
PROTOCOLO ENTRE O EXÉRCITO PORTUGUÊS E A PORTUGAL
DISTINTO

1. Preâmbulo

A celebração do presente protocolo tem como objectivo assegurar aos militares

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

em condições preferenciais à aquisição de um conjunto de produtos regionais

portugueses, com especial enfoque em Vinhos de diversas regiões de Portugal,

Azeites de várias qualidades e especificidades, Produtos Alimentares (Queijos,

Enchidos, Produtos Curados, etc.) e Produtos Regionais que sejam Distintos

da oferta existente no mercado, disponibilizados pela PORTUGAL DISTINTO.

2. Identificação das partes

Entre:

a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, pessoa colectiva número 600 021 610, como

primeiro outorgante, representado neste ato pelo Exmo. Diretor de Serviços

de Pessoal, Senhor Major-General Aníbal Alves Flambó; e

b) A PORTUGAL DISTINTO - Dinâmicas Rotinas Lda., pessoa colectiva nO
""

510 799 426, com sede na Rua António Lucas n.? 38 1° Frt. Esq. em

Entroncamento, como segundo outorgante, representada neste ato por

Dora Cristina Silva Jerónimo Figueiredo na qualidade de sócia gerente, com

poderes para outorgar o presente acordo;

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

seguintes:
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3. Parte dispositiva

Cláusula 1.a

Objecto

1. O presente protocolo visa assegurar aos beneficiá rios indicados na cláusula

4.a, o acesso às seguintes condições especiais sobre o preço total da tabela

dos serviços disponibilizados pela PORTUGAL DISTINTO, disponíveis no

sítio internet www.portugaldistinto.pt. bem como em toda a sua rede

comercial, que resulte da abertura de espaços comerciais em Portugal

Continental, inseridos no Plano de Negócios e de Expansão da sua

actividade com administração directa ou sob outra qualquer forma de

concessão como por exemplo franchising:

a) 20% Desconto sobre a tabela de preços, em vigor no referido sítio de

internet;

b) 20% Desconto de sobre a tabela de preços, em vigor nos espaços

comerciais físicos;

c) Acesso a campanhas especiais a divulgar pontualmente, não são

acumuláveis com o desconto acima indicado.

2. Este protocolo tem âmbito nacional, sendo aplicável a todo o território.

Cláusula 2.a

Obrigações do Exército Português

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

podendo as formas de divulgação ser previamente acordadas com a

PORTUGAL DISTINTO para efeito de fornecimento dos suportes

adequados;

2. Adicionalmente, o Exército Português autoriza a PORTUGAL DISTINTO a

divulgar os termos do presente protocolo junto dos seus beneficiários;

3. A realização de acções de informação pela PORTUGAL DISTINTO nas

Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército Português estará sempre

condicionada à obtenção prévia da autorização do respectivo Comandante,

Diretor ou Chefe.

2



Cláusula 3.a

Procedimentos/Obrigações da PORTUGAL DISTINTO

1. Privilegiamos produtos de fabrico artesanal e familiar em rigoroso

cumprimento dos níveis de qualidade que os clientes exigem e

reconhecem, com cumprimento de todas as exigências de higiene e

segurança;

2. Todas as alterações às condições preferenciais anteriormente mencionadas

deverão ser comunicadas pela PORTUGAL DISTINTO ao Exército

Português, previamente à sua entrada em vigor, para que sejam dadas a

conhecer aos beneficiários pela forma mais adequada;

3. Informar a todos os beneficiá rios interessados os detalhes de todas as

opções e formas de pagamento;

4. Enviar ao Exército, para conhecimento e divulgação alguma informação que

se justifique, ou no mínimo semestralmente.

Cláusula 4.a

Beneficiários

1. São beneficiários deste protocolo, os militares dos quadros permanentes,

na situação de activo, reserva ou reforma, os militares em regime de

voluntariado e de contrato, e os trabalhadores do mapa de pessoal civil do

Exército Português;

2. Estas condições especiais estabelecidas, poderão ser extensivas ao

cônjuge, a pessoa que vive em condição análoga à dos cônjuges e os filhos

dependentes dosbeneficiários do presente protocolo;

3. A cessação do vínculo contratual dos beneficiários com o Exército

Português não implica a cessação das condições preferenciais deste

protocolo, desde que as condições comerciais tenham sido acordadas antes

do termo do vínculo;

4. A PORTUGAL DISTINTO poderá solicitar aos beneficiá rios que façam

prova da sua qualidade.
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Cláusula 5.a

Encargos financeiros

O Exército Português não assume qualquer responsabilidade decorrente das

relações comerciais estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os

beneficiá rios e a PORTUGAL DISTINTO, designadamente pagamentos,

indemnizações, taxas e outros custos, preparatórios ou definitivos, pelos atos

praticados pelos beneficiá rios deste acordo.

