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Entre: 

Instituto de Informática, I.P., adiante designado como II, I.P., pessoa coletiva n.º 504 322 915, 

com sede na Avenida Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 17 – Edifício Ciência I, Taguspark, em Porto 

Salvo, representado pela mestre Paula Margarida Barrocas Salgado, que intervém na qualidade 

de Presidente do Conselho Diretivo, com poderes bastantes para a prática deste ato, nos 

termos do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e do Despacho n.º 3065/2016 

de 16 de fevereiro, da Secretária de Estado da Segurança Social, publicado na 2ª série do D.R. 

de 29 de fevereiro de 2016; 

e  

 

(nome do Município), adiante designado como (sigla) pessoa coletiva n.º (a preencher), com 

sede na (morada), representado por (indicação do representante para o ato) que intervém na 

qualidade de (cargo do representante). 

 

Considerando: 

 

A. São atribuições do II, I.P., nomeadamente, assegurar a construção, gestão e operação 

de sistemas aplicacionais e de infraestruturas tecnológicas nas áreas de tecnologias de 

informação e comunicação, privilegiando uma lógica de serviços comuns partilhados, e 

promover a unificação e a racionalização de métodos, recursos, processos e infraestruturas 

tecnológicas de serviços e organismos, bem como prestar serviços a terceiros conforme o 

disposto nas alíneas c), d) e f) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 196/2012 de 23 de agosto; 

 

B. São atribuições do (Município), nomeadamente (inscrever particularmente atribuições 

de relevância para efeitos do presente protocolo) 

 
 

Considerando que: 
 

O II, I.P. é titular originário do sistema de atendimento ao público denominado por “Sistema de 

Informação para a Gestão do Atendimento”, doravante designado por sigä; 

 

E a contraparte (município) manifesta o interesse na utilização do sistema de atendimento ao 

público sigä, é celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula Primeira 

Objeto e finalidade 

1.O presente Protocolo tem por objeto regular as obrigações e responsabilidades de ambas as 

partes no que respeita à disponibilização por parte do II, I.P. e utilização por parte do (nome 

Município) do sigä. 

2. A disponibilização do sistema sigä engloba as seguintes funcionalidade do serviço: 

a) O sistema sigä base; 

b) O sistema móvel – sigaApp.  

Nota: É opção da entidade a disponibilização do sistema móvel, o sigä pode ser disponibilizado apenas na 

modalidade de sistema base. 

 

Cláusula Segunda  
Propriedade intelectual 

Os direitos de propriedade intelectual sobre o sigä pertencem ao II, I.P.. 

 

Cláusula Terceira 

Disponibilização do serviço sigä 

A disponibilização do serviço da solução informática denominada sigä é assegurada pelo II, I.P. 

através de redes de comunicação, em circuito dedicado, entre o II, I.P. e o (nome Município) 

e de acordo com os níveis de serviço estabelecidos no anexo II ao presente protocolo. 

 
Cláusula Quarta 

Dever de sigilo 

1. As partes devem guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra de que possam ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do presente Protocolo. 

2. A informação e a documentação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmitida a 

terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado 

direta e exclusivamente à execução do Protocolo. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que seja 

comprovadamente do domínio público ou que as Partes sejam legalmente obrigadas a revelar. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor, sem limite temporal, tendo em conta nomeadamente, 

os deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

5. O (nome Município) obriga-se a incluir uma cláusula de sigilo, no âmbito do sigä, nos casos 

em que celebre protocolos com os seus parceiros (entidades que fazem uso do sistema sigä). 
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6. No caso de as cláusulas anteriores não serem respeitadas, infere-se numa obrigação de 

indemnização à parte lesada. 

 

Cláusula Quinta 

Obrigações do Instituto de Informática, I.P. 

