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ASSOCÌAçÃO CìENÌtFICA DOS ËNFERM€tRO5

PROTOCOLO DE COOPERAçAO

PRÊAIVIBULO

A celebração do presente protocoio tem como objetivo assegurêr aos associâdos da

AssoctAçÃo ctENTíFìCA Dos ENFÊRMElRos, o âcesso em condições preferenciajs a um

conjunto de produtos e serviços comercia izados e/ou disponibi l izados pela FINEPRINT,

LABORATORIO DE ACTIVIDADES FOTOGRAFICAS, LDA.

Entre:

a) aS5OC|AçÃO CIENTÍFICA DOS ENFÊRMEIROS, com sede no Hospital  S, José -

Pena, Rua José António sefrano - 1150-199 Lisboè, NIF 504 752 197, adiante

designada por ACE, como Primeiro Outorgante representadâ neste ato po'

Fi lomeìa Leâl-  Presidente com poderes de representação.

A Assocìação cient i f ica dos Enfermeiros (ACE) é uma associâção de carácter

cientí f ìco, sem Í ins lucrat ivos, cujo objeto é promover a formação cont inua dos

Enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa Central ,  EPE, através do

desenvolvimênto de projetos integrados de formação.

b) FTNEPRINT, LABORATóR|O Dt ACTIVIDADES FOTOGRÁF|CÂS, LDA, corn sede na

Ruã LucÌano Cordeiro 51-A Lisboâ, 1150 212 Lisboa, pessoa coletìva númefo

505144115, com o capltal  social  de 5.237,oot mãtrìculada sob o n.a

169722000L0L6 na Conservatór la do ReBisto Comercial  de Loures, adiante

designado por FINEPRINT, como Segundo OutoÍgante, representada neste ato por

Nuno Miguel Fernândes Soafes, na quaì idade de gerente com podefes pâra

outorgar o presente acordo;

é cêìebrado o presente protocolo de colaboração, nos te.mos das cláusulãs seguintes:
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CLAUSULA 1A

A FINEPRINT, LABORATORIO DE ACTIVIDADES FOTOGRAFICAS, LDA

1, O presente protocolo tem por objeto assegurar aos associados da ACE, o acesso em

condições preferenciâÌs a um conjunto de produtos e seruiços comerciãlizâdos ê/ou

dìsponibi l ìzâdos pelâ FINEPRINT, que a seguìr se discrìminami

25% desconto em todos os serviços

CLAUSULA 3A

Bêneficiários

1. São beneficiárÌos deste proto€olo todos os associados da ACE,

2. A cessação do vínculo €ontratuâl dos âssociãdos à ACE, implica a cessação das

condições especÌais deste protocolo.

cúusuLA 2o

- 
A Associâção CientiÍica dos EnÍêrmeiros

Destaca no site www.acenfermeiros.pt, a cooperação com a FINEPRINT, na rubrjca

Protocolos e Parcerias, com colocação de logo insti tucional e l ink ao site oficial da

empresa.

1.

2. Divulga de forma personalizada â todos os sócios, por e-mail ing, as iniciat ivas da

FINEPRINT.
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ASSOCIAçAO CTENTIFTCA DO5 ENFERMETROS

3. No momento dâ aquisição do produto e/ou serviço, os bênefìciárìos devem fazer prova

do vínculo à ACE, âtravés de um documento dê identificâção, cartão de sócio ou outro

documento idóneo.

CúUSULA4!

Disposições finais

1. O presente protocolo dê cooperação entra em vigor na data dâ sua assinatura.

2. O presente protocolo é válido enquanto não for denunciado por qualquer das partes,

com a antecedência de um aho, sem prejuízo das alterações decorrentes cte

ÌmposÌção+egal ou de mútuo acordo.

Lisboâ, 5 de Novembro de 2014
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AssoctAçÃo clÊNTíF|ca Dos ENFERMETRoSF]NEPR]NT, LABORATORIO DE ACTNIDADEs
FOTOGRÁFICAS, LDA
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