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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE: 

ANET - Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, com sede em Praça D. João da Câmara, 

19, 1200-147 Lisboa, Pessoa Colectiva nº 504 923 218, representada por António Eduardo 

Garcia Lousada e Pedro Manuel Ferreira Raposo Torres Brás, ambos na qualidade de Vice

Presidente da ANET, adiante designada como primeiro outorgante ou ANET, 

E 

Centro Dentário Portas de Benfica, com sede na Estrada de Benfica 732-1 Esq, 1500-112 

Lisboa pessoa colectiva número 502870656, neste acto representada por Dr. Pedro Miguel 

Tomás Mendes, na qualidade de Director Clínico, adiante designado como segundo outorgante 

ou CLíNICA. 

CONSIDERAI'JDO QUE: 

A ANET foi criada pelo Decreto-Lei 349/99, de 2 de Setembro, no uso da autorização legislativa 

concedida pelo Artigo 1º da Lei nº. 38(99, de 26 de Maio, e nos termos da alínea b) no nº 1 do 

Artigo 198º da Constituição da República Portuguesa, sendo a associação pública de natureza 

profissional que atribui o título e regula o exercício da profissão de engenheiro técnico. 

A CLíNICA é um Centro Dentário, que funciona na zona de Lisboa - Benfica, desenvolvendo a 

área da medicina dentária, nomeadamente cirurgia, prótese fixa e removível, oclusão, 

ortodontia, odontopediatria e implantologia . 

Assim, é celebrado o presente protocolo, regido pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA li! 

A ANET pretende proporcionar aos seus membros as maiores vantagens possíveis na obtenção 

de produtos e serviços relacionados com a medicina dentária, com o máximo de qualidade dos 

serviços prestados aos seus associados. 

CLÁUSULA 2i! 

1. 	 A CLíNICA compromete-se a desenvolver uma política de preços favorável aos associados 

da ANET, designadamente as que se encontram no Anexo 1 ao presente protocolo . 

2. 	 Os preços expressos no Anexo 1 ao presente protocolo podem ser alterados 

unilateralmente, bastando para o efeito a comunicação dos mesmos através de qualquer 

meio escrito. 
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CLÁUSULA 3ª 


A ANET autoriza a utilização do seu logótipo pela CLíNICA apenas nas seguintes situações: 


• 	 Divulgação de iniciativas dirigidas aos associados da ANET e apenas com o intuito de 

informar sobre as condições especiais constantes na Cláusula 2 deste protocolo; 

• 	 Divulgação do presente protocolo. 

CLÁUSULA 4ª 

A CLíNICA autoriza a utilização do seu logótipo pela ANET em todas as situações que envolvam 

a divulgação do presente protocolo. 

CLÁUSULA 5ª 

1. 	 Os casos omissos do presente acordo poderão ser resolvidos por concordância entre os 

dois outorgantes, podendo ou não dar origem a nova Adenda ao presente acordo . 

2. 	 O presente acordo tem a duração de doze meses a contar da data da assinatura, renovável 

por iguais períodos, salvo em caso de oposição à sua renovação, a qual deve ser 

comunicada à contraparte com uma antecedência mínima de trinta dias por qualquer meio 

escrito . 

3. 	 O acordo pode cessar ainda por: 

a) Mútuo acordo das partes; 

b) Resolução da iniciativa de qualquer dos Outorgantes, por incumprimento sucessivo do 

disposto no presente acordo. 

CLÁUSULA 6ª 

As moradas e os contactos para os efeitos decorrentes do presente protocolo são : 

ANET - Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos 

Praça D. João da Câmara, 19 


1200-147 Lisboa 

Contacto: Pedro Manuel Ferreira Raposo Torres Brás 


Email : pedrobras@anet.pt 


Centro Dentário Portas de Benfica 

Estrada de Benfica 732-1 Esq 

1500-112 Lisboa 

Contacto: Dr. Pedro Mendes 


Email: pedromendes@pedromendes .pt 


mailto:pedrobras@anet.pt


CLÁUSULA 7ª 


o presente acordo não prejudica o estabelecimento de parcerias e de modalidades 

complementares de cooperação entre as partes, as quais poderão ser objecto de aditamento a 

este acto. 

o presente acordo é assinado no dia 31;tJ?y'2010, em dois exemplares, sendo cada exemplar 

considerado original, ficando um deles na posse da ANET e o outro na posse da CLíNICA. 

Pela ANET Pela CLíNICA 

r c " 
(Pedro ~uel Tomás Mendes) 

_,. «( ... n: 
t. 

(Pedro Manuel Ferreira Raposo Torres Brás) 
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Acto Médico 

Restaurações 

Restaurações com espigão 

Exodontias 

Exodontias de dentes deciduos 

Endodontias 

Destartarização 

Branqueamentos dentários 

Selantes de fissuras 

Cirurgias diferenciadas 

Estudo ortodôntico 

Ortodontia 

Protese fixa e removivel 

Consultas de oclusão 

Goteira de relaxamento 

Praça Dom Joao da Cámara'f· - 2.° o. 
1200-147 LlS OA 

Anexo 1 

Preço especial para membros da ANET 

40,00 € 

75,00 € 

35,00 € 

25,00 € 

35,OO€ p/ sessão 

40,00 € 

100,00 € 

35,00 € 

20% de desconto sobre a nossa tabela 

(sisos,dentes inclusos, implantes, 

enxertos osseos, etc.) 

60,00 € 


20% de desconto sobre a nossa tabela 


20% de desconto sobre a nossa tabela 


45,00 € 


125,00 € 



