Memorando de Entendimento da Parceria TIS
Este documento deve ser anexado ao formulário de candidatura. O documento deve integrar informação
sobre as diferentes entidades parceiras que compõem a parceria TIS. O Memorando de Entendimento deve
ser preparado de acordo com o presente modelo.

Memorando de Entendimento para implementação do projeto “ [INSERIR NOME DO PROJETO] ”
Considerando que:
1 – A/o [nome da entidade que implementa o projeto] vai implementar as atividades previstas no
[nome do projeto]. A/o [nome da entidade que implementa o projeto] dedica-se a [descrição da
entidade e suas principais atividades no projeto]. Enquanto entidade implementadora das
atividades previstas, a esta compete [explicitação do contributo e das obrigações no contexto do
projeto]. Do orçamento global da candidatura, a esta cabe-lhe o montante de [valor do
orçamento, em euros, afeto a esta entidade parceira].
2 – A/o [nome do investidor social] vai financiar as atividades previstas no [nome do projeto],
garantindo o financiamento de forma a contribuir para o sucesso do mesmo, estando disposta/o
a adiantar o investimento inicial necessário para a sua implementação e a suportar o risco
associado ao não cumprimento dos resultados previstos. A/o [nome do investidor social] dedicase a [descrição da entidade e suas principais atividades no projeto]. Enquanto entidade
financiadora das atividades previstas, a esta compete [explicitação do contributo e das obrigações
no contexto do projeto]. Do orçamento global da candidatura, a esta cabe-lhe o montante de
[valor do orçamento, em euros, afeto a esta entidade parceira].
3 – A/o [entidade do sector público] está interessada/o em testar um modelo de intervenção
inovador implementado pela/o [nome da entidade que implementa o projeto]. A/o [entidade do
sector público] dedica-se a [descrição da entidade e suas principais atividades no projeto].
Enquanto entidade do setor público com competência de política pública na área temática do
[nome do projeto], a esta compete [explicitação do contributo e das obrigações no contexto do
projeto]. Esta entidade pública não tem fluxos financeiros associados à candidatura.
4 – A/o [nome do investidor social] assume a coordenação da parceria, à qual é atribuída a
designação de entidade coordenadora, cabendo-lhe a articulação, quer com a Autoridade de
Gestão, quer entre as várias entidades parceiras, competindo-lhe ainda proceder às reposições
de verbas por inteiro a que haja lugar, sem prejuízo da responsabilidade solidária a que todas as
entidades parceiras estão obrigadas.
5 – Relativamente aos mecanismos de articulação adotados entre as entidades parceiras,
[explicitar de acordo com o modelo de funcionamento acordado entre as partes, nomeadamente
prazos e montantes relativos às transferências das verbas entre as partes].
6 – Os resultados definidos para o [nome do projeto], acordados entre as partes que compõem o
presente Memorando de Entendimento, e contratualizados com a Autoridade de Gestão (AG) do
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), serão apresentados à Estrutura de
Missão Portugal Inovação Social (EMPIS), enquanto entidade responsável pela análise das
respetivas evidências e pela validação dos resultados contratualizados.
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7 – Uma vez cumpridos os resultados contratualizados, e só nesse caso, a AG do POISE
reembolsará a/o [nome do investidor social] no montante de despesa validada como elegível,
tendo como limite máximo o valor aprovado em candidatura para esses mesmos resultados.
8 – São objetivos da presente parceria a [descrição dos objetivos].
9 – O presente Memorando de Entendimento estabelece os objetivos da parceria TIS, e as bases
de coordenação e definição de papéis de cada entidade no âmbito da Parceria TIS para efeitos de
candidatura ao instrumento de financiamento de TIS da Iniciativa Portugal Inovação Social.

Assim,
[Nome da entidade que implementa o projeto], pessoa coletiva nº [número de pessoa coletiva],
com sede na [morada], neste ato representada/o por [nome e função do representante legal],
com poderes para o ato.
[Nome do investidor social], pessoa coletiva nº [número de pessoa coletiva], com sede na
[morada], neste ato representada/o por [nome e função do representante legal], com poderes
para o ato.
[Nome da entidade do sector público], pessoa coletiva nº [número de pessoa coletiva], com sede
na [morada], neste ato representada/o por [nome e função do representante legal], com poderes
para o ato.
O presente Memorando de Entendimento tem início na data em que for outorgado por todas as
partes e vigora até ii de iiii de iiii.

[Nome da entidade que implementa o projeto]
[Nome do representante legal]
Assinatura: ____________________________________________________________

[Nome do investidor social]
[Nome do representante legal]
Assinatura: ____________________________________________________________

[Nome da entidade do sector público]
[Nome do representante legal]
Assinatura: ____________________________________________________________

[Local], ii de iii de iiii
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