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PROTOCOLO ENTRE O EXÉRCITO PORTUGUÊS E O

IMT - INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL

1. Preâmbulo

A celebração do presente protocolo tem como objetivo assegurar aos militares e

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

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

formação profissional especializada em medicinas não convencionais

disponibilizados pelo IMT - Instituto de Medicina Tradicional.

2. Identificação das partes

Entre:

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

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

de Pessoal, Senhor Major-General Nelson Martins Viegas Pires; e

b) O IMT -Instituto de Medicina Tradicional, pessoa coletiva número 503 822

868, com sede na Rua Alfredo da Trindade, 4-A Campo Grande, 1600-407

Lisboa, como segundo outorgante, adiante designado por IMT, representado

neste ato pelo seu Diretor Geral, Mário Jorge Neves Rodrigues, com poderes

para outorgar o presente acordo;

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

seguintes:



3. Parte dispositiva

Cláusula 1.a

Objeto

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

na cláusula 4a, o acesso em condições preferenciais, com os seguintes

descontos, sobre o preço total de todos os serviços prestados pelo IMT,

definidos na tabela em anexo (preços):

• 50% de desconto na inscrição dos cursos;

• 5% de desconto na mensalidade nos cursos de longa duração (estudos
superiores) e Masters;

• 10% de desconto na mensalidade nos cursos profissionais;

• 15% de desconto no pagamento a pronto nos cursos de longa duração
(estudos superiores), Masters e cursos profissionais;

• 10% de desconto em workshops e seminários;

• Oferta do 3° tratamento por cada 2, adquiridos na Clínica Escola IMT -
Serviços Clínicos;

2. Os benefícios ao abrigo do presente protocolo não são acumuláveis com

outros descontos ou promoções;

--

3. Conjuntamente com a identificação, também em folha anexa se exibe a

localização exata do IMT;

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

apesar de a sede empresa se localizar na área metropolitana de Lisboa.

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 com o IMT

para efeito de fornecimento dos suportes adequados, ao nível local, regional

e até nacional;



2. Adicionalmente, o Exército Português autoriza o IMT 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 pelo IMT nas Unidades,

Estabelecimentos e Órgãos do Exército Português estará sempre

condicionada à obtenção prévia da autorização do respetivo Comandante,

Diretor ou Chefe.

Cláusula 3.a

Procedimentos/Obrigações do IMT - Instituto de Medicina Tradicional

1. Todas as alterações às condições preferenciais anteriormente mencionadas

deverão ser comunicadas pelo IMT ao Exército Português, previamente à

sua entrada em vigor, para que sejam dadas a conhecer aos beneficiários

pela forma mais adequada;

2. Informar todos os beneficiários interessados dos detalhes de todas as

opções e forma de pagamento;

3. Enviar ao Exército Português, 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 ativo, 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,

à pessoa que vive em condição análoga à dos cônjuges e aos filhos

dependentes dos beneficiários 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. O IMT poderá solicitar 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 IMT, designadamente pagamentos, indemnizações, taxas e

outros custos, preparatórios ou definitivos, pelos atos praticados pelos

beneficiários 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 adoção 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 r»
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 resolução quando as condições

preferenciais previstas na cláusula 1.a deixarem de constituir uma vantagem,



quando comparadas com as condições oferecidas pela IMT, à generalidade

dos seus clientes;

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 respetivos contratos e operações em curso.

Cláusula 9.a

Prazo de vigência

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

dezembro de 2015, 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

curso.

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

exemplar.

Assim o outorgaram, em Lisboa, a ,2-4- de 2015

Anexos: Tabela de preços do IMT;

Localização do IMT;

Oferta formativa do IMT.
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DFCL - Departamento de Formação Contínua (Livre)

Este departamento agrupa as ofertas formativas de curta duração de carácter contínuo ou de

acesso livre, como workshops, seminários e cursos livres.

