
ANEXO AO PROTOCOlO ENTRE 0 EXE:RCITO PORTUGUEs E.A STAR

VIA6.ENS E TUfUSMO S.A.

CONDI<;OES PREFERENCIAIS EFECTUADAS EM DES CONTOS SOBRE 0

PRE<;O BASE DOS PRODUTOS / SERVI<;OS :

• Programacilo de operadores preferenciais 8%

- Mundo Vip - Nortravel - TerraMinha

- Grantur - PullmanturCruzeiros - Terra/srnerica

- Sporski - TerraBrasil - Mundicolor

- Soltour - TerraEuropa - Travelider

- Travelplan -TerraAfrica

• Viagens promocionais de operadores preferenciais 5%

• Pulso (Voucher Pulso 100%) 5%

• Pulso (Produtos especificos a comunicar em newletter r ate 10%

• Descontos na taxa de servicos de passagens aereas 50%
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NOTA:

Os beneficidrios deste protocolo tem ao seu dispor a nossa vasta rede de lojas

STARIGEOTUR (mais de 70 lojas), incluindo as de centro comercial com horario

alargado e abertas ao fim de semana, a nossa loja do aeroporto de Lisboa estd aberta

24 horas por dia, todos os dias do ano.

As condiciies preferenciais apresentadas, silo validas tambem para reserva efectuadas

nos sites - WWWexit.pt, www.geotur.com. e em www.pulso.pt.

No acto da Reserva sera aplicado 0 desconto mencionado, devendo ser feito deposito de

25% do custo total do service reservado. 0 pagamento poderd ser efectuado com

cartdo de credito, debito, cheque ou numerdrio.

Descontos na programaciio de operadores niio incidem sobre taxas de aeroporto,

seguranca, combustivel e suplementos.



PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUES E A STAR VIAGENS E
TURISMO, S.A.

1. Preambulo

A celebracao do presente protocolo tern como objectivo assegurar aos militares e civis

que prestam service no Exercito Portugues e respectivas familias 0 acesso em condicoes

preferenciais de urn conjunto de viagens e turismo comercializados e/ou

disponibilizados pela Star Viagens e Turismo, S.A.

2. Identificacao das partes

Entre:

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

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

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

b) STAR - Via gens e Turismo, S.A. com sede na Avenida Duque de Loule, 24 - 2°

1050 - 090 Lisboa, matriculada na conservat6ria do registo comercial de Lisboa,

com 0 numero unico de matricula e de pes soa colectiva n" 500 886 113, com 0

capital social de € 2.550.000,00, titular do Alvara n" 315/79, como segundo

outorgante, adiante designada por "STAR ", representada neste acto pelo Senhores

Dr. Jose Ant6nio Martins de Jesus e Jose Luis Pedroso da Silva, nas qualidades de

Administrador e Procurador.

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

Clausula 1.8

Objecto

1. 0 presente protocolo tern por objecto assegurar ao pessoal militar, militarizado, civil

e seus familiares, 0 acesso em condicces preferenciais a urn conjunto de produtos e

services comercializados e/ou disponibilizados pel a " STAR " no que se ref ere a
aquisicao de pacotes turisticos e de alojamento;

2. 0 protocolo tern ambito nacional, sendo aplicavel em todo 0 territ6rio.

Clausula 2.8

Obrigacoes do Exercito Portugues

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

as formas de divulgacao serem previamente acordadas com a " STAR ", ao nivel

local, regional e ate nacional, com 0 fomecimento de suportes adequados, os quais

nao podem ser modificados, nem utilizados, reproduzidos ou divulgados para fins

diversos dos previstos neste protocolo, salvo previa autorizacao escrita da " STAR";

2. Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza a " STAR" a divulgar os termos do

presente protocolo junto dos militares e civis que prestam service no Exercito;

3. A realizacao de accoes de informacao pela " STAR " nas Unidades,

Estabelecimentos e Orgaos do Exercito Portugues estara sempre condicionada a
obtencao previa da autorizacao do respectivo Comandante, Director ou Chefe.

Clausula 3.3

Procedimentos/Obrigaeoes da STAR

1. A" STAR" rege-se por uma imagem de marca no turismo nacional e intemacional,

com bastante responsabilidade, esc1arecendo com pormenor os programas turisticos

e os " packages " que venham a ser realizados ao abrigo deste protocolo, sempre

com a indicacao das datas das aquisicoes e respectivos precos, assumidos pel a

" STAR" em qualquer das suas agencias;
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2. As condicoes preferenciais deste protocolo referidas no n." 1 da clausula l." da parte

dispositiva encontram-se especificadas no anexo ao presente protocolo, que

constitui parte integrante do mesmo;

3. Assiste a " STAR" 0 direito de apreciar e decidir casuisticamente as operacoes que

lhe sejam propostas pelos beneficiarios no ambito do presente protocolo,

designadamente operacoes de pagamentos e reservas de servicos de acordo com os

criterios normal mente utilizados;

4. Todas as alteracoes as condicoes preferenciais mencionadas no anexo deverao ser

comunicadas pela " STAR" ao Exercito Portugues, previamente a sua entrada em

vigor, para que sejam dadas a conhecer aos beneficiarios pel a forma mais adequada.

Clausula 4.a

Beneficiarlos

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 civis do Exercito Portugues;

2. Beneficiarao ainda das condicoes especiais estabelecidas, 0 conjuge, a pessoa que

vive em condicao analoga ados conjuges e os filhos dependentes dos beneficiarios

do presente protocolo;

3. A" STAR" podera solicitar aos beneficiaries que facarn prova da sua qualidade.

Clausula 5.3

Encargos financeiros

o Exercito Portugues nao assume, a qualquer titulo nenhuma responsabilidade

decorrente deste protocolo, pelos pagamentos nas aquisicoes dos servicos que venham a

ser feitos pelos beneficiaries, competindo a " STAR" a sua resolucao.



Clausula 6.a

Comunlcaeao entre as partes

1. Para facilitar a cornunicacao 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;

3. As partes poderao substituir os respectivos interlocutores, sendo que tal alteracao

devera ser comunicada par escrito a outra parte no prazo de 15 dias antes de se

operar tal substituicao.

Clausula 7.3

Aditamentos

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

aditamentos que, ap6s aprovacao e assinatura, serao juntos ao protocolo, dele passando

a constituir parte integrante.

Clausula s,-

Resolucao e den uncia

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

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

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

necessidade de invocar justa causa, ou qualquer fundamentacao;

2. 0 Exercito Portugues podera proceder a sua rescisao quando as alteracoes as

condicoes preferenciais mencionadas em anexo ao presente protocolo deixarem de

constituir uma vantagem, quando comparadas com as condicoes oferecidas pela

"STAR" a generalidade dos seus clientes;



3. A demincia ou resolucao do protocolo, qualquer que seja a causa e

independentemente de quem tome a iniciativa, nao exonera a " STAR" de cumprir

pontualmente os contratos celebrados com os beneficiaries.

Clausula 9.3

Prazo de vigen cia

Este protocolo entrara em vigor no primeiro dia do mes seguinte ao da sua assinatura, e

valido ate 31 de Dezembro de 2009, sendo automaticamente renovado por periodos

sucessivos de urn ano, caso nao seja denunciado por nenhuma das partes, com uma

antecedencia minima de 60 dias relativamente ao termo do periodo em vigor.

Feito em dois exemplares originais, ficando cada urn dos outorgantes com urn exemplar.

Assim 0 outorgaram, em Lisboa, aos vinte e nove dias do mes de Abril de 2009:

Pelo 1.° Outorgante:

i..
n~

Pelo 2.° Outorgante:
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