PROTOCOLO DE COOPERAçÃO
ENTRE
A CODEPA - CENTRO DE ORTENTAçÃO E DOCUMENTAçÃO DE ENSTNO PARTICULAR,
SA, ENTIDADE TITULAR DO INSTITUTO SUPERIOR DE NOVAS PROFISSÕES
E
A ASSOCTAçÃO DE PATINAGEM DE LISBOA
SA, com
de EnsinoParticular,
PrimeiroOutorgante:CODEPA- Centrode Orientaçãoe Documentação
na CRC de Lisboan.o
sede na Rua VitorinoNemésio,5, 1750-306Lisboa,pessoacolectiva/matrícula
do InstitutoSuperiorde NovasProfissôes(lNP),adiante
500065756,na qualidadede entidadeinstituidora
Prof. DoutorManuel
nesteacto pelosseus Administradores,
designadapor CODEPA/INP,representada
de AlmeidaDamásioe Dr. CarlosFernandoVieira:
da Silva,103SegundoOutorgante:Associaçãode Patinagemde Lisboa,com sede na Rua Possidónio
Loja Dta., 1350-246Lisboa,pessoacolectivan.o 501409696,adiantedesignadapor APL, neste acto
por Luís ManuelSantosdo Nascimento
na qualidadede Presidente.
representada
Prosseguindoo objectivode proporcionaraos colaboradores,associadose respectivosmembrosda APL,
preparaçãotecnieo-profissional
de nívelsuperior,a CODEPÁ/INPe a APL acordamno presenteProtocolo
prestar-semútuacolaboração,nos termosdas cláusulasseguintes:
Çláusula1.4
(Benefícios)
1 . A CODEPAIINPconcedeaos colaboradores,associadose respectivosmembrosda APL uma redução
de 10% no valor das propinasmensaisestabelecidaspelo InstitutoSuperiorde Novas Profissõesem
qualquerdos cursosde licenciaturae mestradomlnistradosna instituição.

2 . Nos cursos de pósgraduação e de formação de executivos,os colaboradores,associadose respectivos
membros da APL usufruirãoigualmentede uma redução de 10% no valor das propinas mensais
estabelecidas.
Cláusula2."
(Condiçõesde atribuiçãodo benefício)
O descontoprevistona cláusulaanteriornão tem aplicaçãoaos restantesemolumentosque aos alunos
sejamexigíveis.
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O benefícioacordado não será concedidoem caso de perda de ano por falta de aproveitamentoou
acumulaçãode faltasa aulas.
Verificando-sea situaçãoprevistano parágrafoanterior,o descontoserá novamenteconcedidoapÓso
trânsitode ano curricular.
Cláusula3.4
(Requisitospara atribuiçãode Benefício)
Para acederem ao desconto previstos na cláusula 1." os beneficláriosdevem fazer prova da sua
atravésde declaraçãoemitidapelos Serviçosda APL.
elegibilidade,
Cláusula4.4
(Divulgaçãoe publicitaçãodo Protocoloentrea APL e a CODEPAIINP)
Para prossecuçãodos objectivosenunciadosa APL compromete-sea divulgaramplamente,junto dos
seus colaboradorese associados,as condiçõesexpressasno presenteacordo, nomeadamenteatravés
de maìtinge de um destaqueno seu sife com link parao lNP.
Cláusula5.4
(Vigêneia)
O presenteProtocoloproduziráes seus efeitosa paúir desta data e duranteo ano lectivode 201212013,
podendoser revisto,por acordodas partes,em anQSlectlvossubsequentes.
O presente Protocoloconsidera-sesucessivamenterenovado por ano lectivo, desde que não seja
denunciadopor qualquerdos Outorgantescom a antecedênciamÍnimade 30 dias.
A denúnciadeveráser feita por escrito,produzindoos seus efeitosno fìnaldo ano lectivoem curso à data
da mesma.
Feitoem Lisboa,em duplicado,aos 28 dias do mês de Setembrodo ano de 20Í2
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