
PROTOCOLO ENTRE 0 ExERCITO PORTUGuES E 0 PSICOGYM -
PSICOLOGIA E GINASIO DE COMPETENCIAS.

1. Preambulo

A celebracao do presente protocolo tern como objectivo assegurar aos militares,

militarizados e aos trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito Portugues, e

respectivas familias, 0 acesso em condicoes especiais nas divers as valencias

psicoterapeutas disponibilizadas pelo PSICOGYM - Psicologia e Ginasio de

Competencias.

2. Identificaeao das partes

Entre:

a) 0 ExERCITO PORTUGUES, pessoa colectiva numero 600 021 610, como

primeiro outorgante, representado neste acto pelo Director da Direccao de Services

de Pessoal, Sr. Major-General Adelino Rosario Aleixo; e

b) PSICOGYM - Psicologia e Ginasio de Competencias, com sede em Lisboa, na

Av.a do Brasil, n" 33 - lOA, 1700-062, matriculado na Conservatoria do Registo

Comercial de Lisboa com 0 NIF 509 080 960, como segundo outorgante, adiante

designado por " PSICOGYM ", representado neste acto pela Sr." Dr." Ana Paula da

Silva Oliveira, e pela Sr." Dr." Elisabete Gomes da Costa Andre, na qualidade de

Presidentes do Conselho de Administracao e pel a Sr." Dr." Ana Rita Vaz Pinto

Barata, na qualidade de Directora Tecnica do Projecto, as quais tern poderes para

outorgar 0 presente acordo;

e celebrado 0 presente protocolo de colaboracao, nos termos das clausulas seguintes:
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3. Parte dispositiva

Clausula 1.a

Objecto

1. 0 presente protocolo tern por objecto assegurar aos beneficiaries indicados na

Clausula 4a
, 0 acesso em condicoes especiais nas diversas valencias dentro das areas

de intervencao que 0 "PSICOGYM ", disponibiliza;

2. 0 protocolo tern ambito nacional, aplicando-se em todo 0 territ6rio nacional, apesar

da sua localizacao ser em Lisboa.

Clausula 2.a

Obrigaeoes do Exercito Portugues

1. 0 Exercito Portugues cornprornete-se a divulgar os termos deste protocolo, podendo

as formas de divulgacao serern previamente acordadas ao nivellocal e regional, com

0" PSICOGYM ", para efeitos de fornecirnento dos suportes rnais adequados;

2. Adicionalrnente, 0 Exercito Portugues autoriza 0 " PSICOGYM ", a divulgar os

termos do presente protocolo junto dos seus beneficiaries;

3. A realizacao de accoes de divulgacao e informacao das areas de intervencao

disponibilizadas pelo " PSICOGYM ", nas Unidades, Estabelecirnentos e Orgaos do

Exercito Portugues estara sernpre condicionada a obtencao previa da autorizacao do

respectivo Cornandante, Director ou Chefe.

Clausula 3.8

Procedimentos/Obrigacoes do PSICOGYM

l. 0" PSICOGYM " e urn centro especializado no apoio psicoterapeutico, nas

actividades de apoio ao estudo e ao desenvolvirnento curricular, inc1uindo

orientacao de carreiras e reclassificacao profissional;

2. Para acornpanharnento possui urna equipa de profissionais, rnultidisciplinar, com

diversas especialidades, Psicologos Clinicos e Educacionais, psiquiatras,

pedopsiquiatras, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, tecnicos de

psicornotricidade, nutricionistas/dietistas e enfermeiros, proporcionando urn vasto

leque de formacao na area cornportarnental;
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3. Baseando-se na formacao da area comportamental, propoe como principal objectivo

enquacirar 0 individuo 0 melhor possivel no ambiente escolar, laboral, familiar e

socio cultural;

4. Nurna epoca de mudanca e de desafios diaries, 0 " PSICOGYM ", contempla urn

espaco de estimulacao de competencias cognitivas, onde 0 aprender, 0 crescer e 0

brincar estao associados a urn desenvolvimento ajustado e equilibrado, perrnitindo

alcancar os objectivos pretendidos;

5. Fomece condicoes especiais aos beneficiaries deste protocolo, expressas em

descontos e ofertas sobre a tabela geral em vigor, como a seguir se indica:

