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PROTOCOLO 

 

Entre, APFN – Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, com sede em Rua José Calheiros, 15  

1400-229 Lisboa, adiante designada por 1ª Outorgante e a Empresa Vila Visão, Lda, com o NIPC 513 507 175, 

com sede em Rua Almirante Cândido dos Reis, Nº 139 R/C, 2600-123 Vila Franca de Xira, adiante designada 

como 2ª Outorgante, é celebrado o seguinte protocolo de parceria, com base na boa-fé de ambas as partes 

e que consiste única e exclusivamente em benefícios atribuídos, sob a forma de desconto, aos seus 

colaboradores, associados e familiares. 

 

Cláusula primeira 

A segunda outorgante, pelo presente protocolo, obriga-se a prestar aos colaboradores e às famílias 

Associadas, as seguintes condições especiais: 

a) Consultas grátis de optometria, contactologia, rastreio Infantil; 

b) 20% de desconto em todas as lentes e armações oftalmológicas; 

c) 10% de desconto em lentes de contacto e respetivos líquidos; 

d) 15% de desconto em óculos de Sol de marcas internacionais; 

e) 20% de desconto em óculos de Sol de marcas nacionais; 

f) Satisfação garantida: dois meses de garantia de adaptação em todas as lentes oftálmicas, nas 

inadaptações de graduação, sejam consultas efetuadas nas nossas instalações ou por médicos 

oftalmologistas exteriores aos nossos serviços (Hospitais, Clinicas ou Consultórios Particulares); 

Nota: Os referidos descontos não são acumuláveis com outras campanhas ou promoções em vigor. 

 

Cláusula segunda 

As condições da cláusula primeira serão concedidos a todos os Colaboradores e seus familiares diretos, 

assim como às famílias associadas da 1ª outorgante, numa primeira visita mediante a apresentação do cartão 

da APFN. 

A 2ª outorgante compromete-se ainda a divulgar aos seus clientes, os descontos, benefícios e serviços 

que a 1ª poderá usufruir. 
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Cláusula terceira 

O presente protocolo entrará em vigor na data da sua celebração e terá uma duração de um ano, sendo 

sucessiva e automaticamente renovável por iguais períodos se não for denunciado por qualquer uma das 

partes nos termos do número seguinte. 

Qualquer uma das partes poderá denunciar o presente protocolo, devendo para o efeito, enviar à outra 

parte uma comunicação escrita nesse sentido, por carta registada com aviso de receção, com antecedência 

mínima de 30 dias sobre a data da renovação. 

 

Cláusula quarta 

A primeira outorgante autoriza que os dados pessoais por si fornecidos sejam processados e armazenados 

informaticamente, destinando-se exclusivamente ao estabelecimento de relações comerciais entre a 

primeira e segunda outorgante. 

 

Cláusula quinta 

A segunda outorgante poderá ajustar os descontos anualmente, devendo comunicá-lo à primeira 

outorgante por escrito. 

No caso da primeira outorgante não aceitar as alterações propostas pela segunda outorgante, assiste-lhe 

o direito de denunciar o protocolo através de carta registada, no prazo de 15 dias após o recebimento da 

referida comunicação. 

 

Cientes do conteúdo do presente protocolo, feito em duplicado, vão as partes assiná-lo livremente e de 

boa-fé, ficando permitido a liberdade de divulgação do mesmo, por forma a efetivar com sucesso esta 

parceria. 

 

Vila Franca de Xira, 01 de Outubro de 2015 

 

P’la Primeira Outorgante     P’la Segunda Outorgante 
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