• Workshop de Indian Head Massage

• Workshop de Taping Neuromuscular

• Workshop Aplicação Terapêutica dos Óleos na Medicina Ayurvédica I Braga

• Workshop Saúde, Alimentação e Culinária

• Workshop de Shiatsu para patologias músculo-esqueléticas

• Workshop de Massagem Geotermal (Pedras Quentes)

• Workshop de Moxabustão e Ventosas

• Workshop ESM - Express Shiatsu Massage

• Workshop Pindas Swedana

• Workshop de Terapia Shirodhara

DMPG - Departamento de Masters e Pós-Graduações

Este departamento agrupa as ofertas formativas cujo perfil de acesso prevê demonstração de

formação inicial prévia

• Master em Gestão de Clínicas/SPA's

• Pós-Graduação em Osteopatia Visceral

• Pós-Graduação em Acupunctura

• Pós-Graduação em Homeopatia

• Pós-Graduação em Naturopatia

• Pós-Graduação em MT&C em Doenças Crónicas

Além da oferta formativa atrás indicada, o IMT possibilita ainda dois outros modelos ou

formatos formativos - "UCA's Unidades Curriculares Avulsas" e "Formação à Medida".

Modalidade "UCA" - O candidato escolhe a(s) UCA(s) conforme a sua conveniência e

disponibilidade. As UCA's disponíveis consistem em todas as unidades modulares (disciplinas)

que integram os cursos DES - Departamento de Estudos Superiores.
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3 36h 115,00 € 50% 200,00 € 10% 600,00 € 15%
3 72h 115,OO€ 50% - € 200,00 € 15%
3 36h 115,00 € 50% 150,00 € 10% 450,00 € 15%
3 36h 115,OO€ 50% 150,00 € 10% 450,00 € 15%
3 36h 115,00 € 50% 150,00 € 10% 450,00 € 15%
3 36h 115,00 € 50% 150,00 € 10% 450,00 € 15%
3 72h 115,OO€ 50% 180,00 € 10% 540,00 € 15%
5 60h 115,OO€ 50% 150,00 € 10% 750,00 € 15%
5 60h 115,OO€ 50% 145,00 € 10% 725,00 € 15%
5 120h 115,OO€ 50% 150,00 € 10% 750,00 € 15%
5 60h 115,OO€ 50% 150,00 € 10% 750,00 € 15%
8 96h 115,OO€ 50% 160,00 € 10% 1.280,00 € 15%
8 96h 115,OO€ 50% 160,00 € 10% 1.280,00 € 15%
10 240h 115,OO€ 50% 160,00 € 10% 1.600,00 € 15%
12 288h+ 120h está 115,OO€ 50% 160,00 € 10% 1.920,00 € 15%
12 288h+ 120h (estágio) 115,OO€ 50% 200,00 € 5% 2.400,00 € 15%
40 HC:l056 + 1624 HAEO 115,OO€ 50% 175,00 € 5% 150 0% 7.000,00 € 15%
40 HC:l056 + 1624 HAEO 115,OO€ 50% 175,00 € 5% 150 0% 7.000,00 € 15%
43 HC:2400 + 3560 HAEO 115,OO€ 50% 250,00 € 5% 150 0% 10.750,00 € 15%
43 HC:2400 + 3560 HAEO 115,OO€ 50% 275,00 € 5% 150 0% 11.825,00 € 15%
43 HC:2400 + 3560 HAEO 115,OO€ 50% 260,00 € 5% 150 0% 11.180,00 € 15%

HC= Horas de Contacto Valor total das mensalidades

HAEO= Horas de AutoEstudo Orientado

-----'
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IMT - A escola do futuro e das oportunidades

As actividades na área de saúde e bem-estar têm vindo a crescer exponencialmente

em todo o mundo. O dia-a-dia das pessoas actualmente é extremamente agitado,

sobretudo nas grandes cidades, constituindo um enorme desgaste para a saúde, tanto

na esfera física como na esfera mental e emocional.

A prestação de cuidados de saúde na área da medicina complementar e/ou alternativa

como designada pela OMS - Organização Mundial de Saúde, é uma aposta segura em

termos profissionais pois a procura destes serviços é cada vez maior. Hoje podemos

encontrar estes serviços em clínicas e hospitais privados, centros de recuperação,

health clubs, hotéis, gabinetes de estética, dietéticas, centros clínicos, SPA's, etc.

Abraçar qualquer das profissões desta área ou realizar especializações após uma

formação de base é uma escolha com futuro garantido, onde para além da satisfação

pessoal existem excelentes indicadores de empregabilidade e de adaptabilidade ao

mercado.

