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PROTOCOLO
Entre Adriano Seco Santiago e A Secção De Remo da Naval,

Adriano Seco Santiago, com sede na estrada da Boavista n,e 4, Lavos, Figueira daFoz, contribuinte n.s 131,686 453,
doravante designado por Santiagobikes ou Primeiro Outorgante, representada legalmente pelo gerente João
Santiago
e

o Núcleo de Antigos Remadores da Associação Naval 1e de Maio, doravante designado por Segundo outorgante,
aqui representado por Carlos Sousa.
É

celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, nos termos e condições estabelecidas nos seguintes

pressupostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

(Âmbito)
Este protocolo é criado por Santiagobikes, nos termos definidos nos artigos seguintes, com vista a contribuir para o

desenvolvimento desportivo e social da região, assim como promover a aproximação entre os sócios do Remo da
Naval e Santiagobikes,

CTAUSULA SEGUNDA

(Destinatários do Protocolo)
As condições e benefícios estabelecidos ao abrigo do presente Protocolo destinam-se, exclusivamente, aos sócios do

segundo Outorgante, com mensalidades em dia.
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(Condições)
O Primeiro Outorgante compromete-se a conceder aos sócios do Segundo Outorgante:

Descontos entre 5% a25% no material comercializado descrito numa tabela que deverá ser consultada aos balcões
do ponto de venda, A tabela poderá sofrer alteraçôes sem aviso prévio sempre que as condições comerciais assim o
exijam.

O Primeiro Outorgante oferece ao segundo outorgante, 3% das vendas efetuadas pelos seus atletas em cartão
Santiago Bikes (MGM). Exceto quando o cliente queira criar o seu próprio cartão e beneficiar ele dos descontos.
O segundo Outorgante, compromete-se com o seguinte:

Proporcionar a prática da Modalidade de Remo para os colaboradores, respetivos familiares e clientes do
primeiro Outorgante, mediante a apresentação de comprovativo, seja numa vertente de lazer seja com
objetivos de competição.
Os serviços mencionados no parágrafo

anteriorterão como contrapartida o desconto det5% sobre o valor
da mensalidade tabulado (para efeitos de referência, na época de 2OL7l20L8 a mensalidade de sócio
praticante é de 27,00€ / mês, podendo treinar todos os dias).
Sobre outras atividades não identificadas neste documento o desconto a praticar sobre os serviços do
segundo Outorgante será igualmente de 15% sobre os valores tabulados (Exemplo do Programa "Férias êm
Movimento" durante as férias de Verão).
Ambos os Outorgantes se comprometem a divulgar as condições protocoladas aos seus sócios e/ou clientes através
dos meios de comunicação que tiver ao seu dispor.

CúUSULA QUARTA
(Ações de cooperação específica)

Tendo em conta o âmbito do presente protocolo e sempre que os outorgantes julguem oportuno e benéfico para
ambos (oportunidades de negócio, publicidade, visibilidade, etc...) devem cooperar nas atividades, ações e êventos
que se propõem rea lizar/organizar.
Cada ação a desenvolver será definida e detalhada no que respeita aos objetivos, encargos, mecanismos ê prazos,

através de documentos.

Dependendo do objetivo e do tipo de ação desenvolvida,

o primeiro outorgante poderá solicitar ao segundo o
preenchimento de um formulário, para avaliar qualitativamente a mesma. Assim como, no final de cada ano o
segundo outorgante deverá fazer uma avaliação ao referido protocolo através de um formulário que será
previamente enviado.
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(Gestão do Protocolo)

A gestão do protocolo será assegurada pelo Responsável pelo Marketing e Comunicação do primeiro outorgante

por um representante do Núcleo de Antigos Remadores que terão como missão serem os

e

interlocutores

privilegiados para as relações entre as instituições.

CúUSULA SEXTA
(Exclusividade)
O presente Protocolo não confere direitos exclusivos aos outorgantes, pelo que ambos poderão celebrar Protocolos

idênticos com outras entidades.

CLÁUSULA SÉTlMA

(Vigência e Denúncia)
O presente protocolo produz efeitos imediatos após a assinatura pelos representantes das partes que nele outorgam
e vigorará por um período de

1.

(um) ano, automaticamente renovável por igual período de tempo, até que qualquer

das partes o denuncie.

Qualquer das partes poderá denunciar o presente Protocolo, caso a outra não cumpra qualquer uma das disposições

anteriormente descritas

CLÁUSULA O]TAVA

(Disposições finais)
O presente protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos Outorgantes.

Figueira da

Foz,

de Setembro de 2018

ffi

L

PRIMEIRO

O SEGUNDO OUTORGANTE

§
L)e:
s

arú.ia

Âdriann Seco Santiago

i. 233 946 892 lc:)a 'l: 233 L07 292
Sedr:: Estr. Boavista, 4 - LAVOS - 3090-454 Figuelra da Foz - Portugal
Loja 1: Av. 25 Abrll, 8 - Fracção - 3080-086 Figueira da Foz - Portugal
Í:nr;il: comercial@santiagobikes.com Siie: www.assantiago.pt www.santiagobikes.com
Secie: T. 233 946 354

t,;):t.:.11::t1

t!í:.

/ilrii;1lt; !itllar"ior*:t);:

l\:,s,:tt::t;:tt:.i:t':

Iia'llti 1':,Jt ,rl;i..

:irür; Avenida de Espanha I Marina de recreio - Posto Náutico, s/n I Apartado 2036 íf r.rril: antigos.remadores.naval@gmail.com

!ilr:

www.navalremo.pt

EC Figueira da Foz

| 3081-901 Figueira da

Foz

