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PROTOCOLO INSTITUCIONAL

Entrel

Primeiro : Vita2Move - Gabinete de Fisioterapia, Osteopatia e Bem-Estar, Unip, LDA.,
com Sede na Praceta do InfanÌário Loja 7A Reboleira, 2720-304 Amadoía, com o NIF
513158189, adiante designada por Primeira Outorgante;

e

Segundo: ACE - Associação Cientílica dos Enfermeiros, pessoa coletiva n.9 504752797,
com sede no Hospital S:losé Lisboa, Rua José António Serrano, 1150-199 Lisboa,
adiante designada por ACE.

E celebrado o presente protocolo nos Ìermos e cláusulas seguintes:
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(Objecto)

O presente protocolo destina-se à prestaçâo de serviços de saúde na área de prestaçâo

de serviços de saúde. Os serviços são prestados em diversos campos de atuação, entre

eles:

a) Serviço em Gabinete

Serviços de Fisioterapia/Osteopatia; Classes de movimento e Massagens Bem-Estar;

b) Serviço ao Domicil io

Serviço prestado ao domicíl io, realizado por profissionais, devidamente habiìitados e,

em todâs as áreas.

c) Projetos de Promoção dã Saúde

O Gabinete oferece diÍerentes projetos adequados às característjcas e necessidades de

diversos públicos.
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(Beneficiários)

O presente protocolo abrange todos os sócios e familiares directos (cônjugue e fiìhos).
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(ldentif icação)

Para usufruir dos benefícios do presente protocolo deverão os beneficiárjos apresentar
um documento identif icativo da ACE (Cartão de Associado ou Declaração da ACE para
o efeito), podendo a Primeira Outorgante, se assim o entender, solicitar qualquer
outro documento de identif icação, com fotografia, de forma a melhor proceder à
respectiva identif icação.
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(Deveres da ACE)

A ACE compromete-se a divulgar junto dos seus associados, através do recurso a
diversos meios ao seu alcance, a Primeira Outorgante, informando-os designadamente
dos produtos e serviços englobados no protocolo bem como das respectivas
condições, vantagens e descontos estabelecidos.
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(Deveres da Primeira Outorgante)

A Primeira Outorgante compromete-se a cumprir as condições, vantagens e descontos
estabelecidos no presente protocolo perante os Beneficiários e, na medida do possível,
publicitar em espaços próprios (exemplo, sítio da internet) o protocolo estabelecìdo
com a ACE.
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(Benefícios)

1. A Primeira Outorgante concederá aos Beneíiciários deste protocolo os seguintes
benefícios:

- 15% de Desconto nos serviços de Fisioterapia /Osteopatia;

- 10% de Desconto nas Classes de MovimenÌo;

- 10% de Desconto nos serviços de Bem-Estâr.
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O presente protocolo destina-se apenas aos serviços prestados em Gabinete,

excluindo os serviços domicil iáíios e outros.

Não são acumuláveis aos valores apresentados neste acordo, outras promoções

e/ou descontos.

4. Para além das referidas competências, este protocolo contempla actos de
participação cientíÍ ica conjunta, a acordar caso a caso, através de adenda ou

anexo ao presente protocolo

(vigência aïProtocoto)

Este Protocolo terá uma vigência de um ano, contado a partir da data da respectiva

assinatura, sendo renovado automatìcamente por igual período, podendo ser

denunciado por escrito e por qualquer das partes, em qualquer momento, mediante

aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Lisboa,27 de Novembro de 2014

ASSOCTAçÃO CrENTÍFtCA DOS ENFERMETROS VITAIVIOVE LDA.
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Sêrvìços

O Gabinete VitaMove@ apresenta uma diversidade de soluções a pensar na saúde e no

bem-estar. O nosso objetivo sempre será, independentemente das diferentes formas

que possa assumir, o bem-estar daqueles que são a razão da nossa existência.

Queremos ir ao encontro daquilo que os nossos clientes procurâm e dar resposta

personalizada às suas necessidades. Assim, dispomos de um leque de serviços de

quèlidade em diversos campos de atuãção.

Serviço ao Domicil io

Serviço prestado ao domicíl io, realizado pelos nossos profissionais, devidamente

habil itados e, em todas as áreas.

Projetos de Promoção da Saúde

O Gabinete VitaÍMoveo oferece diferentes projetos adequados às características

e necessidades de diversos públicos.

Fisioterapia / Osteopatia Clãsses de Movimento Bem-€star

Músculo-Esquelética

Neurológica

Cárdio-Respiratória

Pediatra

Geriatr ia

Saúde  da  Mu lhe r

PilaÌes Clínico

Mobìlidade Geral

Localizada

G.A.P.

Stretching

Treino Personalizado

Entre Outras...

Massagem de

Relaxamento

Drenagem Linfática

Manu  a l

Massagem Redutora

Pressoterapia

VitaMove Empresas

Os trabalhadores de escritório sofrem, cada dia mais, de dores múscuto-

esqueléticas. A correção de vícios posturais e o modo de executar determinadas

tarefas poderão contribuir pâra a prevenção das mesmas.

O Gabinete VitaMove@ propõe:

- Avalìação e adaptação do posto laboral;

- Ginástica laboral e/ou massagem de relaxamento.



ìã]ACE ffiP
VitâM0ve

VitaMove Sénior

O envelhecimento é uma parte do clclo da nossa existência.

melhor qualidade de vida é importante retardar o declínio

mentais tendo um comportamento mais ativo.

O Gabinete Vitalvloveo proporciona aos idosos:

- Classes de movimento nas várias instituições.

De forma a garantir uma

das capacidades físicas e

VitaMove Júnior

começar desdê cedo com práticas e rotinas saudáveis e de promoção de uma boa

qualidade de vida, aumentando a sua aptidão física, ajuda as crianças e jovens a

estabelecer um projetd de vida em que valorizam ê desenvolvem os valores

pessoais, físicos, psíquicos e sociais, de forma a dar uma resposta eficaz aos desafios

do d ia -a-d iâ .

O Gabinete VitaMove6 propõe aos alunos do 2s e 3s ciclos:

- Sessões temáticas sobre a postura e promoção do exercÍcio físicoj

- Rastreio / avaliação postural.

Contactos / Localização

Morada: Praceta do Infântário Loja 7A Reboìeira | 2720-304 Amadora

Horário: Segunda a Sexta th - 20h e Sábado th - 14h

Contactos: 91 619 78 71, / 27735 60 32

Sitei www.vitamove.pt

Correio eletrónico: geral@vìtamove.pt
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FisioteÍapia / Osteopatia

6)
VitaMove

'Validdde 2 neses.

"Volidode 4 meses,

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

Bem-Estar

Pack Mensal llx/Semenâ)

Pack M€nsal {2xlsemenâ)

Pdck 10 Sessões (40nin.) . ................ 185€*
'vot;dode 6 ôese'.

- as votm op@ntud6 naa Ìàa úaÈt dêl1nüvo pod.ndo s oftdddos d q@tq@t nonèhto -


