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PROTOCOTO INSTITUCIONAL

Entre:

Èimeiro l Fitoclinic - edicina Í{aural, Lda., com sede na Praça campo
Pequeno, no 21. 10 Esq./Dto. 1000-306 Usboa, com o NIF 5@716973, adiatto
d€signada por Primeira Outorgânte;

e

Segundo: ACE - Assodação Cientifica dos Enúê]m€iÍ6, pessoa coletiva np
fi4752f97, com s€de no Ho6pital S. José Lisboa, Rua José António Serrano, 1150199
thboa, adiante designada por ACÊ.

E celebrado o presente pmtocolo nos termos e cláusulas seguintes;

1o

(Objecto)

O presente pmtocolo destina-se à presfação de sewiços de saúde na área dõ
medicinas naturais. Os serviços são prestados através das seguintes marcag,
peÍtencentes à Fitodinic - Medicina Nabjrdl:
- Fitodinic - Medicina Naturàl
- Pandlakarma - Medicina Ayurválica.
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(Benefidános)

0 presênte protocolo abrange todos os socios e familiares directos (cônjugue e fiÌhc).

3o

(Idenüficação)

Para usufruir dos beneficios do presente pmtocolo deveÍão os beneficiários apreseídar
um documento identificativo da ACE (Car6o de Associado ou Dedarâção da ACE para
o efeito), podendo a Primeira Outorgante, se âssim o entendeÍ, solicitâÍ qualqueÍ or-üo
documento de identificação, com fotografia, de forma a melhor proceder à respeclirã
idenüficação.
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(Deveres da ACE)

A ACE compromete-se a divulgar junio dos seus atsociados, através do recurso a
diversos meios ao seu alcance, a Primeird Outorgante, informando.os designadamenb
dos prcdutos e se.viços englobados no protocolo bem como das respectjyâs condides,
vdnbgens e descontos estabelecidos,

5o

(Deveres da himeira Outorgante)

A PrimeiÍa Outorgante compromete.se a cümpÍir as condi6es, vantagens e descontos
estabelecidos no písente protocolo perdnte os Beneficiários e, na medida do possívd,
publicitaÍ em espa@s úóprios (exemplq ítio da intemet) o protocolo esbbelecido
com a ACE,

6o

(Benefrcios)

l' A Primeira Outorgante concedeÉ aos Beneficiádos deste protocolo 06 seguiÍtt€s
benefrcios:

- l0% de Desconto nas consulbs de Homeopatia, Osteopatia, Naturopatia,
Medicjna T.adicional Chinesa (Acupuntura) e Medicina Tradicional Ayurvédica.

- 2OVo de Desconto em terdpias manuais (massagens, shiatsu, drenâgem liúática,
tuÈna, reff exologia, etc.).

- l0% de Desconto nos workshops
- 10% de Desconto em todos os produtos, excepto livros.
- 1096 de desconto em serviços de stética e trãtamentos anti-celulÍte.

2. Para além das referidas competências, este protocolo contempla ãctos de
participação conjunta, a acordar caso a ciso, aüavés de adenda ou ane)(o a
presente protocolo

7o

(Vìgência do prctocoto)

& Protocolo terá uma vigência de um ano, contado a partir da datã da resp€ctiva
assinahrra, sendo renovado automaticamente por igual períodg podendo ser
denunciâdo por escrito e por qualquer das partes, em qualquer momento, mdiaíE
avr'so previo de 30 (tsinta) dias.
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u-sboa, 1 de lulho de 2014

Pela ftimeira Outoryante Pela Segunda OrbÍgânÈ
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Dr, Mário

(Direcbr GeÍal)
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