1. Na execução do presente protocolo o II, I.P. obriga-se a: 

a) Disponibilizar o serviço da solução informática sigä para acesso e utilização do (nome 

Município); 

b) Prover os serviços de manutenção e assistência técnica ao software aplicacional sigä e ao 

software de base de forma a garantir os níveis de serviço constantes do Anexo II do presente 

protocolo; 

c) Comunicar atempadamente ao (nome Município) as alterações às especificações técnicas 

relevantes; 

d) Prestar um serviço técnico de atendimento ao (nome Município) a funcionar de segunda-

feira a sexta-feira, das 8:00 horas às 18:00horas, via telefone, correio eletrónico ou outro 

meio que possa vir ser acordado entre as partes; 

e) Promover um workshop para os utilizadores, técnicos de informática, com perfil de 

administração de sistemas e/ou gestão; 

f) Ministrar uma ação de formação para formadores, com a duração de 14 horas, tendo como 

destinatários um conjunto de formadores internos do (nome Município), ou duas ações de 

formação de utilizadores finais, com a duração de 7 horas; 

g) Ministrar formação sempre que as novas versões do sigä assim o justifiquem, sem prejuízo 

de outras ações de atualização para formadores a acordar; 

h) Solucionar as não-conformidades, decorrentes das obrigações constantes neste protocolo, 

sem qualquer encargo para o (nome Município); 

i) Promover os desenvolvimentos no software aplicacional necessários para cumprir o normal 

funcionamento do sigä, designadamente adaptações a novos requisitos decorrentes de 

quadros legislativos e regulamentares, desde que os mesmos não coloquem em causa a 

arquitetura aplicacional; 

j) Garantir a atualização do software aplicacional, decorrente de uma clara evolução da 

infraestrutura tecnológica em que assenta;  

k) Designar um gestor de parceiro para o (nome Município) que seja o principal interlocutor 

no âmbito do sigä. 

l) Disponibilizar ao (nome Município) e manter atualizados todos os manuais de instalação e 

utilização do sigä, contendo todas as funcionalidades disponíveis em cada módulo. 
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2. Para efeitos da alínea i) do número 1 da presente cláusula, o Instituto de Informática proporá 

ao (nome Município), sempre que necessário, os custos dos desenvolvimentos e respetivos 

prazos de implementação, tendo em conta os diferentes níveis de urgência e a amplitude de 

que esses mesmos desenvolvimentos se venham a revestir. 

3. A disponibilização do sigä inicia-se mediante um projeto-piloto, com a duração de 3 meses e 

o número máximo de 50 postos de trabalho, sendo os trabalhos aceites pelo (nome do 

Município), de acordo com o termo constante do Anexo IV. 

 

Cláusula Sexta 

Obrigações (nome Município) 

Na execução do presente protocolo, o (nome Município) obriga-se a: 

a) Disponibilizar o acesso a informação que se considere relevante para garantir o bom 

funcionamento do sigä designadamente, todos os componentes locais de hardware e 

software, relativas à rede, aos postos de trabalho e aos periféricos. 

b) Assegurar os trabalhos conducentes ao estabelecimento da comunicação entre os pontos 

de acesso que venham a ser definidos nas infraestruturas envolvidas. 

c) Assegurar a devida manutenção de todos os componentes locais, incluindo a rede, servidor 

aplicacional com serviços de proxy, as estações de trabalho e todos os periféricos 

necessários ao bom funcionamento do sigä. 

d) Nomear um conjunto de técnicos de informática, aptos a frequentarem um workshop prático 

promovido pelo II, I.P., com vista a garantir a gestão e administração da aplicação sigä. 

e) Nomear um conjunto de técnicos, designados de formadores internos, com perfis de 

atendimento, gestão de sala e gestão de estatística. A estes cabe a responsabilidade da 

replicação da formação ministrada pelo II, I.P., com vista a garantir a utilização do sigä pelos 

utilizadores finais. 

f) Designar um Gestor de Projeto que seja o principal interlocutor no âmbito da consolidação 

de todos e quaisquer pedidos de suporte ou de alteração respeitantes ao sigä.  

