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Com vista ao cumprimento dos seus objectivos, a Associação Portuguesa de Fertilidade tem vindo a estabelecer protocolos com diversas entidades, para que possamos oferecer aos nossos Associados um programa
integrado, abrangendo sobretudo as áreas nas quais podemos contribuir para melhorar a vida das pessoas com
problemas de fertilidade. A lista que se segue estará em
actualização permanente.

Nota: Para beneficiar dos protocolos deverá apresentar no
momento da consulta ou tratamento o seu cartão de associado devidamente actualizado ou uma declaração abonatória da
Associação Portuguesa de Fertilidade.
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Distrito de Aveiro:
Farmácia Triunfo (Anadia)

Distrito de Braga:

Largo de S. Tomé, 1, r/c dto
3780-611 Paredes do Bairro
Tel | 231 528 134
Fax | 231 518 009
Email | farmacia.triunfo@outlook.pt
Site | www.farmaciatriunfo.com

Farmácia Arquinho (Amarante)

Rua António Carneiro, Ed. Navarras - Loja 3
4600-049 Amarante
Tel | 255 433 112
Fax | 255 433 102

• Desconto de 10% em Produtos Cosméticos, Puericultura
e MNSRM.

• Desconto de 10% no valor a pagar pelo utente, tanto
em medicamentos sujeitos a receita médica como medicamentos não sujeitos a receita médica, bem como
desconto a produtos de puericultura (excepto leites e
fraldas).

Farmácia de Loureiro (Oliveira de Azeméis)
Rua do Barão, n.º 1567
3720-069 Loureiro - Oliveira de Azeméis
Tel | 256 692 099

Farmácia Nogueira

• 10% de desconto sobre o valor a pagar pelo utente
tanto em medicamentos sujeitos a receita médica como
medicamentos não sujeitos a receita médica com preço
de venda ao público (PVP) igual ou inferior a 50 euros
e em todos os produtos, incluindo a veterinária, exceto
alimentação infantil, frandas, promoções, produtos de
protocolo e manipulados (com a publicação do Decreto-Lei 65/2007 passa a ser permitida a prática de descontos no preço dos medicamentos em todo o circuito do
medicamento, incidindo apenas sobre a parte do preço
suportada pelos doentes);
• 5% de desconto no valor a pagar pelo utente nos medicamentos relacionados com a fertilidade, de IVA a 6%, e em
medicamentos que estejam ao abrigo da portaria para a infertilidade (Despacho 10910/2009);
• Os descontos não são acumuláveis com o cartão Farmácias
Portuguesas;
• Os descontos apresentados abrangem os ascendentes e
descentes dos associados.

Avenida Marechal Humberto Delgado, n.º 87
4760-012 Vila Nova de Famalicão

• 10% de desconto sobre o valor a pagar pelo utente em produtos com preço de venda ao público igual ou inferior a 50
euros, exceto alimentação infantil, fraldas, promoções e produtos de protocolos de diabetes;
• 3 euros de desconto fixo sobre produtos com preço de
venda ao público superior a 50 euros.

Farmácia Pratinha

Largo do Cruzeiro, nº 15
4760-421 Cavalhões

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes
medicamentos e produtos, à excepção de alimentação
infantil, fraldas e produtos de protocolo para diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€, o valor máximo de
desconto aplicado por referência será de 4,00€.

Farmácia do Foral (Mealhada)

Largo Padre António Antunes Breda
3050-511 Vacariça

• 12% de desconto no valor a pagar pelo utente nos medicamentos sujeitos a receita médica, sendo que:
a) nos medicamentos comparticipados e não comparticipados
com preço de venda ao público superior a 50 euros, o valor máximo de desconto aplicado por referência será de 3,50 euros;
b) não é aplicável qualquer desconto a produtos de protocolo de diabetes, manipulados, alimentação infantil (leites e
papas) e fraldas;
• 12% de desconto sobre o preço de venda ao público dos
restantes produtos;
• Os descontos não são acumuláveis com outros descontos
ou promoções em vigor.

