
~FACILlT.A~ <f
PROTOCOLO ENTRE O EXÉRCITO PORTUGUÊS E A "FACILlTAS

HEAL THCARE LEIRIA ".

1. Preâmbulo

A celebração do presente protocolo tem como objectivo assegurar aos militares

e aos trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exército Português, e

respectivas famílias, o acesso em condições preferenciais a um conjunto de

programas de cessação tabágica por laserterapia disponibilizados pela

"FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA".

2. Identificação das partes

Entre:

a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, pessoa colectiva número 600021 610, como

primeiro outorgante, representado neste acto pelo Director de Serviços de

Pessoal em regime de substituição, Senhor Tenente-Coronel de Infantaria

ANTÓNIO JOSÉ PIRES MENDES; e

b) A "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA", pessoa coletiva nO 200493710,

com sede em Rua Manuel Simões Maia, N°253, 2415-303 Leiria, neste ato

representado pelo senhor Nuno Ferreira, na qualidade de Diretor Técnico,

com poderes para outorgar o presente acordo;

É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas
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seguintes:

3. Parte dispositiva

Cláusula 1.a

Objecto

1. O presente protocolo tem por objecto assegurar aos beneficiários indicados

no n01 da cláusula 4a, o acesso em condições preferenciais a um conjunto

de programas de cessação tabágica por laserterapia disponibilizados pela

"FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA".

2. Os beneficiários terão um desconto de 25% sobre a tabela de preços

anexa (cf anexo 1) nas sessões de tratamento softlaser de cessação

tabágica na Clínica da Facilitas Healthcare Leiria, bem como na rede de

clínicas onde a Facilitas Leiria disponibiliza o mesmo tratamento (cf anexo

2);

3. Os serviços referidos no número anterior, encontram-se especificados na

tabela de preços anexa, e que faz parte integrante do mesmo, nos quais os

beneficiários deste protocolo usufruem dos descontos aí listados (cf anexo

1).

Cláusula 2.a

Obrigações do Exército Português

1. O Exército Português compromete-se a divulgar os termos deste protocolo,

podendo as formas de divulgação serem previamente acordadas ao nível

local, regional e até nacional.

2. Adicionalmente, o Exército Português autoriza a "FACILITAS

HEALTHCARE ....LEIRIA" a divulgar os termos do presente protocolo junto

dos militares e civis que prestam serviço no Exército;

3. A realização de eventuais ações de informação pela "FACILITAS

HEALTHCARE LEIRIA" nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do

Exército Português estará sempre condicionada à obtenção prévia da
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autorização do respectivo Comandante, Director ou Chefe.

Cláusula 3.a

Procedimentos/Obrigações da "FACILITAS HEAL THCARE LEI RIA" .

1. A "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA" encontra-se sediada em Leiria e tem

como objetivo proporcionar um tratamento Softlaser para Deixar de Fumar.

2. Este tratamento tem 1 (um) ano de garantia (acesso a um novo tratamento

sem custo se tal for necessário) e tem 1 ano de acompanhamento.

Cláusula 4.a

Beneficiários

1. São beneficiários deste protocolo todos os militares, os trabalhadores do

mapa de pessoal civil do Exército Português, e respectivas famílias

devidamente identificados como tal, pelo bilhete de identidade, cartão de

serviço de assistência na doença, ou outro documento comprovativo dessa

condição;

2. A "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA" poderá solicitar aos beneficiários que

façam prova da sua qualidade.

Cláusula s.a
Encargos financeiros

o Exército Po~uguês não assume, a qualquer título, nenhuma

responsabilidade, decorrente deste protocolo pelos pagamentos nas aquisições

dos bens e serviços que venham a ser contratualizados pelos beneficiários,

competindo à "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA" a sua resolução.
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Cláusula 6.a

Comunicação entre as partes

1. Para facilitar a comunicação entre as partes será criada uma comissão de

acompanhamento para propor a adopção das medidas julgadas

necessárias para cumprimento do presente protocolo;

2. A comissão de acompanhamento reúne-se a pedido de qualquer uma das

partes e será constituída por dois elementos de cada uma delas.

Cláusula t»
Aditamentos

o presente protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes,

através de aditamentos, que após assinados, serão juntos ao protocolo, dele

passando a constituir parte integrante.

Cláusula s.a
Resolução e denúncia

1. As partes poderão a todo o tempo, e com uma antecedência mínima de 60

dias relativamente à data da cessação de efeitos do presente protocolo,

denunciar o mesmo mediante carta registada com aviso de recepção

dirigida à outra parte, sem necessidade de invocar justa causa, ou qualquer

fundamentação;

2. O Exército Português poderá proceder à sua resolução quando a condição

preferencial prevista no nO 2 da cláusula 1.a deixar de constituir uma

vantagem, quando comparadas com as condições oferecidas à
generalidade dos clientes da "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA";

3. A denúncia óu resolução do protocolo, qualquer que seja a causa e

independentemente de quem tome a iniciativa, não exonera a "FACILITAS

HEALTHCARE LEIRIA" de cumprir pontualmente e até final os contratos

individuais celebrados com os beneficiários;

4. A resolução ou denúncia não confere direito de indemnização a qualquer
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das partes.

Cláusula 9.a

Prazo de vigência

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido até 31 de

Dezembro de 2014, renovando-se sucessiva e automaticamente por períodos

sucessivos anuais, salvo se for denunciado, por qualquer dos outorgantes, com

uma antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo do período em

curso.

