PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUES E A XANAUTO 
COMERGIO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, Lda.

1. Preambulo
A celebragao do presente protocolo tem como objectivo assegurar aos militares
e civis que prestam servigo no Exercito Portugues, 0 acesso em condigoes
preferenciais a um conjunto de descontos na aquisigao de viaturas novas,
manutengoes e pegas disponibilizadas pella XANAUTO - Comercio de Veiculos
Autom6veis, Lda.

2. Identificac;ao das partes
Entre:
a) 0 EXERCITO PORTUGUES, pessoa colectiva numero 600 021 610, como
primeiro outorgante, representado neste acto pelo Director da Direcgao de
Servigos de Pessoal, Sr. Major-General Adelino Rosario Aleixo; e
b) XANAUTO - Comercio de Veiculos Automoveis, Lda. , pessoa colectiva
n° 501 268 766, registada com

0

nO 4096 na Conservat6ria do Registo

Comercial de Loures, e sede no Edificio Arsenio O. Sousa - Guerreiros,
2670 - 379 Loures , como segundo outorgante, adiante designada por
"XANAUTO", representada pela Administragao da empresa na pessoa do
Sr. M.ario Santana, 0 qual tem poderes para outorgar 0 presente acordo;

E celebrado

0

presente protocolo de colabora9ao, nos termos das clausulas

seguintes:

3. Parte dispositiva
Clausula 1.a
Objecto
1. 0 presente protocolo tem
na clausula 4.a ,

0

viaturas

das

novas

manuten90es e

p~ r

objecto assegura r aos beneficia rios indicados

acesso em condi90es preferenciais na aquisi9ao de
marcas

pe9as

Fiat,

Kia,

de tod as as

Mazda

marcas,

e

Mitsubishi, em

comercial izadas

pela

"XANAUTO";
2. As condi90es preferencials referidas no numero anterior, encontram-se
especificadas no anexo ao presente protocolo, que constitui parte integrante
do mesmo;
3. Este protocolo celebrado com uma empresa reg ional , tem no entanto,
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 divulga9ao ser previa mente acordadas com a
"XANAUTO" para efeito de fornecimento dos suportes adequados;
2. Adicionalmente,

0

Exercito Portugues autoriza a " XANAUTO " a di'Vulgar os

termos do presente protocolo jlunto dos seus beneficiarios ;
3. A realiza9ao de aC90es de informa9ao pela "XANAUTO" nas Unidades,
Estabelecimentos

e

Drgaos

do

Exercito

Portugues

estara

sempre

condicionada a obtenc;ao previa da autonzac;ao, do

respectiv~

Comandlante,

Director ou Chefe.

Clausula 3. a
Procedimentos/Obriga~oes

da XANAUTO

1. As condic;oes preferenciais indicadas, nomeadamente os descontos na
aquisic;ao de viaturas novas, mencionadas no anexo , sao constantes e
permanentes ate existir nova tabela que indique

0

contrario;

2. Dentro das condic;oes preferenciais, constam as manutenc;oes e aquisic;ao
de pec;as, sendo os referidos descontos tambem mencionados no anexo;
3. Todas as alterac;oes as cond ic;oes preferenciais mencionadas nos numeros
anteriores

deverao ser comunicadas

pela

"XANAUTO"

ao

Exercito

Portugues previamente a sua entrada em vigor, para que sejam dadas a
conhecer aos beneficiarios pela forma mais adequada;
4. Assiste a "XANAUTO",

0

direito de apreciar e decidlr casuisticamente as

condic;oes que Ihe sejam propostas pelos beneficiarios, no ambito do
presente protocolo, designadamente operac;oes de pagamentos, aquisic;oes
de viaturas, reservas das mesmas , de acordo com os criterios normalmente
utilizados.