Areas de Intervencao Valencias Desconto Periodicidade

Bem-estar Psicologia 20%

Psiquiatria 20%

Pedopsiquiatria 20%

Terapia da Fala 20% Por Consulta

Terapia ocupacional 20%

Psicomotricidade 20%

Nutricao e Dietetica 20%

Planeamento Familiar 20%

Treino de Competencias Apoio Escolar Educativo 15%

Ensino Especial 15%

Estimulacao Cognitiva 15% Por Sessao

Explicacoes 15%

Orientacao Escolar 10%

Orientacao de Carreiras (Re)Orienta<;ao de Carreiras

Formacao Oferta da

2a e da 4a 5 Formacoes

Inscricao
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Clausula 4.8

Beneficiaries

1. Sao beneficiarios deste protocolo, os militares dos quadros permanentes, na situacao

de activo, reserva ou reforma, os militares em regime de voluntariado e de contrato,

os militarizados e os trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito Portugues;

2. Beneficiarao ainda, 0 conjuge, a pessoa que vive em condicao analoga ados

conjuges e os filhos dependentes dos beneficiaries do presente protocolo;

3. A cessacao do vinculo contratual dos beneficiarios com 0 Exercito Portugues nao

implica a cessacao dos services acordados ao abrigo deste protocolo, desde que as

mesmas tenham sido acordadas antes do termo do vinculo;

4. 0" PSICOGYM " podera solicitar aos beneficiaries que facam prova da sua

qualidade.

Clausula 5.8

Encargos financeiros

o Exercito Portugues nao assume qualquer responsabilidade, decorrente das relacoes

estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os beneficiaries eo" PSICOGYM

designadamente pagamentos, taxas ou outros custos preparatorios ou definitivos pelos

actos praticados pelos beneficiarios deste acordo, competindo ao " PSICOGYM ", 0

relacionamento directo com estes.

Clausula 6.8

Comunicacao entre as partes

1. Para facilitar a comunicacao entre as partes sera criada uma Comissao de

Acompanhamento para propor a adopcao das medidas julgadas necessarias para

cumprimento do presente protocolo;

2. A Comissao de Acompanhamento reune-se a pedido de qualquer uma das partes e

sera constituida por dois elementos de cada uma delas.
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Clausula 7.8

Aditamentos

o presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, atraves de

aditamentos, que ap6s assinados, serao juntos ao Protocolo, dele passando a constituir

parte integrante.

Clausula 8.a

Resolueao e denuncia

1. As partes poderao a todo 0 tempo, e com uma antecedencia minima de 60 dias

relativamente it data da cessacao de efeitos do presente protocolo, denunciar 0

mesmo mediante carta registada com aviso de recepcao dirigida it outra parte, sem

necessidade de invocar justa causa, ou qualquer fundamentacao;

2. 0 Exercito Portugues podera proceder it sua rescisao quando venham a existir

queixas ou reclamacoes por parte dos beneficiaries, por incumprimentos dos varios

services propostos na Clausula 3.a, do presente protocolo;

3. Ao" PSICOGYM ", reserva-se 0 direito de denunciar de imediato 0 presente

protocolo, caso exista desrespeito a qualquer membro do Conselho de

Administracao, professores, funcionarios, alunos e familiares destes;

4. A denuncia ou resolucao do protocolo nao confere 0 direito a qualquer

indemnizacao, implica a imediata cessacao das condicoes oferecidas pelo mesmo,

nos termos do n"! desta clausula, salvaguardando-se as que ja estejam

contratualizadas na vigencia do presente acordo, que se manterao em vigor ate ao

termo dos respectivos contratos e operacoes em curso;

5. A resolucao ou denuncia nao confere qualquer direito de indemnizacao a qualquer

das partes.
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Clausula 9.8

Prazo de vigencia

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e valido ate 31 de Dezembro de

2010, renovando-se sucessiva e automaticamente por periodos anuais, salvo se for

denunciado, por qualquer dos outorgantes, com uma antecedencia minima de 60 dias

relativamente ao termo do periodo em curso.

Feito em dois exernplares originais, ficando urn em poder de cada uma das partes.

Assim 0 outorgaram, em Lisboa, aos 21 dias do mes de Maio de 2010:

Pelo 1.0

Pelo 2.° Outorgante:

~
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