azeite, promovendo a
divulgagao das tecnicas de produgao e da importancia deste para o desenvolvimento local
e regional;

IV. 0 Municipio no ambito das suas atribuigiies na prossecugao dos fins de interesse ptIblico
que prossegue, procura estabelecer parcerias e protocolos, corn entidades publicas e
privadas.

E celebrado e reciprocamente aceite entre as Partes o presente Protocolo de Cooperagao
(abreviadamente designado por protocolo) sujeito ao disposto nas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA

0 presente protocolo tern por objeto promover a colaborag5o entre as Partes tendo ern vista
identificar e implementar iniciativas e oportunidades que respondam as necessidades e desafios da
divulgacao do Azeite Portugues.

CLAUSULA SEGUNDA

No ambito do presente protocolo as atribuigoes das Partes so as seguintes:

1) Compete ao Municipio:
a) Identificar servigos e desafios locais nas suas areas de atuagao onde as solugOes da ALTICE

PORTUGAL possam ser desenvolvidas e implementadas;
b) Designar a ALTICE PORTUGAL como Parceiro Tecnologico do Museu do Azeite;

c) Divulgar a parceria objeto do presente Protocolo, mediante inclus5o nos meios de
comunicag5o ao seu dispor, do logotipo da ALTICE PORTUGAL e/ou de marca da ALTICE
PORTUGAL para o segmento empresarial e que esta venha a indicar, designadamente nas
entradas do Museu do Azeite e outras pegas de comunicagao;

d) Promover o envolvimento da ALTICE PORTUGAL em iniciativas por si desenvolvidas,
nomeadamente congressos, eventos turisticos, concursos de ideias, entre outros.

2) Compete a ALTICE PORTUGAL:
a) Proporcionar condigOes comerciais favoraveis no ambito da aquisiga'o de produtos

comercializados e de servigos prestados pela ALTICE PORTUGAL ou de qualquer outra
empresa do Grupo Altice Portugal, nomeadamente na area de rede Wi-Fl;

b) Colaborar corn ao Municipio em iniciativas por si desenvolvidas, em condigoes a acordar
caso a caso.

CLAUSULA TERCEIRA

Para efeitos de acompanhamento da execug5o do presente protocolo, cada uma das partes
comunicara a outra a identificag5o do(s) respetivo(s) interlocutores, no prazo de 30 dias apos
assinatura do presente protocolo.

CLAUSULA QUARTA

Qualquer iniciativa de comunicag5o ou divulgagao publica relativa ao presente protocolo, devera
fazer referenda a ambas as Partes e ser articulada entre estas.
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CLAUSULA QUINTA

0 incumprimento de qualquer dos compromissos constantes no presente protocolo implica apenas

o direito de resolucao do mesmo.

CLAUSULA SEXTA

1. 0 presente protocolo vigora pelo period() de 1 (urn) ano, a contar da data da sua assinatura,

renovando-se autornatica e sucessivamente por iguais periodos, caso no seja denunciado
P01 qualquer uma das Partes por carta registada, corn aviso de rececao, corn a antecedencia

minima de 45 (quarenta e cinco) dias de calendario, relativamente ao termo do period°
inicial ou de qualquer uma das suas renovagoes.

2. Sem prejuizo do disposto no nUmero urn desta Clausula, o presente protocolo sera
anualmente avaliado na sua execucao pela ALTICE PORTUGAL e pelo Municipio.

CLAUSULA SETIMA

1. 0 presente protocolo rege-se pela Lei Portuguesa.

2. A formalizacao deste protocolo nao implica a existencia de nenhuma associagao ou criacao

de entidade conjunta de colaboracao entre as Partes, de tal forma que nenhuma das Partes

podera vincular a outra em virtude deste protocolo, permanecendo independentes entre si.

Feito em Lisboa aos 20 dias do mes de novembro de 2019, em dois exemplares, ambos originais,

ficando urn em poder de cada uma das Partes.

Pela ALTICE PORTUGAL

(Alexandre Fonseca)

Pelo Municipio de Vila Velha de Rodao

—

(Luis Miguel Ferro Pereira)


