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PROTOCOLO DE COOPERA(AO 

PREAMBUIO 

A celebrac;:ao do presente protocolo tem como objetivo assegu ra r aos associados da 

ASSOCIA<;:AO CIENTlFICA DOS ENFERMEIROS o dcesso em condi c;:5es preferenciais a um 

conjunto de produtos e servic;:os comercializados e/ou disponibilizaoos pela FITNESS HUT. 

Entre: 

a) ASSOCIA<;:AO CIENT[FICA DOS ENFERME IROS, com sede '10 Hospital S, Jose -

Pena, Rua Jose Antonio Serrano - 1150-199 Lisboa, NIF 'J04 752 197, adiante 

designada por ACE, como Primeiro Outorgante represe11tada neste ato por 

Filomena Leal - Presidente com poderes d P representac;:ao. 

A Associa<;:ao Cientifica dos Enfer rne1ros (ACE) e urna associa<;:ao de carckter 

cientlfico, sern fins lucrativos, cujo obJeto e promover a forma<;:ao continua dos 

Enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa Cent ral, EPE, atraves do 

desenvolvimento de projetos integrados de forma<;:ao. 

b) FITNESS HUT, FITNESS HUT - FITNESS CLUBS, sociedade an6nima, com 

sede no Espa<;:o Amoreiras - Centro Empresarial Rua D. Joao V, n.Q 24, 

Escrit6rio 1.01, em Lisboa, com o nurnero de pessoa coletiva 509736319, 

representada per Rita Hilario, na qualidade de Sa les Coordinator, com 

poderes para o ato, adiante abrevladamente designada por "Fitness Hut" ou 

"Segunda Outorgante"; 
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E celebrado o presente protocolo de colabora~ao, nos termos das clausulas seguintes: 

CLAUSULA 1~ 

A FITNESS HUT 

0 presente protocolo tern por objeto assegu ra r aos associ ados dd ACE, o acesso em 

condi~5es preferenciais a urn conjunto de produtos e servi~os comercializados e/ou 

disponibilizados pela FITNESS HUT, que a seguir se discriminam 

1. A Fitness Hut disponibiliza, aos seus s6cios, urn leque abrangente de modal idades desportivas, perm1tindo a 

cada urn treinar de acordo com a sua preferencia; 

2. Os socios da ACE, respetivos agregados familiares que se inscrevam ate 28 de Fevereiro de 2016, 

ben eficiarao dos seguintes pre~os, individualmente, e sem qualquer comprom1sso associado: 

a) Dez euros de inscri<;ao inicial; 

b) Na modalidade "One Off Fundador" pagarao cmco euros e cinquenta centimos por semana . tendo 

acesso ao ginasio em horario parcial e a aulas v1rtuais no clube de Alexandre Herculano; 

c) Na modalidade "Move Fundador" pagarao se1s eu1 os e sessenta cent1mos por semana, tendo acesso 

ao ginasio e a todas as aulas de grupo, em hora rio total, tendo ainda acesso a todos os dubes Fitness 

Hut. 

3. Os s6cios da ACE, respetivos agregados familiares, que se mscrevam ap6s 1 de janeiro de 2016 beneficiarao 

dos seguintes prec;:os, individualmente, e sem qualquer com promisso associado: 

a) Quinze euros de inscric;:ao inicial; 

b) Na modalidade "One Off Pioneiro" pagarao cinco euros e cinquenta centimos por semana, tendo 

acesso ao ginasio em horario parcial e a au las v1rtuais no clu~e de Alexandre Herculano; 

c) Na modalidade "One Pioneiro" pagarao seis euros e sessenta cen t1mos par semana, tendo acesso 

ao ginasio e a todas as aulas de grupo, em horario total, tendo ainda acesso ao Clube da Alexandre 

Herculano; 

d) Na modalidade "Move Pioneiro" pagarao o1to eu ros e oitenta cent1mos por semana, tendo acesso 

ao ginasio e a todas as aulas de grupo, em horario total, tendo ainda acesso a todos os clubes 

Fitness Hut. 
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ASSOCIA<;AO CIENTtFICA DOS ENFERMEIROS CLAUS UL.A. 2 ~ 

A Associa~ao· Cientifica dos Enfermeiros 

1. Destaca no site www.acenfermeiros. p~-' a coopera~ao com a FITNESS HUT, na rubr ica 

Protocolos e Parcerias, com coloca~ao de logo institucional e link ao site oficial da 

empresa. 

Divulga de forma personalizada a todos ns s6cios, por e mailing, as iniciativas da 

FITNESS HUT. 

CLAUSUlA 3\l 

Beneficiar ios 

1. Sao beneficiarios deste protocolo todos os associados da ACE e respetivo agregado 

familiar. 

2. A cessa<;ao do vinculo contratual dos as::.ociados a ACE, implica a cessa<;ao das 

condi<;oes especiais deste protocolo. 

3. No momenta da aquisi<;ao do produto e/ou serv i<;o, os beneficianos devem fazer prova 

do vfnculo a ACE, atraves de um document o de identifica~;ao, cartao de s6cio ou outro 

documento id6neo. 

CLAUSUlA 4!! 

Disposi~oes fi nais 

1. 0 presente protocolo de coopera~ao er>tra em vigor na data da sua assinatura. 

2. 0 presente protocolo e valido enquanto nao for denunciado por qualquer das partes, 

com a antecedencia de urn ano, sem prejuizo das alterac;oes decorrentes de 

imposic;ao legal ou de mutuo acordo. 

lisboa, 2 de Novembro de 2015 

ASSOCIA!;AO CIENTiFICA DOS ENFERMEIROS FITNESS HUT 
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