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PROTOCOLO
INSTITUCIONAL

Entrel
Primeiro: Vita2Move- Gabinetede Fisioterapia,
Osteopatiae Bem-Estar,
Unip,LDA.,
com Sedena Pracetado InfanÌárioLoja7A Reboleira,2720-304Amadoía,com o NIF
513158189,
por Primeira
adiantedesignada
Outorgante;
e
Segundo:
ACE- Associação
pessoacoletivan.9504752797,
Cientílicados Enfermeiros,
com sedeno HospitalS:losé Lisboa,RuaJoséAntónioSerrano,1150-199Lisboa,
porACE.
adiantedesignada

protocolo
Ecelebrado
o presente
nosÌermose cláusulas
seguintes:
1s
(Objecto)
protocolo
O presente
destina-se
à prestaçâo
de serviços
de saúdena áreade prestaçâo
de serviços
de saúde.Osserviços
sãoprestados
em diversos
campos
de atuação,
entre
eles:

a) Serviçoem Gabinete
Serviços
de Fisioterapia/Osteopatia;
Classes
de movimento
e Massagens
Bem-Estar;

b) Serviço
ao Domicilio
Serviçoprestado
por profissionais,
ao domicílio,
realizado
devidamente
habiìitados
e,
em todâsasáreas.

c) Projetos
de Promoção
dã Saúde
O Gabinete
oferecediÍerentes
projetos
adequados
àscaracterístjcas
e necessidades
de
públicos.
diversos
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2e
(Beneficiários)
protocolo
Opresente
(cônjugue
abrange
todosossócios
e familiares
directos
e fiìhos).
3s
(ldentificação)
Parausufruirdosbenefícios
protocolo
do presente
deverão
osbeneficiárjos
apresentar
um documento
identificativo
da ACE(Cartão
de Associado
ou Declaração
da ACEpara
o efeito),podendoa PrimeiraOutorgante,
se assimo entender,solicitarqualquer
outro documentode identificação,
com fotografia,
de forma a melhorprocederà
respectiva
identif
icação.
4e
(Deveres
daACE)
A ACEcompromete-se
a divulgarjunto dos seusassociados,
atravésdo recursoa
diversos
meiosao seualcance,
a Primeira
informando-os
Outorgante,
designadamente
dos produtose serviçosenglobadosno protocolobem como das respectivas
condições,
vantagens
e descontos
estabelecidos.
5e
(Deveres
da Primeira
Outorgante)
A Primeira
Outorgante
compromete-se
a cumprirascondições,
vantagens
e descontos
protocolo
peranteosBeneficiários
estabelecidos
no presente
e, na medidado possível,
publicitar
próprios(exemplo,
em espaços
sítioda internet)o protocoloestabelecìdo
coma ACE.
6s
(Benefícios)
1. A Primeira
Outorgante
concederá
aosBeneíiciários
desteprotocoloos seguintes
benefícios:
-

15%de Desconto
nosserviços
de Fisioterapia
/Osteopatia;

-

10%de Desconto
nasClasses
de MovimenÌo;

-

10%de Desconto
nosserviços
de Bem-Estâr.
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prestados
em Gabinete,
apenasaosserviços
2 . O presenteprotocolodestina-se
excluindo
osserviços
domiciliáíios
e outros.
nesteacordo,outraspromoções
aosvaloresapresentados
3 . Nãosãoacumuláveis
e/oudescontos.

este protocolocontemplaactosde
4. Paraalém das referidascompetências,
participação
cientíÍica
conjunta,a acordarcasoa caso,atravésde adendaou
protocolo
anexoao presente

(vigência
aïProtocoto)
EsteProtocolo
terá umavigência
de um ano,contadoa partirda datada respectiva
por igual período,podendoser
sendo renovadoautomatìcamente
assinatura,
por escritoe por qualquerdaspartes,em qualquermomento,mediante
denunciado
avisopréviode 30 (trinta)dias.

