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Entre
IIDEL- EÍXçÕÊS
TÉCMCAS,
LDÁ,adianlêdesìgnada
por ÚD€1,como númerode identifìcaçào
coletiva500165491,comsedenaRuaDonaastefânia
n. 183R/CDtoem Lisboâ.
E
ASSOC|açÃO
C|ENÌÍF|CA
DOSENFERMETROS,
po.ACE,como númerode
adiantedesignadã
identificáção
coletivã504152192 comsedena Direção
- Hosprrai
dosServiçosde
Enfermagem
S.Jo9é,RualoséAntónioSerrano
em Lisboa
1e
(objeto)
PelopresenteProtocolo,
aspartesestabelecem
osteÍmose condições
de colaboÍação,

ze
{Formasde Colaboração}
2.1.Noâmbitodo presentêProtocolo,
a ACEcompromete-se
a:
(al Promovera divulgação
do presentepÍoÌocolojuntodos seusassocìados
atrãvésoos
seuscanaisdêcomunicação
(website,
redessociais,
newsletter,
etc,),
promocionais
campanhas
e publicações
{b}DivrrlgarinicÌativas,
doGrupoLTDEL
atràvés
dosseus
canaisde comúnìcação
redessociais,
newsletter,
etc-).
{website,
2.2.Noârnbitodo p.esenteProtocolo,
a LTDEL
compromete,se
a:
(ô) Durante o período de vigência do presentê protocolo, concederaos
associados
daACÉ,devidamente
identÍficados,
descontos
de 10%e 20%{conformea Le!oo
PreçoFixo)êm compíãsde livrostécnicosnasárcasdêCiências
dâ EnÍeÍmagem,
Ciéncias
oa
Sâúde,CiônclasFundamentais
e Apoio âo Ensino SupeÍior & hvêrtigeÉo,publicados
pelaseditorasUDELePÂCrOR,
realizãdãs
direÌamênte
nanossalivrarìaem Lisboa
(Av.prâlada
Vitória, n.e 14 A - 7O0O-247t-isboa -tetef.: 273 s41 fgl ou através do
emaillìvÍaria
pré pagasportrânsferênçia
@lidel.pt
{válidoparaencomêndas
bancáriai.
20% de deSconto
{b) EmitiÍum Vouchertque concederiá
em comprasonline,noslvíos
técnicos
dãsárease editoras
ãcimaenunciadâtdesdequenão estejamao âbrigoda Leido
parâcompras
PreçoFixo(LPF),
efetuadas
diretãmente
no nossoweb5itê,
em www_lidel.pt
{nos
livrosêo abÍigoda LPF,temoshabitualmente
uma campanhaativa quê concede10%de
descontoimediatoparãtodosos clientes).
Estevoucherseé válidoôo longodo correnteanoe
poderáserrenowdocasoo protocolose mantenha.
A llDÊt reserva-se
o direìtode cancelâr
estevouchersemavisoprevio,casosejadetetâdaa suaincorretautilìzação,
nomeadamente,
Ínasnãoexclusivamênte,
a suautilìzação
Íorâdo âmbitode âtuação
daACE.
---NOTAs:
- Aspromoçõesacima
indicôdas
nãosãoacumuláveis
comoutrâscampanhas
emvigor.
- tste protocolonãoseâplicaa eBooks.
(c)Â LIDEL
comunicaÍá,
sempÍequepossivel,
promocionaisque
à ACËascampanhas
efetuarna
suaiìvÍariae website,bemcomopublicaçõês
que
e iniciâtivas deserwolva,

r*a

3e
(Contidenciatidade)
Aspartes
obrigam-se
a mantera confidencialidãde
dêtodaa inÍormação
trocada
aoabrigodo
presente
Protocoto
quenãosedestinê
a divulgação
noámbitodoponto2.
4p

í€omunicãções)
4,1.Todasas comünicações
entreas pêftesretãtivâmerte
ao presentêprotocolodeven ser
efelüadas
atËvésdosseguintes
contâctos:
a. ASSOCIAçÃO
CTENTÍF|CA
DOSENFERtVtÊtROS
Áy'C:
anFFiloména
Leôl
- HospìtalS.
Direcção
josé
dosSêrviços
de Enfermagem
RualoséAntónioSerrano
1150-199
Lisboa
Emailia.c.enfeÍmeiros@gmâi!.com
Têlefone:
218841896
b. DEL-ED|çÕES
TÉCNICAS,
LDA
A/CiVâniaSantosReis
RuaDonôEstefânia,
ne183R/CDto1049-057
tisboâ
Email:vreis@lidel.pt
Telemóvel:
925968446
5e

lrrgência]

5.1. O presente Prctocolo é válidoaté ao Ínal do corrente ano, renovavel
por p€ríodos
Ìacitemente
àe 1ano,produzindo
efehosa partirdadatadâsuaãssinatuÍâ.
5.2.Semprejuízodo dispostono númercanterior,qualquerumada9partespoderádenunciaí
protocolo,
o presente
comunicando
essasuavonÌâde
à oltíâ partecoma antêcedência
mínrma
de 30{trinta}dìasrelaÌivamênte
pÍoduzirá
à dataem quea denúnciâ
efeitos.
Lisboa,04
dejunhode 2021

PelãLlDEt,

{RitaAnnês)

Pelâ,ACE,

'ïl.lï.","ffiâSS

DiretoraComerciâle
deMaíketing
N I F : 5 Q 4 7 5 ?1 9 7
' Pãra,tilizaçãodo vouchetos vossôsassociados
sótèm dê à.edêrã wwwljdet.lte adicionar
aó ,ICAiRiNHO
DE
COMPRAs"
05'ivrosquep.etendêm
adquirk.Depois,
naopção ENVIO',rèrãodecotocarocódigodeVouchê.abaixo
indicado
e clicarêm"SUBMEIÊR
vOUCHER".
comeía açãoseé aplicâdo
um desconto
de20%{nãoacumu
lacomoutÊscâmpanhas
emviso.)emrodos05tivrós
quenãoestejam
pelãLeido PrêçoFixo(pubtiGdos
abransidos
hámaisde 18mê*t.