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 aprovação e assinatura, serão juntos ao

mesmo, dele passando a constituir parte integrante.

Cláusula 8.a

Resolução e denúncia

1. O Exército Português poderá proceder à sua rescisão quando as alterações

às condições preferenciais previstas na cláusula primeira deixarem de

constituir uma vantagem, quando comparadas com as condições oferecidas

pela PORTUGAL DISTINTO à generalidade dos seus clientes;
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2. A denúncia ou resolução do protocolo não confere o direito a qualquer

indemnização, implica a imediata cessação das condições oferecidas pelo

mesmo, nos termos do n.? 1 desta cláusula, salvaguardando-se as que já

estejam contratualizadas na vigência do presente acordo, que se manterão

em vigor até ao termo dos respectivos contratos e operações em curso.

Cláusula 9.a

Prazo de vigência

Este protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura, válido até 31 de

Dezembro de 2014, e será automaticamente renovado por iguais e sucessivos

períodos de um ano caso não seja denunciado por nenhuma das partes com

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

vigor.

Feito em dois exemplares originais, ficando cada um dos outorgantes com um

exemplar.

Assim o outorgaram, em Lisboa, aoie; dias do mês d~ de 2014:

Pelo 1.° Outorgante Pelo 2.° Outorgante:

Anexos:

1. Produtos e marcas comercializadas pela PORTUGAL DISTINTO

2. Flyer PORTUGAL DISTINTO
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Apresentação da Empresa e Produtos
Comercializados

"Produtos portugueses de elevada qualidade, ao melhor preço!"

www.portugaldistinto.pt geral@portugaldistinto.pt



Portugal Distinto Ie
1. Empresa

Quem Somos!

Portugal Distinto é uma marca registada da empresa Dinâmicas Rotinas Lda.,

constituída em 29 de Outubro de 2013, na sequência de projecto desenvolvido desde
Setembro de 2012, com sede na zona centro do país, mais concretamente no

Entroncamento.

Missão da empresa

«Ser o melhor fornecedor de produtos regionais, distintos em qualidade e

originalidade a operar em Portugal. Fornecer ao cliente uma proposta de valor de

qualidade a preços competitivos. Cultivar uma relação de confiança e duradoura com os
seus clientes.»

Proposta de Valor

Satisfazer as necessidades relevantes do cliente:

• Através de um sortido completo de produtos alimentares em vinhos, queijos, enchidos,
azeites a outros produtos e à marca própria inovadora ...

• A um preço competitivo com uma óptima relação qualidade-preço.

• Disponibilizando vários canais de distribuição, desde a venda directa e venda on-line,
com a garantia de elevada segurança alimentar e de um bom serviço ao cliente de modo

a manter uma relação duradoura e de confiança com os clientes.

Valores

Confiança, Qualidade, Satisfação, Continuidade, Transparência, Enfoque no
Cliente

Portugal Distinto
Rua Antonio Lucas, nº 38, 1º Frt. Esq. - Entroncamento, Portugal

TM:+351969 029 202 /+351914 920 007

geral@portugaldistinto.pt
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Portugal Distinto I e
2. Produtos

A Portugal Distinto tem uma política de selecção de produtores e fornecedores

baseada na qualidade, diversidade e originalidade de produtos. Disponibilizamos aos nossos
clientes, acesso a produtos de elevada qualidade que não estão massificados na grande

distribuição. A quantidade produzida, aleada à alta qualidade não permite a sua massificação.

O acesso a estes produtos é feito normalmente em mercados próximos do seu local de
produção. A Portugal Distinto aposta na profundidade de novos mercados, apostando na

Divulgação, Promoção e Venda dos mesmos.

