
books & living 

Entre BULHOSA LIVREIROS, SOC. DE COMERCIO DE LIVROS S.A., com sede na Rua Jose Falcio, nQ 
78, no Porto, pessoa colectiva nQ 501 612 068, neste acto representada pelo Responsavel pelo 
Departamento lnstitucional Hugo Manuel Gonqalves Soares, adiante designada por Primeiro 
Outorgante e ASFTAOIPJ - ASSOCIACAO SlNDlCAL DOS FUNCIONARIOS T ~ ~ N I C O S ,  
ADMINISTRATIVOS, AUXlLlARES E OPERARIOS DA POL~CIA JUDICIARIA, com sede na Rua Gomes 
Freire, nQ 174, em Lisboa, pessoa colectiva nQ 501 731 253, neste act0 representada pela 
Presidente da DirecqZo National, Anabela Marqalo Sousa Gordo, adiante designada por Segundo 
Outorgante. 

C~AUSULA PRlMElRA 
(OBJ ECTO) 

0 presente protocolo tem por object0 estabelecer os termos e condiqaes de parceria de 
colaboraqZo entre o Primeiro e Segundo Outorgantes, na forma abaixo: 

- Acesso privilegiado ao Cartso Bulhosa/Leitura, conferindo condiq6es especiais aos associados 

da ASFTAOIPJ, mediante a apresentaqzo do cartao de associado da ASFTAOIPJ, ou declara~zo 
emitida pela ASFTAOIPJ; 

- Fornecimento a credito, em compras efectuadas pela ASFTAOIPJ, nas seguintes condic6es: 

10% de desconto, a pronto pagamento ou factura a 30 dias; 

7% de desconto, com factura a 60 ou 90 dias; 

Entrega gratuita; 

- Aluguer de livros para decoraqio/filmagens; 

- Parceria na realizaqzo de Acq6es Promocionais, a serem acordadas entre os Outorgantes; 

- Outras actividades a acordar; 

- Envio de newsletter com a ProgramaqZo Cultural das nossas livrarias. 



C~AUSUIA SEGUNDA 
(DO AMBITO DE APLICAGO) 

1 - 0s beneficios resultantes do presente protocolo n%o s%o acumulaveis com outros beneficios, 
atribuidos tanto pelo Primeiro como pelo Segundo Outorgantes, no Smbito de outras parcerias. 

CL~USUIA TERCEIRA 
(DA DIVULGA@O DA INICIATIVA) 

1 - 0 Primeiro e o Segundo Outorgante irao proceder conjuntamente 2 divulgaq3o e publicitaq20 
da presente iniciativa, junto dos beneficiaries e potenciais beneficidrios. 

2 - De todo o modo, tanto o Primeiro como o Segundo Outorgantes comprometem-se a divulgar 
e publicitar a presente iniciativa, bem como o nome do parceiro envolvido, alem de outras formas 
que entender por adequadas, nas suas instalasbes. 

C~AUSUIA QUARTA 
(DAS OUTRAS ENTIDADES) 

1 - A  celebraqZo do presente protocolo n%o impede as partes de celebrar outros protocolos no 
mesmo dmbito com outras entidades, desde que tal n%o colida corn os objectivos pretendidos, 
nem com os direitos e deveres resultantes do mesmo. 

2 - Designadamente, o Segundo Outorgante compromete-se a aceitar que o Primeiro Outorgante 
alargue a presente iniciativa a outras entidades. 

C~AUSUIA QUINTA 
(DA GESTAO E ACOMPANHAMENTO) 

1 - A  coordenas%o da execuqso do presente protocolo incumbe 2 BULHOSA LIVREIROS, SOC. DE 

COM~!RCIO DE LIVROS S.A, telefone nQ 217994190, e a ASFTAO/PJ, telefone nQ 964160432. 

2 - Com vista ao acompanhamento, planeamento e avaliagZo periodica da aplicaq%o do 
protocolo, bem como a tomada de quaisquer decisBes conducentes a sua adequada execuqzo, 
as partes deverio solicitar os eventuais esclarecimentos que tenham por pertinentes as 
pessoas/entidades acima referidas nos contactos especificados. 




