
Averbamento I: Nos termos e para os efeitos do artigo 268.' do Código Civil, foi aprovada a
gestão de negócios exercida por João Francisco Sampaio Rodrigues e ratificados os actos
praticados pelo mesmo na presente escritura por instrumento de ratificação lavrado neste
Cartório Notaria! em 15J>62012, arquivado no maço de instrumentos avulsos e documentos
arquivados a pedido das partes como documento núme~ 9uinze, no livro dois a folhas dois,
do ano de 2012. Lisboa, 15 de junho de 2012, ONolário,f-l ~ C- c....J-_: 11 ?
Averbamento 2: Nos tennos e para os efeitos do artigo 268.· do Código Civil, foi aprovada a
gestão de negócios exerci da por Maria Clara Xavier Rosa Correia e ratificados os actos
praticados pela mesma na presente escritura por instrumento de. ratificação lavrado neste
Cartório Notaria! em 21.06.2012, arquivado no maço de instrumentos avulsos e documentos
arquivados a pedido das partes como documento número dezassete, no livro dois a folhas
dois, do ano de 2012. Lisboa, 21 de junho de 2012, O NOtáriotL- ~ ~r..: IJt c::::..

CONSTITUiÇÃO DE ASSOCIAÇÃO

No dia quinze de maio de dois mil e doze, na Estrada de Benfica, número

529, em Lisboa, perante mim, Gonçalo Rodrigo Barreiras Rodrigues

Soares Cruz, Notário com Cartório Notarial sito na Rua Joaquim António

de Aguiar, número quarenta e cinco, rés-do-chão esquerdo,

compareceram: _

a) Luís Manuel Vicente·Ferreira Símões, casado, natural da freguesia de

Figueiras, concelho de Cadaval, com domicílio profissional na Estrada de

Benfica, número 529, em Lisboa, portador do Bilhete de Identidade nO

4911350, de 14.07.2003, emitido pelos SIC em Lisboa, que outorga na

qualidade de Presidente do INSTITUTO POLlTÉCNICO DE LISBOA,

NIPC 508519713, pessoa colectiva de direito público, com sede na

Estrada de Benfica, número 529, em Lisboa, qualidade e suficiência de

poderes que verifiquei pela consulta dos Estatutos do referido Instituto,

publicados no Diário da República, 2a série, número 98, em 21 de maio de

2009, pelo despacho número 2440/2008, de 31 de Dezembro de dois mil

e sete e do Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior publicado no Diário da República, 2a série, número 19, em 28 de

janeiro de 2008, que homologou a eleição para presidente do Instituto

bem corno pela pública forma que se arquiva do Despacho 67/2012 do

IPl; _

b) Tiago Alexandre Raimundo Garcia, solteiro, maior, natural da freguesia

de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, com domicilio

profissional na Avenida Ary dos Santos, número 17, Famões, Odivelas,

portador do Cartão de Cidadão nO 12655933, emitido pela República
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Averbamento 3: Nos termos e para os efeitos do artigo 268.° do Código Civil, foi aprovada a
gestão de negócios exercida por Manuel Pinheiro Grilo e ratificados os actos praticados pelo
mesmo na presente escritura por instrumento de ratificação lavrado neste Cartório Notaria!
em 26.062012, arquivado no maço de instrumentos avulsos e documentos arquivados a
pedido das partes como documento número dezoito, no livro do~ a folhas dois, do ano de
2012 Lisboa, 26 de junho de 2012,oNotário, \1k: c-.l-c-'. 1::'3.. L-
Averhamento 4: Nos termos e para os efeitos do artigo 268.°do Código Civil, foi aprovada a
gestão de negócios exercida por Pedro Alexandre Araújo Manuel e ratificados os actos
praticados pelo mesmo na presente escritura por. instrumento de ratificação lavrado neste
Cartório NotariaJ em 05.07.2012, arquivado no maço de instrumentos avulsos e documentos
arquivados a pedido das partes como documento número vinte e um, no livro dois a folhas
dois, do ano de 2012. Lisboa, 05 de julho de 2012, oNotário ~ ~k ;;:i":J.L

Portuguesa e válido até 03.03.2014, que outorga na qualidade de gerente,

em nome e representação, da sociedade comercial por quotas com a

firma EXPLOITSYS, LDA, NIPC e de matrícula 510128432, com sede na

Avenida Ary dos Santos, número 17, freguesia de Famões, concelho de

Odivelas, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de

Odivelas, com o capital social de seis mil euros, qualidade e suficiência de

poderes que verifiquei pela certidão permanente com o código de acesso

8230-7740-7505 que consultei no sitio www.portaldaempresa.pt e pela

acta número três da assembleia geral lavrada em dois de maio de dois mil

e doze, cuja pública forma que se arquiva; _

c) Frederico Alexandre Petrelre, casado, natural da freguesia de São

Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, com domicilio profissional na