Farmácia Polvoreira

Rua C. João de Paiva F. L. Brandão, nº 4690
4835-175 Guimarães

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes
medicamentos e produtos, à excepção de alimentação
infantil, fraldas e produtos de protocolo para diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€, o valor máximo de
desconto aplicado por referência será de 4,00€.
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Tel | 239 800 610

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e outros organismos;
• 10% de desconto em medicamentos não sujeitos a receita
médica, produtos de dermocosmética e outros.

Distrito de Bragança:
Farmácia Central Mirandela (Mirandela)
Rua da República, n.º 87
5370-347 Mirandela
Tel | 278 262 551

Nota:
• Os descontos não são acumuláveis com o cartão Farmácias
Portuguesas, nem com o cartão de fidelização da Farmácia
do Fórum;
• Os descontos não são acumuláveis com outras promoções
em vigor;
• Os descontos apresentados abrangem os ascendentes e descendentes dos associados.

• 5% de desconto, sobre o preço final, em todos os medicamentos sujeitos a receita médica;
• 5% de desconto nos medicamentos não sujeitos a receita
médica e otc´s;
• Não serão feitos descontos nas seguintes exceções: leites
adaptados para crianças, fraldas, produtos do protocolo de
diabetes,manipuladosemedicamentoséticoscomP.V.P.superior a 50 euros.

Distrito de Évora:
Farmácia Mariano

Farmácia Évora

Praça da Sé, n.º 17
5300-265 Bragança
Tel | 273 322 149

Centro Comercial Évora Plaza – Loja 0.20C
Rua Luís Adelino Fonseca Lt. 4
7005-345 Évora

• 5% de desconto, sobre o preço final, em todos os medicamentos sujeitos a receita médica;
• 5% de desconto nos medicamentos não sujeitos a receita
médica e OTC;
• Não serão feitos descontos nas seguintes exceções: leites
adaptados para crianças, fraldas, produtos do protocolo de
diabetes, manipulados e medicamentos éticos com PVPsuperior a 50 euros.

• 10% de desconto sobre o valor a pagar, em todos os
medicamentos adquiridos com receita médica e comparticipados pelos respetivos sistemas de saúde;
• 5% de desconto sobre os produtos sujeitos a receita médica de fertilidade;
• 10% de desconto em medicamentos não sujeitos a receita médica e medicamentos não comparticipados;
• 10% de desconto em produtos de dermatologia, cosmética, ortopedia, veterinária, higiene e criança;
• 5% de desconto em serviços farmacêuticos: medição de
colesterol, medição de glicemia, administração de injetáveis, outros designados;
• 5% de desconto em consultas de patologia e nutrição;
• 10% de desconto em todos os medicamentos manipulados a realizar na farmácia;
• 5% de desconto no serviço de preparação semana de
medicação em blister;
• Entrega gratuita ao domicílio na União das freguesias
de Évora;

Distrito de Coimbra:
Farmácia Guarda Inglesa (Coimbra)
Avenida da Guarda Inglesa, n.º 7
3040-193 Coimbra

• 5% de desconto, na parte suportada pelo utente, no valor a
pagar nos medicamentos sujeitos a receita médica, no máximo de 3 euros por embalagem;
• 10% de desconto em medicamentos não sujeitos a receita
médica, exceto em alimentação infantil e produtos do protocolo de diabetes, fraldas e manipulados.

Os descontos, atrás referidos, não serão acumulados,
com outras campanhas em vigor.
• Aos beneficiários e familiares, avaliação gratuita: peso,
altura, índice de massa corporal e tensão arterial.
Nos produtos de protocolo da diabetes, nos leites adaptados para criança e nos produtos designados por escalão
6 (PVP> 64,59€), não será efetuado qualquer desconto
devido à margem reduzida.

Nota:
• Descontos não acumuláveis com outras promoções, nem
acumuláveis com o cartão das Farmácias Portuguesas.

Farmácia do Fórum

Av. José Bonifácio de Andrade e Silva 1
3040-389 Coimbra
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Distrito de Faro:

• 10% de desconto em medicamentos, suplementos e produtos de IVA 23%;
• Medicamentos de IVA6% não relacionados com a fertilidade ou leites infantis - sem desconto.