de Novembro
de 2014
Lisboa,27
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:*ACE
Sêrvìços
O Gabinete
VitaMove@
apresenta
umadiversidade
de soluções
a pensarnasaúdee no
bem-estar.
O nossoobjetivosempreserá,independentemente
dasdiferentes
formas
que possaassumir,o bem-estardaquelesque são a razãoda nossaexistência.
ir ao encontrodaquiloque os nossosclientesprocurâme dar resposta
Queremos
personalizada
às suasnecessidades.
Assim,dispomosde um lequede serviços
de
quèlidade
em diversos
campos
de atuãção.
Fisioterapia
/ Osteopatia

Clãsses
de Movimento

Músculo-Esquelética

PilaÌes
Clínico
Mobìlidade
Geral

Neurológica

Bem-€star
Massagem
de
Relaxamento

Localizada

DrenagemLinfática

Pediatra

G.A.P.

M a n ua l

Geriatria

Stretching

MassagemRedutora

TreinoPersonalizado

Pressoterapia

Cárdio-Respiratória

S a ú d ed a M u l h e r

EntreOutras...

Serviço
ao Domicilio
prestado
Serviço
ao domicílio,
pelosnossos
profissionais,
realizado
devidamente
habilitados
e, emtodasasáreas.

Projetos
de Promoção
da Saúde
O GabineteVitaÍMoveo
oferecediferentesprojetosadequados
às características
públicos.
e necessidades
de diversos
VitaMoveEmpresas
Os trabalhadores
de escritóriosofrem,cada dia mais, de dores múscutoesqueléticas.
A correçãode víciosposturais
e o modo de executardeterminadas
tarefaspoderão
pâraa prevenção
contribuir
dasmesmas.
propõe:
O Gabinete
VitaMove@
- Avalìação
e adaptação
do postolaboral;
- Ginástica
laborale/oumassagem
de relaxamento.

ìã]ACE

ffiP

VitâM0ve

VitaMoveSénior
O envelhecimento
é umapartedo clcloda nossaexistência.
Deformaa garantiruma
melhorqualidade
de vidaé importante
retardaro declínio
dascapacidades
físicas
e
mentais
tendoumcomportamento
maisativo.
proporciona
Vitalvloveo
O Gabinete
aosidosos:
- Classes
de movimento
nasváriasinstituições.
VitaMoveJúnior
começardesdêcedocom práticas
e rotinassaudáveis
e de promoção
de umaboa
qualidade
de vida,aumentando
a suaaptidãofísica,ajudaas crianças
e jovensa
estabelecer
um projetdde vida em que valorizamê desenvolvem
os valores
pessoais,
psíquicos
físicos,
e sociais,
de formaa darumaresposta
eficazaosdesafios
d od i a - a - d i â .
propõeaosalunosdo 2se 3sciclos:
O Gabinete
VitaMove6
- Sessões
temáticas
sobrea posturae promoção
do exercÍcio
físicoj
- Rastreio
postural.
/ avaliação

Contactos/ Localização

Morada:Pracetado InfântárioLoja7A Reboìeira| 2720-304Amadora

Horário:Segunda
a Sextath - 20he Sábado
th - 14h
Contactos:91 61978 71,/ 2773560 32
Siteiwww.vitamove.pt
geral@vìtamove.pt
Correioeletrónico:
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Preçário2014
FisioteÍapia
/ Osteopatia

'Validdde 2 neses.
"Volidode 4 meses,

Pllatesclínlco / Mobilidãdë Gerãl/ Lo..lir.da / G.A,P./ Stretchlns/ ÌÊlno Pêreoíallrado/ Oútr6

PackMensalllx/Semenâ)
PackM€nsal{2xlsemenâ)

Bem-Estar

(40nin.).
Pdck10 Sessões

................
185€*
'vot;dode6 ôese'.
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