
 
 

Direção Nacional ┃Rua Professor José Sebastião e Silva, n.º 1 – 1500 – 500 LISBOA – NIF500971579 

 
(+351) 217.157.206 

 
geral@ipa-portugal.pt 

 
www.ipa-portugal.pt 

 

IPA-PORTUGAL-International Police Association 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA 

Entre: 

1º Outorgante: 

International Association of Police, Secção Portuguesa da IPA, designada pela abreviatura IPA. Associação 

sem fins lucrativos, registada por escritura pública de 18MAR80, em Lisboa no 9º Cartório Notarial e 

publicada no DR nº 102, IIIª Série, de 03MAI80. É uma associação de Utilidade Pública, reconhecida no 

Diário da República nº 96 de 26ABR89 e retificado no DR nº 106 de 09MAI89, ambos da IIª Série.  

 

Os associados são provenientes da Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Guarda Nacional 

Republicana, Corpo de Guardas Prisionais, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima e 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 

 

A IPA é Pessoa Coletiva nº 500.971.579 com Sede na Rua Professor José Sebastião e Silva, nº1, 1500-

500, Lisboa, neste ato representada por Paula Cristina Cabrita Borralho, na qualidade de Presidente da 

Direção Nacional. 

 

2º Outorgante: 

Associação de ArtDo  é pessoa colectiva nº 506 245 225, sita em Rua Bernarda de Lacerda,11, R/C Frente, 

2840-423 Seixal, neste acto representada por Manuel Victor Pereira Duarte na qualidade de Presidente da 

Direcção. Email : direcao@artdo.pt 

 

 

Cláusula Primeira 

 

O segundo outorgante compromete-se a prestar a todos os associados da IPA, as seguintes condições: 

 Desconto até 30% em todas as acções de formação em APS ArtDo Police System, assim como nas 

outras modalidades da associação, para os associados (obrigatório apresentação dedocumento de 

identificação Policial + cartão da IPA) 
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Cláusula Segunda 

 

O presente protocolo abrange os associados da IPA, mediante apresentação do cartão de sócio IPA 

atualizado. 

 

Cláusula terceira 

 

Não existirá para nenhum dos outorgantes quaisquer encargos financeiros, derivados da parceria 

estabelecida. 

Cláusula Quarta 

 

O primeiro outorgante fornecerá ao segundo outorgante um distintivo em círculo, com dimensão aproximada 

de 7cm, igual ao que se encontra no topo, do lado direito desta folha, para ser colocado na porta ou montra 

do seu estabelecimento, indicando assim aos associados que aquele estabelecimento tem parceria com a 

IPA-Portugal. 

 

Cláusula Quinta 

 

IPA-Portugal, compromete-se a divulgar o protocolo e o logótipo da empresa aos seus associados, quer 

através dos contactos destes, como pelo site da associação, bem como pela sua revista física. O logótipo 

da empresa, fornecido por esta ao primeiro outorgante, destina-se exclusivamente ao cumprimento deste 

acordo.  

 

Cláusula Sexta 

 

O segundo outorgante, só pode aplicar as referidas condições, mediante apresentação do cartão de 

associado da International Police Association, de cor azul e atualizado o ano em vigor, na parte superior 

direita do mesmo.  

 

Cláusula Sétima 

 

O segundo outorgante, não poderá utilizar os símbolos da IPA ou das Forças de Segurança que a 

constituem, para fins diferente aos estabelecidos neste protocolo. 
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Cláusula Oitava 

 

O presente protocolo entrará em vigor após assinatura e vigora pelo prazo de um ano, renovável por iguais 

períodos, se nenhuma das partes o denunciar com 15 dias de antecedência. Contrato este efectuado em (2) 

exemplares. 

 

Lisboa, 22 de Fevereiro  de 2022 

 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE                                                                 SEGUNDO OUTORGANTE 

 

 

_____________________________                                               _____________________________ 

           Paula Borralho                                                                                       Victor Duarte 

                 Presidente                                                                                                                      Presidente 

 

 

             ( exemplo do cartão da IPA ) 

Secção P 
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