Farmácia Almeida (Faro)

Estrada Senhora da Saúde, 39-41
8005-147 Faro
Tel | 289 822 437
Email | farmacia.almeida.faro@gmail.com

Farmácia Amparo Unipessoal Lda.
Quinta do Amparo, Lt. 30, r/c Dto
8500-618 Portimão

• Medicamentos sujeitos a receita médica sem comparticipação = 5%;
• Medicamentos não sujeitos a receita médica = 10%;
• Dermo-cosmética = 10%;
• Fitoterapia (produtos naturais) = 10%;
• Puericultura (excepto leites artificiais) = 10%;
• Material ortopédico e de penso = 10%.

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica e de fertilidade, exceto naqueles em que o valor
pago pelo utente seja superior a 69 euros, nos quais o
máximo de desconto é de 5 euros por embalagem;
• 10% de desconto nos restantes casos, incluindo produtos de dermo cosmética;
• Serviço de administração de medicamentos para o aumento da fertilidade gratuito.

Farmácia Pombalina (Vila Real de Santo António)
Rua José Barão, 23-25
8900-316 Vila Real de Santo António
Tel | 281543064

Distrito de Leiria

• 10% Sobre o “valor utente” nos medicamentos comparticipados com receita;
• 10% Sobre o PVP dos restantes produtos e serviços.

Farmácia Magalhães (Alcobaça)
Rua Dr. Brilhante, 18
2460-040 Alcobaça
Tel | 262582455

Farmácia Hygia (Monchique)
Largo 5 de Outubro, 15-B
8550 Monchique
Tel | 282 912 329

• 5% de desconto nos medicamentos relacionados com
a infertilidade.

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica;
• 10% de desconto nos restantes casos.

Distrito de Lisboa

Farmácia Ribeiro Lopes (Lagos)

Praça D. Pedro IV, n.º 31
1100-200 Lisboa
Tel | 213 401 210
Email | azevedo.filhos.lsb@farmalink.pt

Farmácia Azevedos (Lisboa)

Rua Garrett, 22
8600-740 Lagos (São Sebastião)
Tel | 282 762 830

• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com P.V.P superior a 50€ o valor máximo de
desconto aplicado por referencia será de 3,00€;
• 10% de desconto sobre o valor a “pagar pelo utente”
nos restantes medicamentos e produtos á excepção de
alimentação infantil, fraldas e produtos de protocolo da
diabetes e manipulados;
• Nenhum destes descontos será acumulável com outras promoções ou descontos;
• Serviço de administração dos medicamentos para o
aumento da fertilidade gratuito.

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica;
• 10% de desconto nos restantes casos.

Farmácia Leonardo (Faro)

Largo da Igreja, Rua 25 de Abril, n.º 17
Conceição de Faro
8005-446 Faro
Tel | 289 832 370
E-mail | farmacialeonardocf@hotmail.com

Farmácia Barral (Lisboa)

• 5% de desconto no valor a pagar pelo utente nos medicamentos relacionados com a fertilidade, de IVA 6%;

Rua Augusta, 225
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medição da diabetes e leites pediátricos;
• Nos medicamentos para o tratamento da fertilidade
oferece 5% de desconto, em medicamentos cujo o valor
a pagar pelo utente seja inferior a 70€;
• Relativamente aos diferentes tipos de pagamento, apenas se o pagamento for efectuado com visa, o desconto
será de 7 e 2% respectivamente.

1100-051 Lisboa (São Nicolau)
Tel | 213 476 141

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica;
• 10% de desconto nos restantes casos.

Farmácia dos Jerónimos (Lisboa)

Rua de Belém, n.º 89
1300-083 Lisboa
Tel | 213 011 454
E-mail | farmaciabomsucesso@gmail.com

Farmácia Libia (Lisboa)
Avenida da Igreja, 4-B
1700-236 Lisboa

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica;
• 10% de desconto nos restantes casos.

