..-:.rÀ
/\í-c,
u,:Mta\-lDOSËNFERM€tRO5
ASSOCÌAçÃO
CìENÌtFICA

PROTOCOLO
DECOOPERAçAO
PRÊAIVIBULO
A celebraçãodo presente protocoio tem como objetivo assegurêraos associâdosda
Dos ENFÊRMElRos,
o âcessoem condiçõespreferenciajsa um
AssoctAçÃo ctENTíFìCA
pela FINEPRINT,
izadose/ou disponibilizados
conjuntode produtose serviçoscomercia
DEACTIVIDADES
FOTOGRAFICAS,
LDA.
LABORATORIO

Entre:

CIENTÍFICA
DOSENFÊRMEIROS,
com sede no HospitalS, Joséa) aS5OC|AçÃO
Pena,Rua JoséAntóniosefrano- 1150-199Lisboè,NIF 504 752 197, adiante
neste ato po'
designadapor ACE, como PrimeiroOutorganterepresentadâ
FilomeìaLeâl- Presidente
com poderesde representação.

A Assocìaçãocientifica dos Enfermeiros(ACE)é uma associâçãode carácter
científìco,sem Íins lucrativos,cujo objeto é promover a formaçãocontinuados
Enfermeiros do Centro Hospitalar de

Lisboa Central, EPE, através do

de projetosintegradosde formação.
desenvolvimênto

FOTOGRÁF|CÂS,
LDA,corn sede na
b) FTNEPRINT,
LABORATóR|O
Dt ACTIVIDADES
Ruã LucÌano Cordeiro 51-A Lisboâ, 1150 212 Lisboa, pessoa coletìva númefo
505144115,com o capltal social de 5.237,oot mãtrìculadasob o n.a
169722000L0L6na Conservatórla
do ReBistoComercialde Loures,adiante
designadopor FINEPRINT,
como SegundoOutoÍgante,representadanesteato por
Nuno Miguel Fernândes
Soafes,na quaìidadede gerentecom podefespâra
outorgaro presenteacordo;

seguintes:
é cêìebrado
o presenteprotocolode colaboração,
noste.mosdascláusulãs
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CLAUSULA
1A
A FINEPRINT,LABORATORIODE ACTIVIDADESFOTOGRAFICAS,
LDA

1, O presenteprotocolotem por objeto asseguraraos associadosda ACE,o acessoem
condiçõespreferenciâÌsa um conjunto de produtos e seruiçoscomerciãlizâdos
ê/ou
pelâFINEPRINT,
quea seguìrse discrìminami
dìsponibilìzâdos

25%descontoem todos os serviços

cúusuLA 2o
-

A AssociâçãoCientiÍicados EnÍêrmeiros

1. Destacano site www.acenfermeiros.pt,
a cooperação
com a FINEPRINT,
na rubrjca
Protocolos
e Parcerias,
com colocação
e link ao site oficialda
de logoinstitucional
empresa.

2. Divulgade forma personalizada
â todos os sócios,por e-mailing,as iniciativas
da
FINEPRINT.

CLAUSULA
3A
Bêneficiários

1. SãobeneficiárÌos
desteproto€olotodos os associados
da ACE,

2. A cessaçãodo vínculo €ontratuâl dos âssociãdosà ACE, implica a cessaçãodas
condiçõesespecÌais
desteprotocolo.
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3. No momentodâaquisição
do produtoe/ouserviço,
os bênefìciárìos
devemfazerprova
do vínculoà ACE,âtravésde um documento
dê identificâção,
cartãode sócioou outro
documento
idóneo.

CúUSULA4!

Disposições
finais

1. O presenteprotocolodê cooperação
entraemvigornadatadâsuaassinatura.
protocolo
porqualquer
2. O presente
é válidoenquanto
nãofor denunciado
daspartes,
com a antecedência
de um aho, sem prejuízodas alteraçõesdecorrentescte
ÌmposÌção+egal
ou demútuoacordo.

Lisboâ,5 de Novembrode 2014

AssoctAçÃo
clÊNTíF|ca
DosENFERMETRoSF]NEPR]NT,
LABORATORIO
DEACTNIDADEs
FOTOGRÁFICAS,
LDA
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