Feito em dois exemplares originais, ficando um na posse de cada outorgante.

Assim o outorgaram, em Lisboa, aos 12 dias do mês de Agosto de 2014

Pelo 1.0 Outorgante : Pelo 2.o Outorgante:

Anexos:

1. Tabela de Preços/Serviços "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA";

2. Lista de Parceiros "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA'~

3. Flyer "FACILITAS HEAL THCARE LEIRIA':'
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LISTA DE PARCEIROS "FACILITAS HEALTHCARE LEIRIA"

TORRES NOVAS:

- Centro Genuinelogic - Tel: 249 817 032

- Centro Médico de Torres Novas -Tel: 249 825 254

ENTRONCAMENTO:

- Centro Médico Serpa Pinto - Tel: 249825254

PATAIAS:

- Centro Médico de Pataias - Tel: 244585040

PORTO DE MÓS:

- Clinimós - Tel: 244491599

POMBAL:

- Policlínica de Pombal- Tel: 236628076

AVE LAR:

- Clínica das Cinco Vilas - Tel: 236 628 076

LEIRIA:

~
Clínica Vital 3M - Tel: 244092830

A lista de parceiros são locais onde a Facilitas Healthcare Leiria disponibiliza o seu tratamento
Softlaser para deixar de fumar, com o objectivo de proximidade dos utentes e população,
podendo ser marcadas as consultas pelos telefones dos referidos locais.



~ FACILlT!§@

TABELA DE PREÇOS

Terapia Softlaser'Classlc" (Deixar de Fumar) 189€

Terapia Softlaser Confort'" com adicional controlo de peso 238€

Terapia Softlaser Classlc" 2 Pessoas(preço por pessoa) 159€

Controlo de Peso 49€

Chá desintoxicante 23€

NOTA: ESTES VALORES JÁ CONTrM IVA
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~FACILlTA§
Agora é fácil deixar de fumar.

DEIXE HOJE!

TERAPIA
Inovadora

TORNE-SE EX-FUMADOR EM
90 MINUTOS

TRATAMENTO
soft-laser Facilitas(\)

Durante a terapia de. 90 minutos
Facilltas(\)soft-laser, os meridianos são
estimulados através da aplicaçãode um
laser especial de ba ixa intensidade. Este
tratamento éindolor econcentra-seem
pontos específicosdo ouvido que estão
relacionados com o comportamento
aditivo dos fumadores.

Indolor

Não invasivo

Seguro

Sem efeitos setundários

Facilitas Leiria
R. Figueira da Foz,n° 25312415-303 leiria
Tel.: 244 882 665
leiria@facilitas.net
www.facilitas.pt

Consulta Grátis
244882665

Alguns 40s nossos parteiras:
• MINISJERlO DA JU5T1ÇA
• BMW PORTUGAL
• rol'
• GRUPO IMPRESA
'ALUANl
• FORÇA AÉREA PORTUGUESA

~ FACILITea~~ Clínica Leiria
Rua Figueira da Foz, nº253
2415-303 Leiria

~AGORA É MAIS FÁCIL DEIXAR DE FUMAR!
APOSTE NO LÍDER MUNDIAL.

TAXA DE SUCESSO
90%

TRATAMENTO COM
1 ANO DE GARANTIA

~1r

".4 •
TERAPIA SOFT -LASER INOVADORA E INDOLOR

EFICAZ NUMA SESSÃO DE 90 MINUTOS.
Marque a sua consulta: 244882 665 / 913 015 725
www.facilitas.ptlleiria@facilitas.net
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www.fadlitas.pt

~FACILlTA~
A Facilitas Healthcare", empresa lider
mundial, com sede na Alemanha, é uma
empresa inovadora, especializada em
programas de cessação tabágica através
da terapia inovadora 50ft Laser. A Facilitas
Healthcare'" é uma empresa com forte
crescimento mundial, localizada em mais de
20 palses, na Europa, América e Ásia e com
mais de 50 mil tratamentos realizados em
todo o mundo.

TORNE-SE NUM
EX-FUMADOR

EM 90 MINUTOS

Facilitas Leiria
R. Figueira da Foz, na 253 I lei ria
Tel.: 244 882 665
leiria@facilitas.net

Protela a SAÚDE e Poupe DINHEIRO

Acompanhamento
durante 1 ano

TERAPIA
Inovadora

TORNE-SE
EX-FUMADOR

EM
90 MINUTOS

TRATAMENTO
Soft-Iaser Pacilitas"

Indolor

AOU~·n- """

CONSULTA PROFISSIONAL
• Compreender os hábitos
de consumo e explicar a
abordagem da terapia.

• Identificar o perfil do
fumador.

O TRATAMENTO
·Indolor e não invasivo.
• Resultados numa única sessão,
• Acompanhamento durante 1ano.
• Realizado por profissionais
especializa dos.

GERIR O DIA-A-DIA
Damos sugestões de ...
• Desintoxicação através da
ingestão de chá.

• corno lidar com o stress.
• Nutrição e bem-estar,

SOLUÇÕES PARA EMPRESAS
Maximize a produtividade dos seus funcionários!

Garanta retorno a um baixo investimento!A terapia Facilitas'" soft-laser de
90 minutos consiste na estimulação
dos meridianos através da aplicação
de um laser especial de baixa
intensidade. Os contos meridianos

os NOSSOS PARCEIROS
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