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PROTOCOTO DE COT ABORAçÃO
Entre
IIDEL - EÍXçÕÊS TÉCMCAS, LDÁ, adianlê desìgnada por ÚD€1, com o número de identifìcaçào
coletiva 500165 491, com sede na Rua Dona astefânia n. 183 R/C Dto em Lisboâ.
E
ASSOC|açÃO C|ENÌÍF|CA DOS ENFERMETROS, adiante designadã po.ACE, com o número de
identificáção coletivã 504 152 192 com sede na Direção dos Serviçosde Enfermagem - Hosprrai
S. Jo9é, Rua losé António Serrano em Lisboa

1e
(objeto)

Pelo presente Protocolo, as pa rtes estabelecem osteÍmos e condições de colaboÍação,
ze

{Formas de Colaboração}
2.1. No âmbito do presentê Protocolo, a ACE compromete-se a:
(al Promover a divulgação do presente pÍoÌocolo junto dos seus assocìados atrãvés oos
seus canais dê comunicação (website, redes sociais, newsletter, etc,),

{b} DivrrlgarinicÌativas, campanhas promocionais e publicações do Grupo LTDEL atràvés dos seus
canais de comúnìcação {website, redes sociais, newsletter, etc-).

2.2. No ârnbito do p.esente Protocolo, a LTDEL com promete,se a:
(ô) Durante o período de vigência do presentê protocolo, concederaos
associados da ACÉ, devidamente identÍficados, descontos de 10% e 20% {conforme a Le! oo
Preço Fixo) êm compíãs de livros técnicos nas árcas dê Ciências dâ EnÍeÍmagem, Ciéncias oa
Sâúde, Ciônclas Fundamentais e Apoio âo Ensino SupeÍior & hvêrtigeÉo, publicados
pelas editoras UDELe PÂCrOR, realizãdãs direÌamênte na nossa livrarìa em Lisboa (Av. prâla da
Vitória, n.e 14 A - 7O0O-247 t-isboa -tetef.: 273 s41  fgl ou através do
email lìvÍaria @lidel.pt {vá lido para encomêndas pré pagas por trânsferênçia bancáriai.

{b) EmitiÍum Vouchert que concederiá 20% de deSconto em compras online, nos lvíos
técnicos dãs áreas e editoras ãcima enunciadât desde que não estejam ao âbrigo da Lei do
Preço Fixo (LPF), parâ compras efetuadas diretãmente no nosso web5itê, em www_lidel.pt {nos
livros êo abÍigo da LPF, temos habitualmente uma campanha ativa quê concede 10% de
desconto imediato parã todos os clientes). Este voucher seé válido ôo longo do corrente ano e
poderá ser renowdo caso o protocolo se mantenha. A llDÊt reserva-se o direìto de cancelâr
este voucher sem aviso previo, caso seja detetâda a sua incorreta utilìzação, nomeadamente,
Ínas não exclusivamênte, a sua utilìzação Íorâ do âmbito de âtuação da ACE.

---NOTAs:
- As promoçõesacima indicôdas não são acumuláveis com outrâs campanhas em vigor.
- tste protocolo não se âplica a eBooks.

(c) Â LIDEL comunicaÍá, sempÍe que possivel, à ACË as campanhas promocionaisque efetuar na
sua iìvÍaria e website, bem como publicaçõês e iniciâtivas que deserwolva,
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(Contidenciatidade)

As partes obrigam-se a manter a confidencialidãde dê toda a inÍormação trocada ao abrigo dopresente Protocoto que não se destinê a divulgação no ámbito do ponto 2.
4p

í€omunicãções)
4,1. Todas as comünicações entre as pêftes retãtivâmerte ao presentê protocolo deven ser
efelüadas atËvés dos seguintes contâctos:

a. ASSOCIAçÃO CTENTÍF|CA DOS ENFERtVtÊtROS
Áy'C: anF Filoména Leôl
Direcção dos Sêrviços de Enfermagem - HospìtalS. josé
Rua losé António Serrano 1150-199 Lisboa
Emaili a.c.enfeÍmeiros@gmâi!.com
Têlefone: 218 841 896

b. DEL-ED|çÕES TÉCNICAS, LDA
A/Ci Vânia Santos Reis
Rua Donô Estefânia, ne 183 R/C Dto 1049-057 tisboâ
Email: vreis@lidel.pt
Telemóvel: 925 968 446 

5e

lrrgência]
5.1. O presente Prctocolo é válido até ao Ínal do corrente ano, renovavel
Ìacitemente por p€ríodos àe 1ano, produzindo efehos a partir da data dâ sua ãssinatuÍâ.

5.2. Sem prejuízo do disposto no númerc anterior, qualquer uma da9 partes poderá denunciaí
o presente protocolo, comunicando essa suavonÌâde à oltíâ parte com a antêcedência mínrma
de 30 {trinta} dìas relaÌivamênte à data em que a denúnciâ pÍoduzirá efeitos.

Lisboa,04 de junho de 2021

Pelâ,ACE,

{Rita Annês)

Diretora Comerciâle de Maíketing
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' Pãra ,tilização do vouchet os vossôs associados só tèm dê à.edêr ã www ljdet.lte adicionar aó ,ICAiRiNHO DE
COMPRAs" 05 'ivros que p.etendêm adquirk. Depois, na opção ENVIO',rèrãodecotocarocódigodeVouchê.abaixo
indicado e clicarêm "SUBMEIÊR vOUCHER".
com eía ação seé aplicâdo um desconto de 20% {não acumu la com outÊs câmpanhas em viso.) em rodos 05 tivrós
que não estejam abransidos pelã Lei do Prêço Fixo (pubtiGdos há mais de 18 mê*t.

Pelã LlDEt,


