
 

                                   

POLO DE INOVAÇÃO …………………… 

 

Contrato de Parceria para Gestão e Dinamização do Pólo 

 

Considerando que: 

1. (vocação do Pólo de inovação) 

2. aposta na modernização da Rede de Inovação, através da renovação/ requalificação das 

infraestruturas e equipamentos científicos de laboratórios, estruturas piloto, estações centro 

experimentais, coleções de variedades regionais e efetivos de raças autóctones 

3. (necessidade para o(s) setor(es) e regiões) 

4. (a importância da articulação com outras entidades) 

5. (a futura sustentabilidade do Pólo) 

6. ….. 

7.  Atentos aos pontos acima referidos foi decidido definir o modelo de gestão e dinamização a 

adotar para o Polo de Inovação ……………..  

 

É constituído e aprovado o Contrato de Parceria para Gestão e Dinamização do Pólo 

…………………………… que se rege pelo seguinte articulado: 

 

OUTORGANTES 

1. ........, portador do Cartão do Cidadão n.º ..........., válido até …/…/….., na qualidade de 

representante legal da entidade ............. (denominação social), com sede em ....... e número de 

pessoa coletiva, Conservatória do Registo Comercial onde se encontra matriculada e o seu 

número de matrícula nessa Conservatória [no caso de entidades públicas, indicação do diploma 

legal que aprovou a sua Lei Orgânica e do Diário da República em que foi publicado; no caso das 

associações referência à publicação dos seus Estatutos]. 

2. ........, portador do Cartão do Cidadão n.º ..........., válido até …/…/….., na qualidade de 

representante legal da entidade ............. (denominação social), com sede em ....... e número de 

pessoa coletiva, Conservatória do Registo Comercial onde se encontra matriculada e o seu 

número de matrícula nessa Conservatória [no caso de entidades públicas, indicação do diploma 

legal que aprovou a sua Lei Orgânica e do Diário da República em que foi publicado; no caso das 

associações referência à publicação dos seus Estatutos]. 

 

 

(repetir tantas vezes quantas as Entidades a integrar o modelo de gestão do Pólo) 

 



 

                                   

Celebram, para efeitos do cumprimento do n.º 5 “As condições de atribuição do financiamento”, 

do Aviso N.º 01/ C05-i03/2021 – Rede de Inovação, o presente Contrato para, em parceria, 

assegurarem a Gestão e Dinamização do Pólo ………………….,  nos seguintes termos: 

 

Artigo 1.º 

Natureza 

O Pólo de Inovação …………………. é uma infraestrutura que reúne condições para ………………….., 

na/no área/setor da ………………………………. que mobilizará e integrará stakeholders com 

responsabilidade na dinamização, implementação e execução de atividades de investigação, 

inovação, formação, demonstração e transferência de conhecimento e tecnologia, reforçando, 

significativamente, o ecossistema de investigação e inovação agrícola e agroalimentar. 

Artigo 2.º 

Objeto do contrato 

O presente Contrato define os objetivos da parceria, as obrigações e responsabilidades de cada 

uma das entidades. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

São objetivos da presente parceria os seguintes: 

1. (Assegurar e monitorizar a implementação da estratégia, a atração e diversificação das 

fontes de financiamento a 5 anos); 

2. (Articular com instituições de ensino tecnológico e colaboração com atores sociais e as 

empresas em particular); 

3. ….. 

(descrição dos objetivos da parceria) 

Artigo 3.º 

Órgãos de Gestão 

1. (Definição dos órgãos de gestão e sua composição; 

2. Designação da entidade coordenadora;  

3. Descrever a forma de gestão para a operacionalização e funcionamento do Pólo; 

4. Apresentação do organograma). 

Artigo 4.º 

Obrigações da entidade coordenadora 

1. …… 

2. …. 

 

 



 

                                   

Artigo 5.º 

Obrigações dos parceiros 

1. …. 

2. …… 

Artigo 6.º 

Procedimentos internos de decisão e funcionamento da parceria 

 

(definir as regras de decisão e funcionamento da parceria e respetivos órgãos de gestão) 

 

Artigo 7º 

Plano de ação 

As atividades de ………………. do Pólo estão organizadas da seguinte forma: 

a) (como é definido o programa de trabalho, periodicidade, fontes de financiamento e 

respetivas responsabilidades); 

b) (identificar áreas e atividades respetivas)  

c) ……………………. 

 

Artigo 8º 

Recursos 

1. Os recursos humanos e materiais são afetos pelos membros em apoio ao seu funcionamento 

(em género, com recursos financeiros próprios ou por afetação de recursos através de 

projetos a que se venham a candidatar). 

2. Constituem receitas do Pólo (exemplos): 

a) O produto da realização de projetos; 

b) O financiamento oriundo de programas comunitários; 

c) O financiamento público pontual ou periódico por adjudicações de funções de interesse 

publico; 

d) As receitas de ação de formação e outros eventos; 

e) O produto da prestação de serviços de consultadoria, assessoria técnica e pesquisas de 

mercado; 

f) As receitas de vendas de publicações; 

g) Quaisquer outros rendimentos; 

h) …….. 

 

 

 

 

 



 

                                   

Artigo 9.º 

Alterações ao contrato de parceria 

Qualquer alteração ao presente contrato de parceria durante a execução do projeto deve ser 

aprovada pela parceria e submetida previamente por escrito à DGADR e IFAP, IP, estando a 

respetiva aceitação sujeita à aprovação da mesma. 

 

Artigo 10.º 

Vigência do contrato 

1. A vigência deste contrato está condicionada, para todos os efeitos, à aprovação ao 

financiamento no âmbito do PRR. 

2. O presente contrato vigora pelo período de 5 anos. 

 

Contrato celebrado em …………………….., no dia …… de …………………… de  20 …….  

 

Os abaixo assinados declaram ter lido e aceite o presente contrato. 

 

ENTIDADE NOME E FUNÇÃO DO ASSINANTE ASSINATURA DIGITAL 

Entidade 1   

 

 

   

 

 

Entidade n   

 

 

 (Identificação de cada um dos outorgantes e assinaturas dos seus representantes) 


