
Somos uma associação empresarial. 
que foi constituída em 1991 por 
empresas de Software. Hardware e 
Comunicações. 

Hoje representamos o setor do 
software em Portugal, contando com 
a larga participação de empresas 
portuguesas e estrangeiras neste 
domínio. 

A ASSOFT é uma reconhecida 
entidade de interesse público, que 
patrocina a promoção e a defesa dos 
interesses do setor, estimulando o 
seu crescimento sustentado e criando 
condições para a geração e 
exportação de valor Português. 
Movemo-nos em torno de um 
objetivo coletivo e associativo. 

A nossa atividade centra-se nos 
desafios próprios da proteção dos 
direitos de Propriedade Intelectual e 
na sua aplicação enquanto 
instrumento de inovação, abertura e 
acesso ao mercado global.

Uma ferramenta que permite reduzir o risco
em serviços/produtos knowledge-based. 

A generalidade das compras de software não contempla o direito de acesso ao 
código-fonte ou a outros instrumentos relacionados com o seu desenvolvimento. 
Quando assim é, todo o suporte ao longo do ciclo de vida do software é dado 
pelo fornecedor.  

E se o fornecedor, que pode também ser o autor do software, ficar impedido de 
dar suporte? Qual seria o impacto no negócio se de um momento para o outro o 
fornecedor desaparecesse? Qualquer um destes cenários é indesejável.  

A boa notícia é que existe uma solução, o CONTRATO ESCROW. Efetuado de 
acordo com as normas da WIPO – World Intelectual Property Organization, este 
contrato tem a finalidade de proteger o investimento em ativos de software e 
acautelar que os interesses de todas as partes ficam salvaguardados. O cliente 
assegura que os elementos críticos para a continuidade do produto ficam 
depositados em local seguro ao mesmo tempo que o fornecedor protege os seus 
direitos de propriedade intelectual e reforça a confiança junto do cliente.  

O acesso ao depósito só será aceite nos termos previstos no contrato. Reduz em 
grande medida o risco e contribui para a anulação de conflitos que terminam 
quase sempre em longos e dispendiosos processos judiciais. 

Protege e valoriza
o investimento.

Independência 
da situação

económica e financeira 
do fornecedor.

Aplicável a todos os
setores de atividade, 
públicos e privados.
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Disponível em Português e Inglês, o Contrato Escrow protege o investimento de 
qualquer tipo de software independentemente do tipo ou do modelo de 
licenciamento.  

ESCROW



GARANTIA DE SEGURANÇA ASSOFT 

A ASSOFT garante a eficiência do processo com a total transparência. Temos 
20 anos de experiência no setor das TI ao longo dos quais concretizamos mais 
de 2000 processos de proteção de direitos de propriedade intelectual de 
software. Numa altura em que são atuais temas como o Cloud Computing ou o 
Big Data continua a não ser possível garantir 100% de proteção contra acessos 
não-autorizados ou fugas de informação, que colocam a estabilidade das 
organizações em risco. Perante este cenário a ASSOFT salvaguarda os 
interesses dos utentes através do depósito em cofre seguro numa instituição 
bancária. Esta é uma solução de excelência e com a garantia de 
reconhecimento pelo mercado. 

O QUE PODE INCLUIR NO DEPÓSITO 

Código-fonte do software;
 
Relatórios de projeto;

Manuais técnicos ou práticos ;

Software de terceiros necessário para o funcionamento do produto;
 
Dados de contacto de programadores chave;

Toda e qualquer restante documentação técnica necessária para dotar 
o produto de funcionalidades em ambiente de produção.
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Definição
dos termos

e condições
do contrato.

Entrega dos itens
para depósito.

Depósito inicial em cofre 
de instituição bancária.

Assinatura e ativação 
formal do contrato.
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FASES DO CONTRATO

CONTACTOS 

EDIFÍCIO FERNANDO PESSOA
RUA GENERAL FERREIRA MARTINS, 

N.º 10  7.ºB
1495-137 LISBOA

TEL.: +351 213617040
FAX: +351 213643316


