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PROTOCOLO DE COOPERAçAO

PREAMBULO

A celebração do presente protocolo tern como objetivo assegurar aos associados da

AssoclaçÃo cIENTíFÌCA oos ENFERI\lElRos, o acesso ern condições preferenciais a um

conjunto de prodltos e serviços comercial izâdos e/ou disponibi l izados pela DirectoÍa de

Vendas Independente Mâry Kay Margârida do ó (e âs ConsuÌtoras de Bele2a

ìndependentes Mary Kay da sua Unidade de Trabalho B Unìque)

Entre:

a) AssoclAçÃo cIFNTíFlcA Dos ENFERMEIRoS, com sede no Hospital s, losé -

Pena, Rua losé António Serrano - 1150-199 Lisboa, NIF 504 752 197, adiãnte

designada por acE, como Primeiro Outorgante representada neste ato por

Filomena Leal- Presidentê com poderes de representação.

A Associação Cientif ìca dos Enfermeiros (ACE) é uma associação de câráctÊr

científ ico, sem fins lucratìvos, cujo objeto é promover a formação contínue dos

Enfermeìros do Centío Hospitalar de Lìsboa Central, EPE, âÌ.aves do

desenvolvímento de projetos inÌegrados dê formaçã0.

E

bl Directora de vendas Independente Mary Kay ANA MARGARIDA cARDoso DA

SILVA I\,1|RA DO Ó (e as Consultoras de Beleza lndependentes Mary Kay da suâ

Unidade de Trêbalho B Unìque), NIF 219 711445, adiante designada como Segundo

outorgante e com poderes paÉ outorgar o presente acordo;

é celebrâdo o presente protocolo de aolaborâção, hos termos das cláusulas seguintes:
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1, O presente protocolo tem por objeto assegurar aos associâdos da ACE, o âcêsso em

condições preferenciaÈ a um conjunto de produtos e serviços comercial izados e/ou

disponìbi l izados pela Directora de Vendas Independente Mary Kay Margaridâ do ó (e

as Consultoras de Beleza lndependentes Mary Kay da sua Unìdâde de ïrabalho B

Unique), que a seguir se discriminam:

a) Sessões gratuitas de Cuidados da Pele

b) Sessões gratuitas de Automâquilhagem

c) I0% de desconto em todos os produtos adquiÍ idos nas se5sôe5

cúusuLA 2a

A Associação Cientifica dos Enfermeiros

Destâca no site www.acenferrneiros.pt, a cooperação com a Directoía de Vendas

lndependente Mary Kay Mãrgaridã do ó (e as Consultoras de Beleza ìndependentes Mary

Kay da suâ tjnidade de Trabalho B l.Jnique), na rubrica ProÌocolos e Parcerìas, com

colocação de logo insti tucional e l ink ao site oficial da en píesa.

Divulga dê Íorma personalizada a todos os sócios, por e-mail ing, as iniciãt ivas da

Directora de Vendas IndependenÌe l!4ary Kay Ìúargarida do ó (e as Consultorâs de Beleza

Independentes Mary Kay dê sua Unidade de Trãbâlho B Unique).

cúusuLA 3ê

Beneficiários

1. São beneficiá.ios deste protocolo todos os associados da ACE.
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2. A cessação do vínculo contratual dos ãssociados à ACE, implica â cessação das

condições especiais deste protocolo.

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

do vínculo à ACE, através de um documento de identificâçâo, cartão de sócio ou outro

doc{rmento idóneo.

cúusutA4c

Oisposiçôes finais

1. O presênte protocolo de cooperação entra em vigor nê data da sua assinatura.

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

. com a antecedência dê um ano, sem prejuízo das alterações decorrênres oe

imposição lêgal ou de múÌuo acordo.

Lisboa, 1 de Abri l  de 2016
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