LM.T - Instituto de Medicina Tradicional, Lisboa
Rua Alfredo da Trindade, 4-A Campo Grande, 1600 - 407 Lisboa
21 3304965121 33049661932304965
secretaria@imt.pt

LM.T - Instituto de Medicina Tradicional, Porto
Avenida de Camilo, 327 a 329 , 4300-096 Porto
22201 0276193901 0276
secretariaporto@imt.pt

LM.T - Instituto de Medicina Tradicional, Braga
Rua Dr. Francisco Duarte nO83 a 97, São Vitor, 4715-017 Braga
2531099691933444333
secretariabraga@imt.pt

LM.T - Instituto de Medicina Tradicional, Leiria
Rua Machado dos Santos, 27, A-B, 2410-128 Leiria
244102 1401934559 162
secretarialeiria@imt.pt
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Localizado no Porto, em Lisboa, Braga e Leiria, o IMT tem a seguinte Oferta

Formativa:

DES - Departamento de Estudos Superiores

Este departamento agrupa as ofertas formativas de longa duração do IMT (duração igualou

superior a 4 anos lectivos). São cursos organizados de forma equiparada ao regime de ensino

superior sem no entanto, conferirem grau académico em virtude de aguardarem legislação

específica.

• Curso Geral de Acupunctura, Moxabustão e Fitoterapia Chinesa

• Curso Geral de Homeopatia

• Curso Geral de Medicina Tradicional Ayurvédica

• Curso Geral de Naturopatia e Ciências Tradicionais Holísticas

• Curso Geral de Osteopatia

DCP - Departamento de Cursos Profissionais

Este departamento agrupa as ofertas formativas de curta, pequena e média duração do IMT. São

cursos profissionalizantes, conferindo competências para uma rápida entrada e/ou adequação ao

mercado de trabalho.

• Curso Profissional de Auriculoterapia

• Curso Profissional de Massagem Tui-Na

• Curso Profissional de Aromaterapia para Profissionais de Massagem

• Curso Profissional de Drenagem Linfática Manual

• Curso Profissional de Especialização - Massoterapia Clínica

• Curso Profissional de Massagem Ayurvédica Terapêutica

• Curso Profissional.de Massagem Desportiva e Técnicas de Recuperação Física

• Curso de Massagem do Bebé - Shantala

• Curso Profissional de Massoterapia e Técnicos Auxiliares de Fisioterapia

• Curso Profissional de Reflexologia

• Curso Profissional de Shiatsu

• Curso Intensivo de Massagem de Manutenção - Curso de Verão

• Curso de Plantas Medicinais

• Curso Profissional de Especialização - Manipulação Fascial

• Curso de Língua Chinesa (Mandarim) para Iniciantes

Usboa R~ •••••rece Trtndadc. Ata'"
I6CX).1i07 CAmpo Grande
PoItug.!
Tft;}!330 49 65 I
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000-096 PofICI n- 83 • '11. Sio Vbr. ~715·017 OnlOB
Portugal Portugal
T•• 7:12010276 TI!i2SJI09969 I
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DFCL - Departamento de Formação Contínua (Livre)

Este departamento agrupa as ofertas formativas de curta duração de carácter contínuo ou de

acesso livre, como workshops, seminários e cursos livres.

• Workshop de Indian Head Massage

• Workshop de Taping Neuromuscular

• Workshop Aplicação Terapêutica dos Óleos na Medicina Ayurvédica I Braga

• Workshop Saúde, Alimentação e Culinária

• Workshop de Shiatsu para patologias músculo-esqueléticas

• Workshop de Massagem Geotermal (Pedras Quentes)

• Workshop de Moxabustão e Ventosas

• Workshop ESM - Express Shiatsu Massage

• Workshop Pindas Swedana

• Workshop de Terapia Shirodhara

DMPG - Departamento de Masters e Pós-Graduações

Este departamento agrupa as ofertas formativas cujo perfil de acesso prevê demonstração de

formação inicial prévia

• Master em Gestão de Clínicas/SPA's

• Pós-Graduação em Osteopatia Visceral

• Pós-Graduação em Acupunctura

• Pós-Graduação em Homeopatia

• Pós-Graduação em Naturopatia

• Pós-Graduação em MT&C em Doenças Crónicas

Além da oferta formativa atrás indicada, o IMT possibilita ainda dois outros modelos ou

formatos formativos - "UCA's Unidades Curriculares Avulsas" e "Formação à Medida".

Modalidade "UCA" - O candidato escolhe a(s) UCA(s) conforme a sua conveniência e

disponibilidade. As UCA's disponíveis consistem em todas as unidades modulares (disciplinas)

que integram os cursos DES - Departamento de Estudos Superiores.
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