Clausula 4.a
Beneficiarios
1. Sao beneficiarios deste protocolo todos os

militares dos

Quadros

Permanentes na situac;ao de Activo/Reserva/Reforma , os militares em
regime de voluntariado e de contrato, e os os trabalhadores do mapa de
pessoal civil do Exercito Portugues:
2. Beneficiarao ainda das condic;oes especiais estabelecidas,

0

conjuge, a

pessoa que vive em cond ic;ao analoga ados conJuges e os filhos,
devidamente identificados como tal, com

0

bilhete de identidade, cartao

unico de cidadao, cartao de assistencia na doen9a ou outro documento
comprovativo da condi9ao ;
3. A cessa9ao do vinculo contratual dos beneficiarios com

0

Exercito

Portugues nao implica a cessa9ao das condi90es preferenciais deste
protocolo, desde que as condi90es comerciais tenham sido acordadas antes
do termo do vinculo;

Clausula

s.a

Encargos financeiros

o

Exercito Portugues nao assume, qualquer responsabilidade decorrente das

rela90es comerciais estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os
beneficiarios e a "XANAUTO", designadamente pagamentos, indemniza90es,
taxas e outros custos, preparat6rios ou definitivos, pelos actos praticados pelos
beneficiarios deste acordo, competindo

a "XANAUTO" 0

relacionamento directo

com estes.

Clausula

s.a

Comunicacao entre as partes
1. Para facilitar a comunica9ao entre as partes sera criada uma comissao de
acompanhamento

para

propor

a

adoP9ao

das

med idas

julgadas

necessarias para cum primento do presente protocolo;
2. A comissao de acompan hamento reune-se a pedido de qualq uer uma das
partes e sera constituida por dois elementos de cada uma delas.

Clitusula 7. a
Aditamentos

o

presente protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes,

atraves de aditamentos que, ap6s aprova9ao e assinatura, serao juntos ao
protocolo, dele passando a constituir parte integrante .

Clitusula B.a
Resolucao e denuncia

1. As partes poderao a todo

0

tempo, e com a antecedemcia minima de 60 dias

relativamente a data da cessa9ao de efeitos do presente protocolo,
denunciar

0

mesmo mediante carta registada com aviso de recep9ao a

outra parte, sem necess1
idade de invocar justa causa, ou qualquer
fundamenta9ao ;
2. 0

Exercito Portugues podera proceder a sua resolu9ao quando as

altera90es as condi90es preferenciais previstas na clausula 1.a deixarem de
constituir uma vantagem , quando comparadas com as condi90es oferecidas
pela "XANAUTO " a generalidade dos seus clientes ;
3. A den uncia ou resolu9ao do protocolo, impllica a imediata cessa9ao das
condi90es oferecidas pelo mesmo, nos termos do n.o 1 desta clausula,
salvaguardando-se as que ja estejam contratualizadas na vigencia do
presente acordo, que se manterao em vigor ate ao termo dos respectivos
contratos e opera90es em curso.

Clausula 9. a
Prazo de vigencia

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e va lido ate 31 de
Dezembro de 2011, renovando-se sucessiva e automaticamente por periodos
sucessivos anuais, salvo se for denunciado, por qualquer dos outorgantes, com
uma antecedencia minima de 60 dias relativamente ao termo do periodo em
vigor.

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

Assim

0

outorgaram, em Lisboa, aos 10 dias do mes de Maio de 2011:

Pelo 2.° Outorgante:

6

Protocolo - Exercito Portugues e "XANAUTO"
Condic;oes preferenciais

MARCA

MAZDA

DESCONTO
(Sobre Pre~o
Base)

CAMPANHAS

14 %

Nao acumulavel

11 %

Nao acumulavel

14 %

Nao acumulavel

OBSERVACOES

I

MITSUBISHI

FIAT

KIA

II

6%

Nao acumulavel

Exclui 0 modele ASX , onde
s6 tera desconto de 6 %

Nesta marca existem
sempre campanhas , sendo
o desconto mencionado
mere indicativo;
A XANAUTO comprametese a fazer melhores valores
sobe consulta.

NOTA:

1. Aquisiyao de viaturas usadas e carras de seNiyo, valores sob consuilta;
2. Tod as as manuten90es tem desconto de 10%, nao incluido

0

valor da mao

de-obra;
3. Aquisiyao de pe9as de todas as marcas, desconto directo de 10 %;
4. Sempre que exista altera9ao ao anexo, devera constar em aditamento ou ser
colocado outra em vigor.

