
Memorando de Entendimento 
entre a 

“Associação de Pais e EE da Escola Secundária José Falcão” 
e a 

“DesignCorner Group – Agência Criativa Global” 
 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária José Falcão,  (APEE ESJF) 

e 

a DesignCorner, (DC), sociedade por quotas, de direito português, sediada na Rua de Montarroio nº1, em 
Coimbra, 

doravante referidas em conjunto por Partes, decidem estabelecer este memorando: 
 
A APEE ESJF é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Coimbra na Escola Secundária José Falcão que, 
genericamente, acompanha a ação educativa da Escola, centrada no desenvolvimento formativo, vocacional, 
cultural e cívico de todos os alunos, e que colabora com a direção no desenvolvimento dos projetos educativos, 
bem como na resolução de eventuais problemas que ocorram; 

A DesignCorner é uma Agência Criativa Global que presta serviços em todas as áreas do Design de 

Comunicação e Multimédia. Cria e desenvolve soluções originais, personalizadas e inovadoras no âmbito do 

Design Gráfico, Design Editorial, Web Design, Design de Interiores, Vídeos, Mobile, Fotografia de Produto e 

Design Artístico. 

Mantém participações noutras empresas, nomeadamente Black at White, Lda – Agência de Moda e Eventos. 
Fábrica Internacional da Visão. 
 
As Partes acordam no seguinte: 
 
§1 - A DC irá desenvolver o "WebSite" da APEE ESJF e alojá-lo-á nos seus equipamentos, "pro bono"; 

§2 - A APEE ESJF disponibilizará as informações necessárias e colaborará na análise para a realização do ponto 
anterior; 

§3 - A APEE ESJF autoriza que no "site" em questão seja referenciado que foi a DC que o produziu e aloja; 

§4 - A APEE ESJF autoriza a DC a colocar um "banner" com "link" para passar publicidade; 

§5 - As Partes acordam que, dada a natureza da entidade APEE ESJF, o "banner" deve tomar uma posição 
secundária face ao conteúdo, ser discreto bem como o tipo de publicidade aí colocada;  

§6 - Atendendo ao ponto anterior, acordam as Partes que a publicidade a colocar será previamente avaliada e 
autorizada pelo responsável indicado da APEE ESJF (será enviada por email para validação, após 72h considera-
se aceite); 

§7 - A APEE ESJF poderá colocar no site referências ou "link" de outras entidades, nomeadamente, apoiantes, 
mecenas, patrocinadores, etc; 

§8 - As Partes acordam em constituir-se como parceiros para a realização de atividades ou projetos em que 
haja interesses convergentes; 

§8 - Este acordo poderá ser resolvido por proposta de uma das Partes, prosseguindo-se, contudo, uma 
resolução por mútuo acordo.   
 
Por ser esta a vontade das Partes, as mesmas subescrevem este documento. 
 
Coimbra, 11 de Novembro de 2013 
 
Pela APEE ESJF       Pela DC  
   