• Produtos com IVA a 6%: desconto de 5%;
• Produtos com IVA a 23%: desconto de 10%.
Farmácia Oriental de Lisboa

Farmácia Cardeira (Lisboa)

Avenida D. João II, Lote 4.45.01, Loja S4, S5, S7
1990-306 Parque das Nações
Tel | 213 545 079
Fax | 213 571 622
Email | orientalfarmacia@gmail.com
Site | www.farmaciabarral.com

Avenida Duque d’Ávila, 32, C/D
1000-141 Lisboa
Tel | 213 543 495
Fax | 213 551 223
Site | www.farmaciacardeira.pt

• Desconto de 10% em todos os medicamentos comparticipados e sujeitos a receita médica, com PVP inferior
a 73€(*);
• 10 % de desconto em todos os produtos farmacêuticos,
de dermo-cosmética, puericultura e alimentação infantil,
mediante a apresentação do cartão de identificação de
associado. A medicação pode ser levantada no balcão
da Farmácia entre as 8.30h e as 19.30h de 2ª a 6ª feira
e das 9.00h às 13.00h ao sábado e também poderá ser
equacionada a entrega na zona de Lisboa (a definir);
• No caso de medicação crónica ou sempre que for solicitado, poderá ser aberta uma ficha de cliente com a
seguinte vantagem: possibilidade de levantamento de
medicamentos com venda suspensa, isto é, nos casos
em que não for possível obter a receita médica em tempo útil.

• 5% de desconto nos medicamentos sujeitos a receita
médica;
• 10% de desconto nos restantes casos.
Farmácia São Miguel (Lisboa)

Praça Francisco de Morais, n.º 1 R/C - Loja
1700-201 Lisboa
Tel | 217 971 469

• Desconto de 10%, exclusivamente em produtos com PVP
inferior a 50,00€.

Farmácia Santos (Lisboa)

Alameda António Sérgio, n.º 8C, Ameixoeira
1750-034 Lisboa
Tel | 217 598 186
Fax | 217 540 858

(*) Com a publicação do Decreto-Lei 65/2007 passa a
ser permitida a prática de descontos no preço dos medicamentos em todo o circuito do medicamento, incidindo
apenas sobre a parte do preço suportada pelos doentes.

• 5% em todos os produtos.

Farmácia Fontes Pereira de Melo (Lisboa)

Farmácia Varzea (Lisboa)

Avenida Fontes Pereira de Melo, 15 A/B
1050-115 Lisboa
Tel | 213 139 290
Tlm | 969 165 666

Rua Tomás da Fonseca, n.º 44 A
1600 Lisboa
Tel | 217 279 630
Fax | 217 279 629

• 10% de descontos em todos os produtos. As excepções são: as promoções já existentes na farmácia, medicamentos com PVP superior a 50€, tiras e lancetas para

• Oferta da possibilidade de aquisição de medicamentos de 6% IVA,com PVP inferior a 50€, e de produtos
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com 23% IVA, com um desconto entre 5% a 10%, sob a
forma de vales de desconto, a rebater na aquisição de
produtos não sujeitos a receita média (com IVA 23%), a
partir do dia seguinte à atribuição do vale.

Carregado
Tel | 263 852 411

• Receitas médicas: 10% de desconto em cartão no valor a pagar pelo utente;
• Medicamentos não sujeitos a receita médica: 10% de
desconto em cartão sobre o PVP;
• Produtos de Fitoterapia, Homeopatia e artigos de Ortopedia: 10% de desconto em cartão sobre o PVP;
• Produtos de Dermocosmética e Higiene: 10% de desconto em cartão sobre o PVP.
• O valor acumulado em cartão não pode ser rebatido
em medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória.

Farmácia União (Lisboa) - Grupo “a farmácia”
Estrada de Benfica, n.º 592
1500-107 Lisboa

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Central Pinhal Novo

Largo José Maria dos Santos, n.º37
2955-199 Pinhal Novo
Tel | 212 360 025

• Todos associados e Funcionários (e respectivo agregado familiar) da Associação Portuguesa de Fertilidade
irão usufruir de 15% de desconto* direto na Fatura/Recibo.
Produtos Excluídos do Protocolo e sem Desconto:
• Medicamentos Éticos com PVP igual ou superior a 50€;
• Aparelhos Elétricos e/ou a pilhas, como por exemplo
Tensiómetros, Escovas dentes elétricas e Medidores de
parâmetros fisiológicos;
• Aparelhos de Aerossóis;
• Soro Fisiológico;
• Protocolo de diabetes;
• Alimentação infantil (Leites, farinhas e papas);
• Artigos em campanha especial ou promocional.

