
PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUES E A I.S.CAR INDUSTRIA
E SERVI<;OS DO COMERCIO AUTOMOVEL, S.A.

1. Preambulo

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

que prestam servico no Exercito Portugues, 0 acesso em condicoes preferenciais a urn

conjunto de campanhas e descontos na aquisicao de viaturas novas e usadas

disponibilizadas pela I.S.CAR - Industria e Services do Comercio Autom6vel, S.A.

2. Identificaeao das partes

Entre:

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

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

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

b) I.S.CAR - Industria e Services do Comercio Automovel, S.A., pes soa colectiva

n° 500 967 369, com sede na Quinta das Areias Lote 39, Castanheira do Ribatejo,

como segundo outorgante, adiante designada por " I.S.CAR ", representada pel a

Administracao da empresa na pes soa do Sr. Campos de Almeida, 0 qual tern poderes

para outorgar 0 presente acordo;

e celebrado 0 presente protocolo de colaboracao, nos termos das clausulas seguintes:



3. Parte dispositiva

Clausula La

Objecto

1. 0 presente protocolo tern por objecto assegurar aos beneficiarios indicados na

clausula 4.a, 0 acesso em condicoes preferenciais na aquisicao de viaturas novas das

marcas OPEL, rzuzu e CHEVROLET e usadas de todas as marcas,

comercializadas pela " I.S.CAR ";

2. As condicoes preferenciais referidas no numero anterior, encontram-se especificadas

no anexo ao presente protocolo, que constitui parte integrante do mesmo;

3. Este protocolo apesar de ser com uma empresa regional, tern ambito nacional, sendo

aplicavel a todo 0 territ6rio.

Clausula 2.a

Obrigacoes do Exercito Portugues

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

as formas de divulgacao ser previamente acordadas com a " I.S.CAR " para efeito

de fornecimento dos suportes adequados;

2. Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza a " LS.CAR " a divulgar os termos

do presente protocolo junto dos seus beneficiarios;

3. A realizacao de accoes de informacao pel a " r.s.CAR " nas Unidades,

Estabelecimentos e Orgaos do Exercito Portugues estara sempre condicionada a
obtencao previa da autorizacao, do respectivo Comandante, Director ou Chefe.
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Clausula 3.3

Procedimentos/Obrigacoes da I.S.CAR

1. As condicoes preferenciais indicadas, nomeadamente os descontos na aquisicao de

viaturas, mencionadas no anexo, sac constantes e permanentes ate existir algo que

indique 0 contrario;

2. Dentro das condicoes preferenciais, constam as " Campanhas ", que sac por norma

actualizadas trimestralmente, contendo indicacao das datas que estao em vigor;

3. Todas as alteracoes as condicoes preferenciais mencionadas nos numeros anteriores

deverao ser comunicadas pela " I.S.CAR " ao Exercito Portugues previamente a sua

entrada em vigor, para que sejam dadas a conhecer aos beneficiarios pela forma

mais adequada;

4. Assiste a " LS.CAR ", 0 direito de apreciar e decidir casuisticamente as condicoes

que the sejam propostas pelos beneficiaries, no ambito do presente protocolo,

designadamente operacoes de pagamentos, aquisicoes de viaturas , reservas das

mesmas, de acordo com os criterios normalmente utilizados.

Clausula 4.a

Beneficiaries

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 cessacao do vinculo contratual dos beneficiarios com 0 Exercito Portugues nao

implica a cessacao das condicoes preferenciais deste protocolo, desde que as

condicoes comerciais tenham sido acordadas antes do termo do vinculo;

4. A" LS.CAR " podera solicitar aos beneficiarios que facam prova da sua qualidade.
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Clausula 5.a

Encargos financeiros

o Exercito Portugues nao assume qualquer responsabilidade decorrente das relacoes

comerciais estabelecidas, ao abrigo do presente protocolo, entre os beneficiarios e a

" LS.CAR " designadamente pagamentos, indernnizacoes, taxas e outros custos,

preparat6rios ou definitivos, pelos actos praticados pelos beneficiarios deste acordo,

competindo a" LS.CAR " 0 relacionamento directo com estes.

Clausula 6.a

Comunicacao entre as partes

1. Para facilitar a comunicacao 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.

Clausula i:

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 pas sando

a constituir parte integrante.

Clausula 8.a

Resolueao e deniincia

1. 0 Exercito Portugues podera proceder a sua rescisao quando as alteracoes as

condicoes preferenciais previstas na clausula l ." deixarem de constituir uma

vantagem, quando comparadas com as condicoes oferecidas pela " LS.CAR " a

generalidade dos seus clientes;
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2. A denuncia ou resolucao do protocolo, implica a imediata cessacao das condicoes

oferecidas pelo mesmo, nos tennos do n." 1 desta clausula, salvaguardando-se as que

ja estejam contratualizadas na vigencia do presente acordo, que se manterao em

vigor ate ao tenno dos respectivos contratos e operacoes em curso.

Clausula 9.3

Prazo de vigen cia

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

valido por urn ano a partir da data da sua entrada em vigor e sera automaticamente

renovado por iguais e sucessivos periodos se nao for denunciado por nenhurna das

partes com uma antecedencia minima de 60 dias, relativamente ao termo do periodo em

VIgOr.

Feito em dois exemplares originais, ficando urn em poder de cada urn dos outorgantes.

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

Pelo 1.°0utorgante:

Pelo 2.° Outorgante:
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