DE COOPERAçAO
PROTOCOLO
ENTRE
- ESTUDOS
SUPERIOR
DOINSTITUTO
TITULAR
SA,ENTIDADE
A ENSINUS
SUPERIORES,
DEGESTÃO
E
DE LISBOA
DE PATINAGEM
A ASSOCTAçÃO
Primeiro Outorgante:ENSINUS- EstudosSuperiores,SA, com sede na Estradada Ameixoeka,112na CRC de Lisboan.o 500743282,na qualidadede
116, 1769-005Lisboa,pessoacolectiva/matrícula
entidade instituidorado InstitutoSuperiorde Gestão (lSG), adiante designadapor ENSINUS/ISG,
representadaneste acto pelos seus Administradores,Prof. Doutor Manuel de Almeida Damásioe Dr.
CarlosFernandoVieira;
Segundo Outorgante:Associaçãode Patinagemde Lisboa,adiantedesignadapor APL, com sede na
Rua Possidónioda Silva,103 - Loja Dta., 1350-246Lisboa,pessoacolectivan.o501409696,nesteacto
por LuísManuelSantosdo Nascimento
na qualidadede Presidente.
representada
associadose respectivosmembrosda APL,
Prosseguindoo objectivode proporcionaraos cotaboradores,
preparaçãotécnico-profissionalde nÍvel superior, a ENSINUSIISGe a APL acordam no presente
Protocoloprestar-semútuacolaboração,nos termosdas cláusulasseguintes:
Cláusula1.4
(Benefícios)
1 . A ENSINUS/ISGconcedeaos colaboradores,associadose respectivosmembrosda APL uma redução
de 20Yono valor da propinamensalrelativaà Pós Graduaçãoem Gestãode OrganizaçõesDesportivas,
perantedocumentoemitidopela APL que atesteos vínculosreferidos.
Nos outros cursos de pós-graduaçãoe de formaçãode executivosministradosno lnstitutoSuperiorde
Gestão, os colaboradores,associadose respectivosmembrosda APL usufruirãode uma reduçãode
10% no valor das propinasmensaisestabelecidas.

2 . A ENSINUSIISGconcede igualmenteaos colaboradores,associadose respectivosmembrosda APL
uma reduçãode 10% no valor das propinasmensaisestabeleçidaspelo lnstitutoSuperiorde Gestãoem
qualquerdos cursosde licenciaturae mestradoministrados.
Cláusula2.4
(Condiçõesde atribuiçãodo benefício)
Os descontosprevistos na cláusula anterior não tèm aplicaçãoaos restantesemolumentos
alunossejamexigíveis.

Os benefíciosacordados não serão coneedidosem caso de perda de ano por falta de aproveitamentoou
acumulaçëode faltasa aulas.
Verificando-sea situação prevista no parágrafo anterier, o desconto será novamente concedido após o
trànsitode ano curricular.
Cláusula3.4
(Requisitospara atribuiçãode Benefício)
Para açederem aos descontos previstos na cláusula l.a os beneficláriosdevem fazer prova da sua
elegibilidade,
atravésde declaraçãoemitidapelos $erviçosda APL.
Cláusula4.4
(Divulgaçãoe publicitaçãodo Protocoloentrea APL e a ENSINUSIISG)
Para prossecuçãodos objectivosenunciadoEa APL compromete-sea divulgaramplamente,iunto dos
seus colaboradorese associados, as condiçÕesexpressas no presente acordo, nomeadamenteatravés
de marïrhge de um destaque no seu st'fecom ltnk para o lSG.
Cláusu[a5.4
(Vigência)
O presente Protocoloproduziráos seus efeitos a partir desta data e durante o ano lectivo de 2012/2013,
podendoser revisto,por acordodas partes,em anos lectivossubsequentes'
O presente Protocolo considera-sesucessivamenterenovado por ano lectivo, desde que não seja
denunciadopor qualquerdos Outorgantescom a antecedènciamínimade 30 dias.
A denúneiadeverá ser feita por escrito, produzindoos $eus efeìtes no final do ano lectivo em curso à data
da mesma.
Feitoem Lisboa,em duplicado,aos 28 dias do mês de Setembrodo ano de 2012
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