 

Cláusula Sétima 

Contrapartida do serviço sigä 

1. Como contrapartida pelo serviço sigä, sistema base, o (nome Município) obriga-se a pagar 

ao II, I.P. o seguinte: 

a) Uma remuneração mensal (indicar valor 00,00€) (por extenso), a que acresce IVA à taxa 

legal em vigor, por (indicar o número de postos de trabalho) Postos de Trabalho (PT), 

calculada de acordo com o Anexo III; 
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b) O preço de 1.246,84€ (mil duzentos e quarenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), a 

que acresce IVA à taxa legal em vigor, pela implementação do serviço. 

2. Como contrapartida pelo serviço sigaApp, a AT obriga-se a pagar ao II, I.P. o seguinte: 

a) Uma manutenção anual, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, de 136€ (cento e trinta e 

seis euros); 

b) O preço de 816€ (oitocentos e dezasseis euros) pelo licenciamento, que inclui a manutenção 

do primeiro ano.  

Nota: de acordo com a decisão tomada no nº 2 da Primeira Clausula) 

3. O (nome Município) obriga-se, ainda, a pagar o custo de deslocações acordadas de 

técnicos do II, I.P. aos locais de atendimento onde estiver a funcionar o sigä. 

4. O encargo total deste contrato é de Euros (indicar valor 00,00€) (por extenso), acrescido de 

IVA à taxa em vigor, sendo suportado pela verba inscrita no capítulo (indicar) -, rubrica de 

classificação económica (indicar), do orçamento do (nome Município). 

5. Conforme disposto nos artigos 5.º e 9.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, para efeitos de 

pagamento das respetivas prestações, as faturas têm de identificar o número de compromisso 

válido e sequencial emitido pelo sistema utilizado pelo (nome Município). Nestes termos, 

durante a vigência do contrato o II, I.P. só pode emitir as faturas para pagamento depois de lhe 

ter sido facultado o número de compromisso. 

 

Cláusula Oitava 

Condições de pagamento 

1. O pagamento é efetuado no prazo de 30 dias, a contar da receção da fatura, a qual é emitida 

até ao dia 10 do mês seguinte ao trimestre civil anterior.  

2. A fatura deve discriminar os serviços a que se reporta, a média dos postos de trabalho 

apurados no trimestre civil anterior, bem como o número de compromisso a disponibilizar pelo 

(nome Município) na data de assinatura do protocolo. 

3. As faturas são em suporte de papel, remetidas ao (indicar a Direção de Serviços para 

remessa). Não sendo impeditivo o seu envio em suporte eletrónico, caso em que devem ser 

remetidas ao (indicar ) através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados para o 

endereço (indicar endereço eletrónico - xxxxx@xxx.pt). 

4. As faturas são pagas por transferência bancária, para a conta do II, I.P. para o IBAN: PT50 

0781 0112 9112 0000006 63. 

 

 

 

 

mailto:xxxxx@xxx.pt
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Cláusula Nona 

Apoio ao Cliente 

1. Sempre que se torne necessário solicitar um novo pedido de serviço ou pedido de alteração, 

este deve ser formalizado junto do Departamento de Gestão de Clientes, para o endereço de 

correio eletrónico ii-gestaoclientes@seg-social.pt, utilizando para o efeito o modelo 

normalizado, em vigor e fornecido pelo Instituto de Informática. 

2. O (nome Município) assegura o registo e envio de todos os incidentes dos utilizadores, 

através do Gestor de Projeto mencionado na alínea f), da cláusula sexta. 

3. Os pedidos de suporte referidos no ponto anterior devem ser encaminhados para o Service 

Desk do II, I.P., através de telefone ou via correio eletrónico: ii-helpdesk@seg-social.pt, que 

prestará apoio de 1ª linha e reencaminhará para um apoio de 2ª linha, situações técnicas 

respeitantes à componente aplicacional sigä. 