Tratando-se de um negócio dinâmico, aberto a novos produtos distintos em qualidade,

o nosso compromisso com os clientes, é um compromisso de proporcionarmos acesso a

produtos distintos em qualidade. A Portugal Distinto, para além da selecção de produtores que
asseguram a qualidade exigida, desenvolve prospecção de novos produtos dentro dos mesmos

padrões de qualidade.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos as marcas que comercializamos.
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Portugal Distinto I e
Yínlíos Vístíntos

A qualidade e carácter único dos seus vinhos, fazem de Portugal uma referência entre
os principais países produtores. Comercializamos vinhos de diversas regiões de Portugal. Entre

as quais, Douro, Minho, Bairrada, Alentejo, Dão, etc. Seleccionámos alguns dos melhores
vinhos portugueses expressivos e envolventes para lhe proporcionar uma oferta distinta e de
qualidade.

.t.
MO TE ~
CASCAS

,
'8 QUINTA

I VALE DOARMO
! "'i :lL"";j, I~: yn:

~
QuintadoCôro

BOM
~ ..u~_/Wv

O!J.I NTA DOS

CASTELARES

o
RIBAFREIXO
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Portugal Distinto I e
Znclíídõs

Comercializamos enchidos portugueses com marca própria. Os nossos enchidos são

fumados de forma natural exclusivamente com lenha de sobro e azinho. Privilegiamos

produtos de fabrico artesanal e familiar com rigoroso cumprimento dos níveis de qualidade

que os clientes exigem, com cumprimento de todas as exigências de higiene e segurança.
Seleccionámos parceiro para os enchidos Portugal Distinto tendo presente a

capacidade produtiva do parceiro bem como o cumprimento dos padrões de qualidade que
exigimos para representar a nossa marca. Os nossos produtos têm uma grande aceitação no

mercado. Para além dos padrões de qualidade que os caracterizam, a imagem "Portugal
Distinto" que aleamos ao produto, facilita a penetração nos mercados onde estamos inseridos.

Estamos perante um sucesso de vendas .

.{!ueííos
;>

O nosso parceiro para os queijos é a Queijaria da Amendoeira. Especialista em queijos

e produtos derivados, a partir de leite puro de ovelha e de cabra. Os queijos que produzem são
conhecidos pela sua excepcional qualidade, de sabor enquadrado com o aroma, textura fina e
um produto seguro. Mantem a sua forma tradicional e artesanal de fabrico, sendo produzido

manualmente, sem aditivos, cumprindo todas as normas de higiene, controlo e segurança

alimentar.
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Portugal Distinto Ie
:Doces,:Marmetádã e Compotas..,

Os doces marmeladas e compotas que comercializamos, são de marcas portuguesas.
Inspirados na raiz de um povo, os produtos carregam tradições passadas, mas não esquecidas

no tempo. Seleccionámos produções familiares, em que a fruta é colhida na época e
transformada no próprio dia através de receitas que certamente lhe proporcionarão

momentos de sabor autêntico e natural, sem qualquer corante e conservante .

• •••...• ,
••••• fi ••

••••••• •••~.do:~Je~ra Casa de Severi
Inspired by nature

Saícom IspecÍtlrías..,

O Sal Marinho é o nosso "ouro branco". A Flor de Sal, rica em iodo é a nossa "nata" do

oceano atlântico. A Murraceira comercializa diversos produtos com base de sal e diversas

especiarias como por exemplo, alho, cebola, salsa, coentros, orégãos, louro, piripiri, etc. Estes

produtos são ideais para os seus cozinhados de forma a dar-lhe aquele toque de sabor e
requinte da cozinha portuguesa. Ideal para paladares e gostos exigentes.

(I1V~AACt1AA
":JF~~ ~//)
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Portugal Distinto I e
..:4.zeítes

Usualmente, o termo azeite refere-se ao produto alimentar, usado como tempero,
produzido a partir da azeitona, fruto advindo das oliveiras. Os azeites que seleccionámos para
si, são muito mais do que isso. Para além dos benefícios para a saúde, estes azeites conferem à
comida um sabor e aroma peculiares. Trata-se de azeites de alta qualidade, com requinte,

aromas frescos, frutados e adequado aos paladares mais exigentes.

,it; Ai~ ~ \ "
Monte de Portugal

,, ~",!inGu.\EXTRA MONTE OE. PORTUGAL

, li' I

BOM
A:ã.j2-~~

Yínapres

Para os consumidores que procuram novas experiências, que gostam de ser

surpreendidos por produtos novos e únicos e que gostam de ser desafiados na criatividade
culinária, os produtos Creative são os indicados para si. Comercializamos Vinagre com redução

de fruta e diversos vinagres com fruta. Por exemplo Vinagre com Mel e Limão, com Manga,

Com Frutos Vermelhos, com Gengibre, Limão, Mel e Algas, etc. Atreva-se .