Rua Eduardo Cortesão, número 18, primeiro direito, em Lisboa, portador

do Cartão de Cidadão nO05205433, emitido pela República Portuguesa e

válido até 03.05.2016, que outorga na qualidade de gerente, em nome e

representação, da sociedade comercial por quotas com a firma

DOITLEAN, LDA, NIPC e de matrícula 509224075, com sede na Rua

Eduardo Cortesão, número 18, primeiro direito, freguesia de Lumiar,

concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial

de Lisboa, com o capital social de cinco mil euros, qualidade e suficiência

de poderes que verifiquei pela certidão permanente com o código de

acesso 7827-4204-3758 que consultei no sitio www.portaldaempresa.pt e

pela acta número oito da assembleia geral lavrada em onze de março de

dois mil e doze, cuja pública forma se arquiva; _

d) Jorge Manuel da Conceição Safes Gomes, divorciado, natural da



freguesia de Queluz, concelho de Sintra, com domicílio profissional na

Quinta da Torre da Aguilha, Edificio Brisa, freguesia de São Domingos de

Rana, concelho de Cascais, portador do Cartão de Cidadão nO05034310,

emitido pela República Portuguesa e válido até 30.08.2015, que outorga

na qualidade de procurador, em nome e em representação da sociedade

comercial anónima com a firma BRISA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, SA,

NIPC e de matrícula 505216035, com sede na Quinta da Torre da

Aguilha, Edifício Brisa, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de

Cascais, com o capital social de três milhões duzentos e sete mil e

trezentos euros, matriculada na Conservalória do Registo Comercial de

Cascais, no uso de poderes que lhe foram conferidos por uma procuração

que se arquiva. _

e) Susana Isabel Filipe Tomaz, casada, natural da freguesia de São

Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa, com domicilio profissional

na Estrada de Benfica, número 513, em Lisboa, portadora do portador do

Bilhete de Identidade nO8543362, de 30.11.2004 emitido pelos SIC em

Lisboa, que outorga na qualidade de procurador e em representação da

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., sociedade aberta, NIPC e de

matrícula 500960046, com sede na Avenida João XXI, número 63, em

Lisboa, com o capital social de cinco mil cento e cinquenta milhões de

euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, no

uso de poderes que lhe foram conferidos por uma procuração que se

arquiva; _

f) Rícardo Jorge Ralo Praia, solteiro, maior, natural da freguesia de

Bucelas, concelho de Loures, com domicilio profissional na Zona
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Industrial, Rua da Bélgica, lote 18, Edifício Open, na Marinha Grande,

portador do Bilhete de Identidade nO12014139, de 05.09.2008 emitido

pelos SIC em Lisboa, que outorga na qualidade de gerente, em nome e

representação, da sociedade comercial por quotas com a firma

DAILYWORK - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA, NIPC e

de matricula 508532370, com sede na Zona Industrial, Rua da Bélgica,

lote 18, Edifício Open, freguesia e concelho de Marinha Grande,

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande,

com o capital social de cinco mil euros, qualidade e suficiência de poderes

que verifiquei pela certidão permanente com o código de acesso 7276-

7045-7231 que consultei no sitio www.portaldaempresa.pt e pela acta

número dois da assembleia geral lavrada em catorze de maio de dois mil

e doze, cuja cópia pública forma se arquiva. _

g) Artur Luís Coragem Lourenço Alves, divorciado, natural da freguesia de

Carnaxide, concelho de Oeiras, com domicilio profissional na Avenida de

Madrid, número 24, terceiro direito, em Lisboa portador do Cartão de

Cidadão nO 10491627, emitido pela República Portuguesa e válido até

13.01.2015, que outorga na qualidade de gerente, em nome e

representação, da sociedade comercial por quotas com a firma

MARLOCONSULT, LDA, NIPC e de matrícula 509801692, com sede na

Avenida de Madrid, número 24, terceiro direito, freguesia de São João de

Deus, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo

Comercial de Lisboa, com o capital social de cinco mil euros, qualidade e

suficiência de poderes que verifiquei pela certidão comercial e pela

pública forma da acta número três da assembleia geral lavrada em



catorze de maio de dois mil e doze, cuja pública forma se arquiva. _

h) José Rui Pereira Soares, casado, natural da freguesia de Santa Cruz,

concelho de Coimbra, com domicilio profissional na Praça de Alvalade,

número 6, sétimo esquerdo, Lisboa, portador do Cartão de Cidadão nO

04184126, emitido pela República Portuguesa e válido até 17.09.2014,

que outorga na qualidade de administrador, em nome e representação, da

sociedade comercial anónima com a firma WHATEVER-SOCIEDADE

GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, NIPC e de matrícula

504833480, com sede na Praça de Alvalade, número 6, sétimo esquerdo,

freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa, matriculada na

Conservatóría do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de

cinquenta mil euros, qualidade e suficiência de poderes que verifiquei pela

certidão permanente com o código de acesso 1850-5811-7036 que

consultei no sitio www.portaldaempresa.pt e pela acta número quarenta e

três da assembleia geral lavrada em trinta de abril de dois mil e doze, cuja

pública forma que se arquiva; _

i) Pedro Alexandre Araújo Manuel, casado, natural da freguesia de Nossa

Senhora do P6pulo, concelho de Caldas da Rainha, com domicilio

profissional na Rua Francisco Sã Carneiro, lote 21, número 4, rés-do-chão

esquerdo, Bairro Azul, Caldas da Rainha, portador do Cartão de Cidadão

nO10089153, emitido pela República Portuguesa e válido até 04.03.2015,

que outorga na qualidade de gesto r de negócios, da sociedade

comercial por quotas com a firma MAKEWISE - ENGENHARIA DE

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA, NIPC e de matrfcula 506989941,

com sede na Rua Francisco Sã Carneiro, lote 21, número 4, rés-do-chão
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esquerdo, Bairro Azul, freguesia de Caldas da Rainha (Nossa Senhora do

