
+Farmácia
Cruza-Malta

PROTOCOLO ENTRE O EXÉRCITO PORTUGUÊS E A FARMÁCIA CRUZ
DE MALTA

A celebração do presente protocolo tem como objetivo assegurar aos militares

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

conjunto de condições especiais na aquisição de produtos e serviços

disponibilizados pela FARMÁCIA CRUZ DE MALTA.

1. Identificação das partes

Entre:

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

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

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

b) A FARMÁCIA CRUZ DE MALTA, pessoa coletiva nO505 537 850, sita na

Rua Jardim do Tabaco 130, em Lisboa, como segundo outorgante,

representada neste ato pela Senhora Ora. Oárida da Conceição Alves

Gonçalves, directora técnica e proprietária da farmácia, a qual tem poderes

para outorgar o presente acordo;

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

seguintes:

/
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2. Parte dispositiva

Cláusula 1.a

Objeto

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

na cláusula 4.a o acesso a condições especiais na aquisição de produtos e

serviços disponibilizados na Farmácia Cruz de Malta, de acordo com a

seguinte tabela (descrição das categorias conforme segue):

Categorias
%de

desconto
Medicamentos sujeitos a receita médica 0,00
Medicamentos não sujeitos a receita médica 12,50
Serviçosfarmacêuticos 100,00
Produtos de:

Dermo-Cosmética e Higiene íntima 20,00
Puericultura e Dietética Infantil 15,00
Geriatria 15,00
Suplementos alimentares 12,50
Dispositivos médicos 12,50

2. Estas condições não são acumuláveis com outras campanhas ou

programas de descontos em vigor, nomeadamente o programa "Farmácias

Portuguesas";

3. Os serviços prestados por terceiros, ainda que nas instalações da farmácia,

não estão incluídos neste protocolo, salvo comunicação atempada em

contrário;

4. Este protocolo tem âmbito nacional, apesar da FARMÁCIA CRUZ DE
."

MALTA se localizar na cidade de Lisboa.
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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

FARMÁCIA CRUZ DE MALTA para efeito de fornecimento dos suportes

adequados;

2. Adicionalmente, o Exército Português autoriza a FARMÁCIA CRUZ DE

MALTA a divulgar os termos do presente protocolo junto dos seus

beneficiários;

3. A realização de ações de informação pela FARMÁCIA CRUZ DE MALTA

nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército Português estará

sempre condicionada à obtenção prévia da autorização do respectivo

Comandante, Diretor ou Chefe.

Cláusula 3.a

Procedimentos/Obrigações da FARMÁCIACRUZDE MALTA

1. A oferta descrita não dispensa a consulta das campanhas específicas a

decorrer em dado momento, e que poderão ser mais vantajosas para o

cliente;

2. Todas as alterações às condições preferenciais mencionadas no número

anterior deverão ser comunicadas pela FARMÁCIA CRUZ DE MALTA 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 beneficiários interessados os detalhes de todas as

opções e formas de pagamentos;

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

se justifique, ou no mínimo semestralmente;
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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 viva em condição análoga à dos cônjuges, aos filhos

dependentes dos beneficiários do presente protocolo; é também extensível

aos progenitores dos beneficiários;

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 FARMÁCIA CRUZ DE MALTA solicitará aos beneficiários que façam

prova da sua qualidade.

Cláusula 5.a

Encargos financeiros

O Exército Português não assume qualquer responsabilidade decorrente das

relações comerciais estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os

beneficiários e a FARMÁCIA CRUZ DE MALTA, designadamente pagamentos,

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

praticados pelos beneficiários deste acordo.

----,
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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 7.a

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 s.a
Resolução e denúncia

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

às condições preferenciais previstas na cláusula 1.a deixarem de constituir

uma vantagem, quando comparadas com as condições oferecidas pela

FARMÁCIA CRUZ DE MALTA à generalidade dos seus clientes;

2. A denúncia ou resolução do protocolo não confere o direito a qualquer

indemnização e implica a imediata cessação das condições oferecidas pelo

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

estejam contratualizadas na vigência do presente acordo, que se manterão

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

(

---,
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Cláusula 9.a

Prazo de vigência

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

Dezembro de 2014, 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, aos

'XtJ*tv de 2014:

dias do mês de

Pelo 1.0 Outorgante Pelo 2.0 Outorgante:

Anexo: Apresentação e breve descrição das áreas de intervenção da FARMÁCIA CRUZ DE MALTA
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ADITAMENTO

pRoÍocoLo ENTne o exÉncrto poRTUGUÊs E A

FARMÁctA cRUz DE MALTA

A{EXg-A

(condiçõês a qug se refere o n" í da cláusula ía)

OBJETIVO

O prêsente protocolo tem como objetivo incrementar as relações comerciais e

disponibilizar um sêrviço de qualidade com condições especiais, durante a sua

vigência, aos beneficiários identificados na cláusula 4" do Protocolo.

