Manifesto de Transparência
A presente Angariação de Receitas faz parte do tech4COVID19, uma iniciativa
desenvolvida por um grupo de mais de 300 startups e seus empreendedores e
colaboradores, com o objetivo de juntar talento, recursos e tecnologia no combate
à propagação do Covid-19 e de auxiliar nos processos de diagnóstico e tratamento
do vírus. Destaca-se que a presente campanha de Angariação de Receitas está
autorizada pelo Ministério da Administração Interna, ao abrigo do Decreto-Lei
87/99, de 19 de março.
No âmbito do Movimento Tech4COVID19, a "Power Parity, Lda.", doravante apenas
GoParity, lidera a campanha de Angariação de Receitas. Para além da
operacionalização da angariação de fundos, a mesma iniciativa inclui a procura,
aquisição e distribuição dos equipamentos aos centros hospitalares em
necessidade, em articulação com a DGS e as ARS’s, garantindo uma resposta mais
rápida e ágil do que a da cadeia logística habitual.
De modo a que todo este processo seja totalmente transparente, procedemos de
seguida à descrição de todo o funcionamento do mesmo:

I.

Donativos

Os donativos podem ser realizados por três vias:

1) MB WAY, através do número de telefone +351 912 712 367. O MB WAY está
associado à conta bancária da Associação Project(d)Ar a Generosidade,
parceira da GoParity neste processo de Angariação de Receitas.
Devido ao facto de a GoParity não ser uma Associação, fica excluída da seleção
para o MB Way Ser Solidário, mecanismo de donativos da app MBWay, ao
contrário do que sucede com a Associação Project(d)Ar a Generosidade. Será
realizada a transferência bancária dos donativos por MB Way para a Conta da
presente Angariação de Receitas.
2) Donativo por cartão de crédito através de formulário específico para o
efeito na página https://goparity.com/pt-pt/stopcovid19. Esta operação é
suportada pelo parceiro de pagamentos eletrónicos da GoParity, a
Mangopay SA.
3) Realizar Transferência Bancária para a conta da Angariação de Receitas IBAN: PT50 0010 0000 5496 7450 0022 2.
Por fim, GoParity, enquanto entidade coordenadora da presente Angariação de
Receitas, pode estabelecer parcerias com outras entidades (Organizações e
Startups) que estejam a promover ações de angariação de fundos com o objetivo
de todos nos movermos na mesma direção, sendo que as mesmas se
comprometem a realizar a transferência do montante adquirido nas suas
doações.
II.

Aquisição e distribuição de material

A GoParity, que integra o universo da Tech4COVID19, faz parte de uma equipa
responsável pelo levantamento das necessidades de material e equipamento
médico. Atuamos em articulação com a DGS e as ARS’s, bem como através de
contacto direto junto das Unidades de Saúde. Estas são as entidades que nos
informam acerca dos equipamentos de saúde necessários e de quais são os mais
urgentes.

À medida que o levantamento dessas necessidades vai sendo efetuado, procedese à aquisição/encomenda de tais equipamentos junto de fornecedores. Para tal,
dentro do universo da Tech4COVID19 existe uma equipa apenas dedicada à
procura de fornecedores, tendo em vista a realização de compras ao valor justo
(sendo que neste momento os preços flutuam bastante devido à grande procura
vinda de diferentes países) e a validação e verificação de qualidade e certificação
por profissionais qualificados, em articulação com as diretrizes do INFARMED.
Enquanto entidade coordenadora da Angariação de Receitas para equipamento
hospitalar, a GoParity encontra-se no direito de realizar parcerias com outras
entidades que já realizaram encomendas de produtos (fora do universo da
Tech4COVID19) com vista a uma maior agilização e rapidez na chegada e entrega
de materiais urgentes para o bom funcionamento de entidades de saúde que o
requeiram no imediato. Tal como poderá proceder à compra de produtos
autonomamente no caso de encontrar fornecedores com material disponível e de
entrega imediata.
Nalguns casos, inclusive, serão produzidos materiais em falta, de raiz,
nomeadamente máscaras de proteção. Tanto a compra, como o fabrico, dos
materiais hospitalares são sujeitos a validação e verificação de qualidade e
certificação por profissionais qualificados, em articulação com as diretrizes do
INFARMED.
A distribuição dos bens adquiridos será, sempre que possível, efetuada em
articulação com a DGS, as ARS’s e com as Unidades de Saúde a quem se destinam
tais equipamentos.
Por fim, destaca-se que qualquer compra é realizada em articulação direta com as
autoridades de saúde, de forma a assegurar que não se amplifica o efeito
"concorrência".

III. Excedentes monetários

Acreditamos que irá haver muitas outras necessidades a satisfazer para além dos
equipamentos médicos, tal como bens alimentares e de necessidades básicas por
parte de Instituições de apoio social, com as quais mantemos contacto e se
possível também as ajudaremos. Qualquer destino diferente dos materiais
médicos será informado nas nossas plataformas de comunicação, de modo a que
todos os doadores tenham a informação real e atualizada da utilização do seu
donativo. A transparência é um fator fundamental para a nossa equipa.

Lisboa, 19 de março de 2020

