PROTOCOLODE COOPERAçÃO
ENTRE
- ESTUDOSDE COMÉRC|OE SERVIçOS,SA, ENTIDADETITULARDA
A TERCTFORMA
ECP- ESCOLADE COMÉRCIODO PORTO
A ASSOCTAçÃODE PAïINAGEMDE LISBOA
Primeiro Outorgante:TERCIFORMA- Estudosde Comércioe Serviços,SA, com sede na Rua do
na CRC do Porto n.o 502783770,na
Rosário, 174-176,em 4050-521Porto, pessoa colectiva/matrícula
qualidadede entidade titular da ECP - Escola de Comércio do Porto, adiante designadapor
Dr. CarlosFernandoVieirae Dra.
nesteacto pelosAdministradores,
representada
TERCIFORMA/ECP,
Mariada ConceiçãoCaldeira;
Segundo Outorgante:Associaçãode Patinagemde Lisboa,adiantedesignadapor APL, com sede na
da Silva,103- Loja Dta.,1350-246Lisboa,pessoacolectivan.o501409696,nesteacto
Rua Possidónio
na qualidadede Presidente.
por Luís ManuelSantosdo Nascimento
representada
Prosseguindoo objectivode proporcionaraos colaboradores,associadose respectivosmembros da
APL, condiçÕesespeciais na frequênciaescolar em âmbito de ensino profissionale de educação e
formação de jovens na Escola de Comércio do Porto, a TERCIFORMA- Estudos de Comórcio e
Serviços,SA e a APL acordam no presenteProtocoloprestar-semútua colaboração,nos termos das
cláusulasseguintes:
Cláusula1."
(Concessãode Benefícios)
A TERCIFORMAIECPconcede aos colaboradores,associadose respectivosmembros da APL uma
reduçãode 10% no valor da propinamensalde frequênciados cursos ministradosna ECP, em que haja
lugarao pagamentode propina, perantedocumentoemitidopela APL que atesteo vínculo.
Cláusula2."
(CondiçÕes
de atribuiçãodo benefício)
O descontoprevistona cláusulaanteriornão tem aplicaçãoaos restantesemolumentosque aos alunos
sejamexigíveis.
ou acumulaçãode
O descontonão será concedidoem caso de perdade ano por falta de aproveitamento
faltasa aulas.

\/

Verificando-se
a situaçãoprevistano númeroanterior,o descontoserá novamente
concedidoapóso
trânsitode anocurricular.
Cláusula3.4
(Requisitospara atribuiçãode Benefício)
Para acederem ao desconto previsto na cláusula 1.4, os beneficiáriosdevem fazer prova da sua
elegibilidade,
atravésde declaraçãoemitidapelosServiçosda APL.
Cláusula4.4
(Divulgaçãoe publicitaçãodo Protocoloentrea APL e a TERCIFORMA,IECP)
Para prossecuçãodos objectivosenunciadosa APL compromete-sea divulgaramplamente,junto dos
seus colaboradorese associados,as condiçÕesexpressasno pre$enteacordo,nomeadamenteatravés
de mailinge de um destaqueno seu sr'fecom lrnk para a HCP.
Cláusula5.4
(Vigência)
O presente Protocolo produzirá os seus efeitos a partir desta data e durante o ano lectiva 201212013,
podendoser revisto,por acordo das partes, em anos lectivossubsequentes.
O presente Protocoloconsidera-sesucessivamenterenovado por ano lectivo, desde que não seja
denunciadopor qualquerdos Outorgantescom a antecedênciamínlmade 30 dias.
A denúnciadeverá ser feita por escrito,produzindoos seus efeitos no final do ano lectivoem curso à
data da mesma.
Feitoem Lisboa,em duplicado,aos 28 dias do mês de Setembrodo ano de2Q12
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