4. Quaisquer reclamações relacionadas com a prestação dos serviços e soluções, 

estabelecidos pelo presente protocolo, devem ser enviadas por escrito ao gestor de conta do 

cliente, através do endereço de correio eletrónico ii-gestaoclientes@seg-social.pt e deverá 

constar o texto “Reclamação”, no assunto da presente correspondência. 

 

Cláusula Décima 

Força Maior 

1. Constituem força maior as circunstâncias que impossibilitem o cumprimento pontual das 

obrigações resultantes do presente Protocolo, alheias à vontade da Parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do presente Protocolo e cujos efeitos não 

lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, 

atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas.  

2. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra Parte.  

3. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações afetadas 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 

maior.  

 

Cláusula Décima Primeira 

Responsabilidade 

1. O II, I.P. não pode ser responsabilizado por eventuais consequências que resultem de más 

práticas por parte do (nome Município), no âmbito do presente Protocolo, nomeadamente, 

mailto:ii-gestaoclientes@seg-social.pt
mailto:ii-helpdesk@seg-social.pt
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pela utilização de produtos não certificados, operados de forma incompatível com a sua 

documentação, ou em caso de violações de normas de segurança.  

3. O (nome Município) assumirá a responsabilidade por todos os danos resultantes da 

utilização indevida dos serviços disponibilizadas, pelos seus colaboradores ou terceiros com 

acesso à sua rede. 

 

Cláusula Décima Segunda 

Alterações e implementação de novos serviços e soluções 

1. Qualquer alteração às presentes cláusulas deve revestir a forma de aditamento escrito ao 

presente Protocolo e ser assinado por ambas as Partes.  

2. Qualquer inclusão de novos serviços e soluções que venham a ser acordadas entre as 

partes, revestem a forma de Adenda ao presente Protocolo. 

 

Cláusula Décima Terceira 

Comunicações Entre as Partes 

Toda a comunicação relativa ao presente Protocolo deve ser efetuada por escrito, por carta 

registada com aviso de receção, para as seguintes moradas: 

a) (nome Município)  

A/c: (indicar a quem deve ser remetido) 

Morada: (indicar) 

Endereço eletrónico: (indicar) 

 

b) Instituto de Informática, I.P. 

A/c: Presidente do Conselho Diretivo 

Morada: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 17 – Edifício Ciência I – Taguspark,  

2740-120 Porto Salvo 

Endereço eletrónico II-Gestaoclientes@seg-social.pt 

 

Cláusula Décima Quarta 

Vigência 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora pelo período 

de 12 meses, renovando-se automaticamente por dois períodos de igual duração, salvo 

oposição por qualquer das partes, comunicada com uma antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, do seu termo ou de qualquer uma das suas renovações. 

Cláusula Décima Quinta 

mailto:II-Gestaoclientes@seg-social.pt
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Anexos 

Fazem parte integrante do presente Protocolo os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Serviços a disponibilizar ao cliente pelo II, I.P.; 

b) Anexo II - Níveis de Serviço (SLA) propostos pelo II, I.P. relativamente à solução sigä; 

c) Anexo III – Subscrição sigä; 

d) Anexo IV – Termo de aceitação Projecto-Piloto 

 

 

 

Oeiras, __ de ___________ de 2017 

 

_____________________________________________________________________ 

Paula Margarida Barrocas Salgado  

(Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I.P.) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(nome de quem assina) 

 (Cargo do representante)  
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ANEXO I 

Grupo de 
Serviços 

Serviços Aplicacionais 1 
 

Serviço sigä Base  

Prioridade Estabelecida em função do Impacto e da Urgência  

Descrição 

   

O serviço sigä é um sistema de Informação para gestão de atendimento que inclui os 
seguintes módulos aplicacionais. 

 

   

Módulo de Atendimento.  

Módulo de Administração.  

Módulo de Estatísticas.  

Módulo aplicacional de Dispensadora de Senhas.  

