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Entre Cerdeira, Turismo e Ambiente, Lda, pessoa coletiva n.e 502738774, matriculada na Conservatória de

Registo Comercial de Terras de Bouro, com sede na Rua de Cerdeira, ne 400, Campo de Gerês, 4840 - 030 Terras de

Bouro e Mútua dos Pescadores - Mútua de Seguros, CRL, Sede em: Avenida Santos Dumont, número 57, Edifício

Mútua 6e, 7e, 8e , 1050-202 Lisboa; e NIF: 500726477 adiante designado por Parceiro Mútua, é celebrado o presente

protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:

1. Cerdeira -Turismo e Ambiente, Lda é uma sociedade comercial que têm por objeto a prestação de serviços

de turismo, nomeadamente alojamento, restauração e animação turística, dispondo para o efeito de dois

empreendimentos turíst icos, o Parque Cerdeira, s i to na morada acima indicada e a Casa da Feira, s i ta no

Lugar da Portaxe, em Lobios, Espanha, ambos dentro do Parque Transfronteiriço Gerês / Xurés, Reserva da

Biosfera.

2. A Mútua é uma cooperativa de utentes de seguros com décadas de experiência e liderança nos seguros para

a pesca, sendo igualmente especialista nos seguros para a náutica de recreio e marítimo-turística, tendo-se

tornado também aqui um segurador de referência. Disponibi l iza ainda seguros de acidentes de trabalho,

acidentes pessoais, incêndio e multirriscos, para particulares, empresas, associações e demais organizações

do setor cooperativo e social, entidades públicas, entre outros. Tem estabelecido ao longo da sua história

diversas parcerias em benefício das comünidades e setores onde intervém, procurando dar resposta às várias

necessidades, como é o caso do presente protocolo.

3. O wlútua indicará quem são os beneficiários deste protocolo e de que forma eles podem ser identificados

nos estabelecimentos;

4. Os estabelecimentos, Parque Cerdeira e Casa da Feira, concedem um desconto de LO% sobre os preços de

balcão nos serviços de alojamento e de animação turística, sem prejuízo de outros mais vantajosos que se

verifiquem no momento da estadia;

5. Os descontos poderão ser cumuláveis de acordo com as regras definidas para os descontos e promoções;

6. Os procedimentos de reserva obedecem às regras definidas pelos estabelecimentos;

7. Esta parceria será divulgada em www.parquecerdeira.com;

8. O wlútua divulga a parceria no seu site e na medida do possível nas comunicações que faz com os

beneficiários;

9. Para efeitos de desenvolvimento do presente Protocolo e dos contactos com os utentes, o contacto

priv i legiado será com a dependência do Grupo em Vi la do Conde: Vi la do Conde Av. Infante D.

Rua de Cerdeira,400, 4840-030 Campo do Gerês

Tel +351 25335t 005 | info@parouecerdeira.com I www.parq'uecerdeira.com
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Henriques,134o - 4480-670 Vila do conde - 252 62g 265/969 363 O0O (Fax: 252 623 372)
viladoconde@ m utua pescadores, pt

10' o presente protocolo é válido pelo período de um ano, renovando-se automaticamente se nenhuma das
partes manifestar outra vontade.

Campo do Gerês, 12 de agosto de 2019

Pela Mútua,
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Rua de Cerdeira, 400, 4840-030 Campo do Gerês
Tel +351 253 351 005 | info@parouecerdeira.com I www.oarduecerdeira.com

Pelo Parque de Cerdeira,