.••...
I:J& ~X~!ti~~
~ vinegar
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Portugal Distinto I e
clíá

o Chá de Porto Formoso é um produto português único, disponível em três variedades.
Orange Pekoe, Pekoe e Broken Leaf. Trata-se de chá preto colhido fabricado de folhas de alta

qualidade através de processos de transformação tradicionais. Um produto desconhecido para
muitos portugueses que vale a pena experimentar.

Cosmétíca e :Betéza

Queremos oferecer às pessoas o melhor que a Natureza nos dá, mostrando-lhes os
benefícios do uso produtos naturais na sua pele. Estes produtos utilizam matérias-primas

misturadas a frio, permitindo que as propriedades benéficas dos óleos vegetais persistam no

produto final, ao contrário do que sucede com a maioria com a quase totalidade dos produtos

industriais, os quais, para além da utilização de grandes quantidades de químicos sintetizados,

são fabricados a elevadas pressões e temperaturas, eliminando-se qualquer propriedade
benéfica que possa advir do adicionamento de algum óleo vegetal. Apesar de desenvolvidos

como produtos artesanais, apresentam-se como produtos contemporâneos, cuja imagem
aposta em embalagens cuidadas e modernas.

OliVehatt
~l·:'j'';.r. I ,1.1 J'\'1'~.,. ,.:' •• IPJJ..i,'l(,'
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3. Protocolos / Parcerias

Portugal Dístínto I e

Celebramos protocolos e parcerias com vantagens na aquisição de produtos para

clientes, membros e sócios das seguintes entidades:

Caixa Geral
de Depositos

SPZN

Portimão
Câmara Municipal

AGROCLUSTER
RIBATEJO

Desconto
aos sócios

.\

~
70150~!~ WWW.d(p.p!

ORDEM
DOS
PSICÓLOGOS

•

~~P
..

.. .
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Protocolos:

&>

Preços especiais para membros, sócios e clientes
das seguintes entidades:

-~OClusr;~~~.~~..

rJ;lACP
Aut"••r6vol Ckob d<t Pu,,""'?'

Morada: Rua António Lucas, 38, 10 Frt Esq.

2330-101 Entroncamento

Contactos: 914920007 / 914793980/
249408545

Mail: geral@portugaldistinto.pt

www.portugaldistinto.pt

Siga-nos

~~Caixa Geral
de Depositos

ORDEM

g~I~ÓlOGOS

•SPZN {j\,~tJ

-1'''+U@
. SPGL "Produtos Portugueses de

elevada qualidade, ao
melhor preço"

~
INATEL

P.S.: Continuamos a alargar a nossa oferta a mais
entidades.
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A "Portugal Distinto" é uma marca
registada que representa o melhor de Portugal em
produtos regionais. Comercializamos produtos
regionais portugueses, com especial enfoque em:

Vinhos Portugal Distinto Enchidos Portugal Distinto

- Vinhos de diversas regiões de Portugal.

"Portugal Distinto" comercializa um vinho
de qualidade para desfrutar a generosidade da
natureza na companhia de amigos, com uma
óptima relação qualidade / preço.

Produtos Alimentares (Queijos, Enchidos,
Produtos Curados, etc.).

Comercializamos enchidos portugueses com
marca própria. Os nossos enchidos são fumados de
forma natural exclusivamente com lenha de sobro e
azinho. Privilegiamos produtos de fabrico artesanal
e familiar com rigoroso cumprimento dos níveis de
qualidade que os clientes exigem, com
cumprimento de todas as exigências de higiene e

segurança.

- Azeites e Vinagres.

- Doces, Marmeladas e Compotas.

- Sal com Especiarias.

Privilegiamos produtos de fabrico artesanal
e familiar em rigoroso cumprimento dos níveis de
qualidade que os clientes exigem e reconhecem,
com cumprimento de todas as exigências de
higiene e segurança.

Queijos Portugal Distinto

- Cosmética e Beleza.

Os queijos que comercializamos são
conhecidos pela sua excepcional qualidade, de
sabor enquadrado com o aroma, textura fina e um
produto seguro. Mantem a sua forma tradicional e
artesanal de fabrico, sendo produzido

manualmente, sem aditivos, cumprindo todas as
normas de higiene, controlo e segurança alimentar.

Cabazes Portugal Distinto

À sua medida!

Selecione os produtos, nós compomos o seu cabaz!
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