PROTOCOLO DE COOPERAçÃO
ENTRE
A AULA DE COMÉRCIO- ESTUDOSTÉCNICOS E PROFISSIONAIS,LDA, ENTIDADE
TITULAR DA ECL. ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA
E
A ASSOCTAçÃO DE PATINAGEM DE LISBOA
Lda, com sede na
Primeiro Outorgante:AULA DE COMERCIO- EstudosTécnicose Profissionais,
na
AugustoCastro Guedes,51, em 1800-341Lisboa,pessoacolectiva/matrícula
Rua Vice-almirante
na qualidadede entidadetitularda ECL- Escolade Comérciode Lisboa,
CRC de Lisboan.o502421053,
adiantedesignadapor AULA/ECL,representadanesteacto pelosGerentes,Dr. CarlosFernandoVieira e
Dra.Mariada ConceiçãoCaldeira;
Segundo Outorgante:Associaçãode Patinagemde Lisboa,adiantedesignadapor APL, com sede na
Rua Possidónio
da Silva,103- Loja Dta.,1350-246Lisboa,pessoacolectivan.o501409696,nesteacto
por LuísManuelSantosdo Nascimento
na qualidadede Presidente.
representada
Prosseguindoo objectivode proporcionaraos colaboradores,associadose respectivosmembros da
APL, condiçÕesespeciais na frequènciaescolar em âmbito de ensino profissionale de educação e
formaçãode jovens na Escolade Comórciode Lisboa,a AULA DË COMERCIO- EstudosTécnicose
Profissionais,Lda e a APL acordamno presenteProtocoloprestar-semútua colaboração,nos termos
das cláusulasseguintes:
Cláusula1.4
(Concessãode Benefícios)
A AULAIECLconcedeaos colaboradores,associadose respectivosmembrosda APL uma reduçãode
10lo no valor da propinamensalde frequênciados cursos ministradosna ECL, em que haja lugar ao
pagamentode propina,perantedocumentoemitidopelaAPL que atesteo vÍnculo.
Cláusula2.4
(QondiçÕes
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.

w

concedidoapós
Verificando-se
a situaçãoprevistano númeroanterior,o descontoserá novamente
trânsitode anocurricular.
Cláusula
3.4
paraatribuiçãode Benefício)
(Requisitos
devemfazer prova da sua
Para acederemao descontoprevistona cláusula't"", os beneficiários
da APL.
emitidapelosServiços
elegibilidade,
atravésde declaração
4.â
Cláusula
(Divulgação
do Protocolo
entrea APLe a AULA/ECL)
e publicitação
juntodos
a divulgaramplamente,
a APL compromete-se
dos objectivos
enunciados
Paraprossecução
através
no presenteaeordo,nomeadamente
as condições
expressas
e assoeiados,
seuscolaboradores
paraa ECL,
de maillnge de umdestaqueno seuslfecomfintr<
5."
Cláusula
(Vigência)
O presenteProtocoloproduziráos seuseÍeitosa partirdestadata e duranteo ano lectivo201212413,
podendo
ser revisto,poraeordodaspartes,em anoslectivossubsequentes.
sucessivamente
renovadopor ano lectivo,desdeque não seja
O presenteProtocoloconsidera-se
porqualquer
mínimade 30 dias.
coma antecedência
dosOutorgantes
denunciado
os seusefeitosno finaldo ano lectivoem cursoà
A denúnciadeveráser feitapor escrito,produzindo
datada mesma.
do anode 2012
Feitoem Lisboa,em duplicado,
aos28 diasdo mèsde Setembro
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