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Entre:

CENTRO QUIROPRATICO
DE  POE?TUGAL

ACOFLDO  DE  PARCERIA

§iHDi¢iTO DOs TunELHilloR[s RE ARQutoiooIA

CENTRO  QUIROPRATICO  PORTUGAL,  pessoa  coletiva  no  507 704  169,  adiante

designada  por  CQP,  com  sede  na  Rua  Her6is  da  Restauracao  4,  8500-651,  com  o

telefone   no  211531   510/917  002  200  aqui   representado   por  Helder  Prazeres,   e

doravante  designado  por ``CQP".

SINDICATO  DOS TRABALHADORES DE ARQUEOLOGIA,  pessoa  coletiva  no  510

947  034,  com  sede  em  Rua  Jardim  do  Tabaco,  no  90  -20  Dto.,  1100-288  Lisboa,

neste  ato  representado,  nos  termos  do  artigo  310  dos  respectivos  estatutos,  pelo

seu  presidente,  Regis Alves  de  Souza  Barbosa,  e  pelo  seu  Tesoureiro,  Bruno  Miguel

Coelho   da   Rocha,   com   poderes   bastantes   para   o   ato,   adiante   designada   por
``STARQ,,.

E  celebrado  o   presente  Acordo  de  Parceria  que  ficara  a   reger-se  pelas  clausulas

seguintes:

Clausula ia

(Objeto da Parceria)

0  primeiro  outorgante  presta  servicos  no  seu  ambito  de  atividade,0  aos  associados

do segundo  outorgante e seus familiares diretos  (c6njuges),  mediante apresentac5o

da  identificacao  de associado.



Clausula 2a

(Obrigac6es da CQP)

1.Pelo  presente  Acordo,  a  CQP.  concedera,  mediante  apresenta¢ao  do  Cart5o  do

STARQ,   devidamente   identificado,    urn    desconto   de    loo/o    sobre   o   valor   das

consultas.

C]ausula 3a

(Obrigae6es do STARQ)

1.0  STARQ  compromete-se  a  divulgar  as  vantagens  e  os  beneficios  do  presente

acordo  junto  dos  Seus  associados  e  funcionarios  trav6s  dos  meios  e  suportes  ao

seu   dispor,   nomeadamente   no   website   do   STARQ   e   atrav6s   de   newsletter  ou

mailings  para  os seus associados,

C15usula 4a

(Vigencia)

0  presente  acordo  entra  em  vigor  na  data  da  sua  assinatura  e  sera  valido  pelo

periodo   de   urn   ano,   sendo   renovavel   autom5tica   e   sucessivamente   por   iguais

perfodos de  1  (urn)  ano,  salvo se alguma  das  Partes se opuser a sua  renova€ao,  por

meio  de  carta   registada   com  aviso  de  rececao,  enviada  com  30  (trinta)  dias  de

antecedencia  em  relacao  ao  termo  inicial  do  acordo  ou  ao  termo  de  qualquer  uma

das suas  renovac6es.

C15usula  5a

(Domicflios convencionados)

1.Todas as comunicac5es entre as  partes  no ambito do  presente acordo,  serao

realizadas via e-rna/./,  para  os seguintes enderecos:

CENTRO QUIROPRATICO  PORTUGAL

A/A - H6Ider Prazeres
Rua  Her6is da  Restauracao 4

8500-651  Lisboa

Email:  contacto@centroquiropratico.com



SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ARQUEOLOGIA

A/A  -  R6gis  Barbosa

Morada  -  Rua Jardim  do Tabaco,  90,  20  Dto

1100-288  Lisboa

Email  -starq.arqueologia@gmail.com

C15usula 6a

(Disposic6es Finais)

1.Qualquer   alterac5o   ao   presente   protocolo   s6   sera   valida   e   eficaz   desde   que

reduzida   a   escrito  e   assinada   pelos   representantes  de  ambas  as   Partes,   a   qual

revestira a forma  de aditamento ao mesmo.

2.Para  dirimir  qualquer  litfgio  decorrente  da  execuc5o  ou  interpretacao  do  presente

acordo  sera  competente  o Tribunal  da  Comarca  de  Lisboa,  com  expressa  rendncia  a

qualquer outro.

Feito  em  Ljsboa  no  dia  22  de  abril,  de  2021  em  duas  vias  de  igual  teor,
ficando cada uma das Partes na posse de urn exemplar original.

Pela CENTRO QulROPR^TICO

PORTUGAL

(S6cio-Gerente/Diretor Clfnico)

COP - CENTRO QulROPRATICO
DE roRTUGAL, LDA.
Cont. N° 507 704169

RuaHe8r:8od6a5Pep%R#%°4R/C

Pelo  SINDICATO DOS

TRABALHADORES DE

AFIQUEOLOGIA

Regis Alves  Souza  Barbosa

(Presidente do  STARQ)

Bruno  Miguel  Coelho  da  Rocha

(Tesoureiro  do  STARQ)
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