Módulo aplicacional de Painel de Chamadas, incluindo os sub-módulos seguintes. 
 

Painel sigä.  

Painel Geral Multi- Entidades com suporte Corporate TV.  

Painel de Chamada Informativo para espaços de espera comuns com suporte 
Corporate TV. 

 

A aplicação será acedida via circuito dedicado a partir dos postos de trabalho do XXX.  

  

Grupo de 
Serviços 

Serviços CLIENTE  
 

Nome Serviço Apoio ao CLIENTE – Resolução de Incidentes 2  

Prioridade Estabelecida em função do Impacto e da Urgência  

Descrição O serviço é composto pelos componentes seguintes:  

Interlocutor do Instituto de Informática analisa o incidente, e afere se existe alguma 
solução imediata com o objetivo de restabelecer rapidamente o serviço. 

 

Suporte Técnico – Os Técnicos de Resolução de Incidentes asseguram o suporte 
técnico especializado ao sigä, ou seja, investigam e diagnosticam o incidente, 
determinando uma solução para o mesmo 

 

  

Nome 
Serviço 

Apoio a CLIENTE – Resolução de Pedidos de Serviço3função do   

Prioridade Analisado caso-a-caso   

Descrição 

O serviço é composto pelos componentes seguintes:  
O Interlocutor XXX envia Pedido de Alteração para o Responsável de Conta do 
Produto através do ponto único de contacto (ii-gestaoclientes@seg-social.pt) para 
que este seja analisado por o Responsável de Projeto do Instituto de Informática. 
 

 

 

  

mailto:ii-gestaoclientes@seg-social.pt
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ANEXO II 

Níveis de Serviço (SLAs) sigä 

 

1 Serviços aplicacionais: 

a) Disponibilidade média anual de 98,0% (noventa e oito por cento). 

b) O mínimo assegurado são as 20:00 horas ininterruptas de funcionamento diário, sete dias 

por semana. Poderá ser necessário uma (1) paragem diária do serviço, no período 

compreendido entre as 21:00 horas e as 22:00 horas, para assegurar as operações de 

manutenção, arquivo e reposição de dados (quando aplicável). 

c) Anualmente é disponibilizado um planeamento de indisponibilidades de serviço 

programadas, que prevê um fim-de-semana por mês de indisponibilidade de serviço, no 

sentido de assegurar eventuais intervenções de manutenção preventiva. 

d) Por necessidade de força maior (imperativos técnicos ou imperativos de negócio) poderá ser 

necessário notificar o (nome Município) da necessidade de intervenções não planeadas. 

Estas intervenções extraordinárias serão objeto de confirmação escrita por parte do 

Prestador, e devidamente fundamentadas tendo em consideração o seu caracter 

extraordinário. Caso o (nome Município) não concorde com as datas propostas, deverá 

comunicar ao Prestador, imediatamente após a receção da notificação, caso contrário o II, 

I.P. considerará as propostas tacitamente aceites. 

e) O sigä disponibiliza webservices quer diretamente quer através da Plataforma de 

Interoperabilidade do Instituto de Informática. A disponibilidade destes serviços deve estar 

garantida com os mesmos SLA’s dos serviços aplicacionais. 

 

2 Serviços  CLIENTE – Resolução de Incidentes: 

Em função do Impacto e da Urgência, é estabelecida a Prioridade a atribuir a cada Incidente de 

acordo com a seguinte tabela:  

Classificação de acordo com a Prioridade 

Impacto 

Alto 
(Ao nível da 

loja) 

Médio 
 (Ao nível da 

entidade) 

Baixo 
 (A nível do posto 

de trabalho) 

Urgência 

Alta (afeta o Serviço sigä) 1 2 3 

Média (afeta as Infraestruturas 
Nucleares) 

2 3 4 

Baixa (afeta o Serviço de 
Comunicações) 

3 4 5 
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Os Incidentes são tratados de acordo com a tabela de tempos de intervenção e resolução 