Pópulo), concelho de Caldas da Rainha, matriculada na Conservatória do

Registo Comercial de Caldas da Rainha, com o capital social de dez mil

euros. _

j) João Francisco Sampaio Rodrigues, casado, natural de Angola, com

domicílio profissional no Passeio do Báltico, número 4, em Lisboa,

portador do Bilhete de Identidade nO4884730, de 04.01.2008 emitido

pelos SIC em Lisboa, que outorga na qualidade de gestor de negócios

da sociedade comercial anónima com a firma REFER TELECOM,

SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A., NIPC e de matrícula

505065630, com sede no Passeio do Báltico, número 4, freguesia de

Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, matriculada na

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de

dez milhões de euros. _

k) Maria Clara Xavier Rosa Correia, divorciada, natural da freguesia de

Penha de França, concelho de Lisboa, com domicilio profissional na Rua

da Junqueira, número 94, em Lisboa, portadora do cartão de cidadão

04534863, emitido pela República Portuguesa, válido até 28.09.2015 que

outorga na qualidade de gestor de negócios da sociedade comercial

anónima com a firma APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.,

NIPC e de matrícula 501202021, com sede na Rua da Junqueira, número

94, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, matriculada na

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de

sessenta milhões de euras. --------------------------------
I) Manuel Pinheiro Grilo, casado, natural da freguesia de Monforte da



Beira, concelho de Castelo Branco, com domicilio profissional na Rua do

Açúcar, número 88, em Lisboa, portador do bilhete de identidade

2523398, de 07.11.2007, emitido pelos SIC em Lisboa que outorga na

qualidade de gesto r de negócios do CENTRO DE FORMAÇÃO

PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E

METALOMECÂNICA (CENFIM), NIPC 502077352, com sede na Rua do

Açúcar, número 88, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa, criada por

protocolo homologado pela Portaria nO 529/87, de 27 de Junho do

Ministério do Trabalho e Segurança Social, publicada na I Série do Diário

da República, com o número 145, em vinte e sete de Junho de mil

novecentos e oitenta e sete. _

m) Sérgio Paulo Lorga Raposo de Sousa, casado, natural de Angola, com

domicílio profissional na Rua Mouzinho da Silveira, número 27, segundo,

em Lisboa, portador do cartão de cidadão nO08473079, emitido pela

República Portuguesa, válido até 02.03.2016, que outorga na qualidade

de gestor de negócios da sociedade comercial por quotas com a firma

AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE

CONSULTORES, LDA., NIPC e de matrícula 504245910, com sede Na

Rua Mouzinho da Silveira, número 27, segundo, freguesia de Coração de

Jesus, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo

Comercial de Lisboa, com o capital social de cem mi euros. _

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respectivos

documentos de identificação. _

PELAS OUTORGANTES NAS QUALIDADES EM QUE INTERVÊM FOI

OITO: _
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Que pela presente escritura, em nome das suas representadas,

constituem a Associação: "POLlTEC & 10 - ASSOCIAÇÃO PARA O

DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO", NIPC

510185355, com sede na Estrada Benfica número 529, freguesia de

Benfica, concelho de Lisboa, código postal 1539-020 Lisboa, que tem por

objecto a: promoção da investigação e desenvolvimento em contexto

aberto (open file) dinamização de empreendedorismo, formação como

meio privilegiado na troca de conhecimento entre entidades do scr (a

industria e serviços). Disseminação do conhecimento e cultura através de

conferências workshops e publicação de artigos científicos e técnicos,

seja ainda pela promoção de espetáculos e outros eventos culturais,

fomento de parecerias nacionais e internacionais com entidades do scr,
industria e serviços em especial nos PALOP'S. _

Que a referida Associação se rege pelos estatutos constantes de um

documento complementar elaborado nos termos do número 2 do artigo

64.0 do Código do Notariado, cujo conteúdo as outorgantes declaram

conhecer perfeitamente, pelo que se dispensa a sua leitura neste acto._

Adverti os outorgantes de que este acto é ineficaz para com as suas

gestidas enquanto por elas não for ratificado. _

_______ -.:ASSIM OUTORGARAM _

ARQUIVO AINDA: -O referido documento complementar. _

CONSULTA: -Certificado de admissibilidade com o nO 2012007969,

emitido em 16.02.2012 e com o código de acesso: 5868-0387-4241, que

consultei no sitio www.portaldaempresa.pt . _

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo aos outorgantes.
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