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PROT(rcOLO II{STITUCIONAL

Entre:

FimeiÍo: I.M.T, - InstÌtub de t{edicina Tradicional, com Sede em Ruâ Alfredo
da Tdndade, +A Campo Grande, 1600 - zt07 Usboa, com o NÌF 503822868, neste acto
r€presentada pelo seu Director, Mário Jorge Neves Rodrigues, adiante designada por
PÍimeird Outorgante;

e

Segundoì ACE - Associaçâo Científie dos EnfeÍmei.os, psoa coleüva o.o
5{8752197, com sede ng Hospibl S. José Usboa, Rua José António Serrdno, ll$-lgÍt
Usboa, adiante designada por ÂCE.

É cebbrado o presente protocolo nos termos e cláusulas seguintes:

1o

(Objecto)

O presente protocolo destina-se à presbçâo de fomação profissional especializâda €Ín
medicinas não convencionais.
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(Beneficiárìos)

0 pÍesente protocolo abrange todos os s{5cios e Êmiliares directos (ónjugue e fiÌhc),

3o

(Identificação)

Para usuftuir dos benefr'cios do presente pmtocolo deverão 06 beneficiádos apresentãr
um documento idenüficaüvo da ACE (Cartão de Associado ou Declaração da ACE pãrô
o eftÌto), podendo a Primeira Outorgante, se assim o entender, solicitar qualquer oubo
documento de idenüficação, com fotografia. de forma a melhor proceder à respedird
ìdentificação.
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(Dweres da ACQ

A ÂCE compromete-se a diwlgar junto dos seus associados, atravê do recuÍso a
diì/eÍsos meios ao seu alcance, a himeira Outorgante, informandcos designadam€nb
dÒg produtos e seMços englobados no pmtocolo bem como das respectivas condiFes,
vantagens e descontos esbbelecidos.
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(DeveÍes da Primeird Outorgante)

A PÍimeira Outorgante compromete-se a cumpÍir as condições, vantãgens e desconbs
€Éiabelecidos no pr€sente protocolo perdnte 06 Beneficiários e, na medida do po6sírd,
puuicjbr em espaços póprios (exemplq sítio da intemet) o proto@lo estabeleddo
com a ACE.

6o

(Benefr'cÍ06)

1. A Primeird Outorgante concederá aos Beneficiários deste protocolo G seguinE
beneficios:
- 50 de descoflto na inscricão dos cursoG
- 5% de desconto na mensalidade nos cursos de lonoa

superiores) e Masters
- 10% de desconto na mensalidade nos cuÍsos DÍofissionais
- 15% de desconto no pâgamento a pronto no6 cuÍsos

(estudos superiores), Masters e cursos profissionais

- 10 de desconto em wo*shoDs e seminários

duração (estrdc

de longa duração

- Oferta do 30 i?tamento por cadâ 2, adquiÍidos na Clínica Escola llvlT - ServÍç6
clínicos

Os beneficio€ ao abrigo do pÍesente protocolo não são acumuláveis com oubo6
descontos ou p,omoções.

Pard além das .eferidas competências, este proìocolo mntempla acto6 de
participação conjunb, a acordar caso a caso, através de âdenda ou ano(o ao
píesente protomlo
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Mgência do Protocolo)

Este Protocolo tená uma vigência de um aÍÌo, coíbdo a parÌir da data da respecttva
Ginaturd, sendo renovado aubmaticamente por igual peíodo. podendo seÍ
denunciado por escrito e por qualquer das parB, em quãlquer mommto, medianE .
aüso prévÌo de 30 (trinta) dias.

Lisboa, 1 de Julho de 2014

Pelâ Segunda Outorganb
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