A FARMÁCIA CRUZ DE MALTA exerce a sua atividadê na Rua Jardim Tabaco

'130, Lisboa, com o contacto de Tel. N.'21 88ô 6126.

neucaçÁo

Para a concessáo de quaisquer benefícios constantes do protocolo, deverá o

Cliente sempre que se dirigir aos nossos serviços identiÍicar-se, bastando para

isso que apresente o seu cartão ou o do seu familiar.

Por forma a agilizar o pÍocesso e monilorizar o protocolo sugeriremos ainda

aos beneficiários a criação de uma ficha de cliente

coNDtçoEs

Os beneficiários deste Protocolo têm dirêito, à aquisição de produtos

disponibilizados pela FARMÁClA CRUZ DE MALTA, nas seguintes condições;

Desconto de í0% êm medicamentos dê venda livre, cosmética ê

acessórios;

Desconto dê í0% êm mêdicameúos sureitos a recêita módica (MSRM)

(excêpto PVP>50€ e produtos do protocolo da diabetes (tiras e lancetas)).
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A FARMÁClA CRUZ DE MALTA tem atualmente disponíveis os seguintes

serviços:

AdminislÍação de vacinas

Check-up Saúde (medigão de glicémia, colestêrol, triglicéridos,

tênsão artêriâ|...)

Aconselhamento Nutricional - Dieta Easyslim

A FARMÁC|A CRUZ DE MALTA encontra-se em fase de desenvolvimento de

novos serviços, que serão oportunamente comunicâdos aos beneficiários deste

protocolo

Vila Nova de Gaia, a ILL de , t , v.Yra de 2018
J

Pelo 1.ô Pelo 2." Outorgante
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Exército Português



FARMÁCIA CRUZ DE MALTA

Apresentação

Esta apresentação resulta do contacto realizado entre o Exército Português e a Farmácia Cruz
de Malta, no sentido de formalizar um protocolo entre ambas as partes. Esta possibilidade é
para a Farmácia Cruz de Malta uma grande honra, à qual esperamos corresponder.

Deste modo, é com enorme satisfação que fazemos chegar a presente proposta de protocolo a
v. Exas.,para vossa análise e consideração.

A Farmácia Cruz de Malta é propriedade da Sra. Dra. Dárida da Conceição Alves Gonçalves,
profissional com uma carreira notável desenvolvida há mais de 15 anos em Farmácia. A Sra.
Dra. Dárida exerce também a função de Directora Técnica.

A equipa actual da Farmácia é composta ainda por duas farmacêuticas e uma técnica de
farmácia.

Toda a equipa possui uma vasta experiência técnica, o que é reconhecido, sem qualquer
dúvida, pela população servida, potenciando a qualidade do serviço farmacêutico prestado,
seja pela disponibilização dos serviços associados à farmácia de oficina, mas também pelos
vastos conhecimentos técnicos e académicos adquiridos ao longo de décadas de exercício da
profissão.

É nossa pretensão colocar à disposição dos beneficiá rios deste protocolo todo o nosso saber e
todo o nosso potencial.

De seguida, passamos a enumerar todas as áreas de intervenção presentes na Farmácia, por
intermédio dos produtos disponíveis para venda, bem como pelos serviços prestados pelos
nossos profissionais.

Esperamos que esta breve descrição seja esclarecedora. Ainda assim, a nossa equipa está
totalmente disponível para receber V. Exas. na perspectiva de prestar quaisquer eventuais
esclarecimentos que entendam por necessários ou devidos neste âmbito.

RuaJardim do Tabaco, 130 Lisboa 1100-288 Lisboa
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FARMÁCIA CRUZ DE MALTA

ÁREAS DE INTERVENCÃO

MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA

Medicamentos que só podem ser vendido nas Farmácias, mediante a apresentação de uma
receita médica.

Por exemplo: Antibióticos, ansiolíticos, etc.

MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MNSRM)

São medicamentos de venda livre. Estes medicamentos têm que conter indicações
terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de automedicação. Os MNSRM têm
um Preço de Venda ao Público (PVP)sujeito ao regime de preços livres, ou seja, fixado a nível
dos canais de distribuição e comercialização.

Por exemplo: Ben-u-ron SOOmgcomprimidos, IIvico, Griponal.

SERVICOS FARMACÊUTICOS

São serviços prestados ao utente, pela equipa da farmácia, que consistem, entre outros, na
medição de parâmetros bioquímicos.

Por exemplo: PressãoArterial, índice de Massa Corporal, Glicémia e Colesterol.

São ainda disponibilizados, nas instalações da Farmácia Cruz de Malta, serviços realizados por
terceiros.

Serviços de terceiros disponíveis à data:

- Nutrição Clínica

GERIATRIA

Todos os produtos que promovam o bem-estar e conforto do idoso.

Por exemplo: Almofadas anti-hemorroidárias, arrastadeiras, fraldas, pensos, canadianas.

PUERICULTURA

Todos os produtos que se destinam ao cuidado e ao desenvolvimento infantil.

Por exemplo: Biberons, chupetas, tetinas, discos de amamentação.

RuaJardim do Tabaco, 130 Lisboa 1100-288 Lisboa
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FARMÁCIA CRUZ DE MALTA

DIETÉTICA INFANTIL

Inclui todos os tipos de leites artificiais, farinhas lácteas, boiões de fruta, do recém-nascido à
criança.

Por exemplo: Nutribén Natal, Nutribén Crescimento.

HIGIENE íNTIMA

Todos os produtos destinados à higiene íntima.

Por exemplo: Saforelle, Multi-gyn.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

São preparações que complementam os benefícios oferecidos pelos alimentos. Podem

fornecer, entre outros, vitaminas, minerais e fibras.

Por exemplo: Pharmaton Vitalidade, Centrum, Bioactivo.

PRODUTO DERMOCOSMÉTICO

Qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do
corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos)
ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los,
perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os
odores corporais. Inclui dermo-cosmética infantil.

Por exemplo: Avene, Piz Buin, Serum 7, A-Derma.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

São importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto conjunto de produtos. São
destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos dos medicamentos,
tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. Devem atingir os seus fins
através de mecanismos que não se traduzem em acções farmacológicas, metabólicas ou
imunológicas, por isto se distinguindo dos medicamentos.

Por exemplo: Formoline Ll12, Bisolviral.

RuaJardim do Tabaco, 130 Lisboa 1100-288 Lisboa
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FARMÁCIA CRUZ DE MALTA

LOCALlZACÃO E CONTACTOS

A Farmácia Cruz de Malta localiza-se em frente ao Museu do Fado, em Lisboa, entre Santa

Apolónia e o Campo das Cebolas.

É fácil parar e/ou estacionar nas imediações da farmácia. A estação de metro mais próxima é a

de Santa Apolónia.

Muito perto da farmácia passam ainda autocarros em direcção à baixa lisboeta.

MORADA

Farmácia Cruz de Malta
Rua Jardim do Tabaco, 130
1100-288 Lisboa

CONTACTOS

Telefone: 218866126
Fax: 218860227
e-mail: farmaciacruzmalta@gmaiLcom

HORÁRIO

Segunda a Sexta das 8h45 às 19h30
Sábado das 9h às 14h

Rua Jardim do Tabaco, 130 Lisboa 1100-288 Lisboa
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FARMÁCIA CRUZ DE MALTA

Conclusão

A equipa da Farmácia Cruz de Malta agradece mais uma vez a gentileza e a cortesia no
contacto e na abordagem comercial preferencial que facultaram neste processo, pelo que
esperamos que este protocolo corresponda às expectativas de V. Exas.

É nossa pretensão trabalhar diariamente para nos mantermos os melhores no que fazemos,
aproximar a farmácia do utente e servi-lo com a excelência que merece.

A boa e melhor saúde do nosso utente é a nossa missão!

Ficamos gratos pela atenção dispensada e disponibilizamo-nos para prestar quaisquer
esclarecimentos que entendam por necessário.

Com os melhores cumprimentos,

Dárida Gonçalves e restante equipa da Farmácia Cruz de Malta

RuaJardim do Tabaco, 130 Lisboa 1100-288 Lisboa
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