(contabilizados em horas no período enunciado no presente Protocolo) listados na tabela 

seguinte:  

Prioridade Descrição Tempo de 
Intervenção 

Tempo de 
Resolução 

Consulta de Ponto de Situação 

1 Critica Até 1 hora Até 8 horas  

 

Através do software de Gestão por 
Processos IT ou por outra via, a 

acordar entre as partes 

2 Alta Até 2 horas Até 16 horas 

3 Média Até 3 horas Até 24 horas 

4 Baixa Até 4 horas Até 36 horas 

5 
A Planear Sujeito a 

planeamento 
Sujeito a 

planeamento 
 

 

3  – Serviços  CLIENTE – Análise/Resolução de Pedidos de Serviço:  

O Instituto de Informática compromete-se a enviar para o (nome Município) uma análise do 

pedido de serviço efetuado no prazo de doze (12) dias uteis a contar da data de receção do 

pedido na caixa de correio ii-gestaoclientes@seg-social.pt . 

 

  

mailto:ii-gestaoclientes@seg-social.pt
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ANEXO III 
 

Subscrição sigä 

Intervalos por PT Custo unitário - Mensal por PT  

valor mínimo (50) 280,78 € 

> 50 a ≤ 100 5,62 € 

> 100 a ≤ 250 5,06 € 

>   250 a ≤ 500 4,50 € 

>  500  a ≤ 1000 3,93 € 

>  1000 3,37 € 

 

Cálculo sigä:  

Valor subscrição = ∑  𝑷𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒂
𝒊

𝟔
𝒊=𝟏  

Onde: 

Parcela
1

 (Licenciamento bloco 1) 

Parcela
1
 =  280,78 € 

Parcela
2

 (Licenciamento bloco 2)  

Se PT > 100: Parcela
2
 = 50 * 5,62 € 

Se PT > 50 e PT <= 100: Parcela
2 

= (PT – 50) * 5,62 € 

Se PT <= 50: Parcela
2
 = 0,00€ 

Parcela
3

 (Licenciamento bloco 3) =  

Se PT > 250: Parcela
3
 = 150 * 5,06 € 

Se PT > 100 e PT <= 250: Parcela
3
 = (PT – 100) * 5,06 € 

Se PT <= 100: Parcela
3
 = 0,00€ 

Parcela
4

 (Licenciamento bloco 4) =  

Se PT > 500: Parcela
4
 = 250 * 4,50 € 

Se PT > 250 e PT <= 500: Parcela
4
 = (PT – 250) * 4,50 € 

Se PT <= 250: Parcela
4
 = 0,00€ 

Parcela
5

 (Licenciamento bloco 5) =  

Se PT > 1000: Parcela
5
 = 500 * 3,93 € 

Se PT > 500 e PT <= 1000: Parcela
5
 = (PT – 500) * 3,93 € 

Se PT <= 500: Parcela
5
 = 0,00€ 

Parcela
6

 (Licenciamento bloco 6) =  

Se PT > 1000: Parcela
6
 = (PT – 1000) * 3,37 € 

Se PT <= 1000: Parcela
6
 = 0,00€ 

 

1- Remuneração mensal: 

a) A instalação do sigä até 50 PT é atribuída uma remuneração mínima mensal garantida de 

280,78€ (duzentos e oitenta euros e setenta e oito cêntimos); 

b) Quando o número de PT ultrapasse o valor mínimo (50) é apurado novo cálculo da 

remuneração mensal de acordo com a aplicação da Fórmula sigä; 

c) Cada fatura englobará o trimestre civil anterior. 
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ANEXO IV 
 
 

 
Termo de Aceitação 

 

 

 

Nos termos do nº 3 da Cláusula Quinta do protocolo, o (nome do município), aceita os trabalhos 

realizados e declara que o sigä se encontra em funcionamento, permitindo a prática de 

qualquer funcionalidade aplicacional no âmbito da gestão do atendimento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

(local) , (dia) de (mês) de (ano) 


