Associação de Pais ou Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja
Sede - Largo da Feira, Arroja, 2675-599 Odivelas,
Contribuinte nº 503837032

5 - PROTOCOLO DE PARCERIA
É celebrado pela APEEAEMA (Associação de Pais ou Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas Moinhos da Arroja), com o contribuinte nº 503.837.032 com sede no Largo da Feira, Escola EB1
Manuel Coco, 2675-599 Arroja - Odivelas, representada pelo Presidente da Direcção Sr. Jorge Miguel
Inácio Lopes e a Funny Bubbles, Lda., contribuinte nº 510.348.475, com sede na Alameda Silva Porto,
Quinta do Segulim nº 15/15º, 1585-636 Famões – Odivelas, representada por Ana Quaresma e Cecília
Machado um protocolo de parceria, com os seguintes serviços:
1.

Para Associados da APEEAEMA (Desconto aplicados mediante apresentação da declaração de
associado no acto da reserva).
a) Sala de Estudo: - Oferta da Inscrição + 10% desconto na Mensalidade.
b) Programa Intervenção com crianças com necessidades educativas especiais
(Neuropsicologia + apoio ao estudo) - Oferta da Inscrição + 10% desconto na Mensalidade.
c) Psicoterapia, Neuropsicologia, Terapia da Fala, Psicomotricidade: - 5% de desconto por
sessão.
d) Festa de Aniversário – 5% de desconto em Festa de Aniversário – entre 1 e 14
participantes e 10% de desconto em Festas de Aniversário com mais de 15 participantes.
e) Programa de Férias Escolares – 5% de desconto no valor diário ou 10% desconto no valor
da semana (consoante a opção escolhida).

2.

Ambas entidades comprometem-se a divulgar a parceria através dos seus meios de
comunicação e potenciais beneficiários e comunidades em geral.

O presente protocolo é celebrado pelo prazo inicial de 12 meses, renovando-se automaticamente por
iguais e sucessivos períodos a não ser que uma das partes o denuncie por escrito com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedência.
Desta forma é assinado o presente PROTOCOLO do qual existem dois exemplares, ambos com valor de
original, ao dia 31 de Janeiro de 2015.
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