Farmácia União (Lisboa) - Grupo “a farmácia”

Rua Saraiva de Carvalho, 145-F
1350-300 Lisboa
Tel | 213 902 278
Email | farmaciauniao.campodeourique@afarmaciaonline.pt

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Pinto Leal (Queluz) - Grupo “a farmácia”

Avenida 25 de Abril, n.º 60, Shopping Center de Massamá,
Loja 98
2745-862 Queluz (Estação Comboios Barcarena-Massamá)

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850

Farmácia Varela (Carregado)
Rua D. Pedro V, n.º 60, Loja I
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_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

medicamentos e produtos à excepção de alimentação
infantil e produtos de protocolo da diabetes;
• Nenhum destes descontos será acumulável com outras
promoções ou descontos;
• Serviço de administração dos medicamentos para o
aumento da fertilidade gratuito.

Farmácia Guerra Rico, SA

Av. Bombeiros Voluntários, n.º 11 A
2735-242 Agualva-Cacém
Tel | 219 144 002 / 219 138 003
Email | farmgrico@hotmail.com

Farmácia da Lapa

Rua da Lapa, n.º 52-54
1200-702 Lisboa
Tel | 213 962 246
Email | lapa@farma24.pt
Site | www.farma24.pt

• 5% de desconto em medicamentos que estejam ao
abrigo da portaria para a infertilidade.

Farmácia Internacional

• 6% de desconto sobre o valor a pagar pelo utente nos
produtos comparticipados e outros com IVA 6%;
• 12% de desconto em todos os produtos com 23% de
IVA.

Rua do Ouro, n.º 228-230
1100-065 Lisboa
Tel | 213 241 360/8
Fax | 213 241 369
Site | www.farmaciainternacional.pt

• Medicamentos sujeitos a receita médica comparticipados o desconto é de 12% sobre o valor a pagar pelo
utente (depois de efectuada a comparticipação);
• Medicamentos sujeitos a receita medica não comparticipados o desconto é de 10% sobre o valor do PVP;
• Medicamentos de venda livre e produtos de dermocosmética o desconto será de 10% sobre o valor do PVP;
• Nos nossos serviços farmacêuticos (medição de parâmetros bioquímicos e utilização de equipamento de tonificação muscular) desconto de 10%;
• Administração de vacinas, medição de pressão arterial,
seguimento farmacoterapêutico, parâmetros biométricos
(determinação massa gorda, massa muscular, índice de
massa corporal) gratuitos;
• Entregas ao domícilio gratuitas.

Farmácia Uruguai

Av. Uruguai, nº 18 A
1500-613 Lisboa
Tel | 217 111 359
Fax | 217 151 697

•Todos associados e Funcionários (e respectivo agregado familiar) daAssociação Portuguesa de Fertilidade irão usufruir
de 15% de desconto* direto na Fatura/Recibo.
Produtos Excluídos do Protocolo e sem Desconto:
• Medicamentos Éticos com PVP igual ou superior a 50€; •
Aparelhos Elétricos e/ou a pilhas, como por exemplo Tensiómetros, Escovas dentes elétricas e Medidores de parâmetros
fisiológicos;
• Aparelhos de Aerossóis;
• Soro Fisiológico;
• Protocolo de diabetes;
• Alimentação infantil (Leites, farinhas e papas);
• Artigos em campanha especial ou promocional.

Farmácia Junqueiro

Rua de Luanda 852 B,
2775-232 Parede

• 10% de desconto sobre o PVP, tanto na medicação sujeita a receita médica como em todos os outros produtos
e serviços.

Farmácia São Mamede

Rua da Escola Politécnica, nº 82 B
1250-102 Lisboa
Tel | 213 960 280

Farmácia Planalto

Rua Frederico George, 31C e 33
1600-012 Lisboa
Tel | 213 462 350

•Todos associados e Funcionários (e respectivo agregado familiar) daAssociação Portuguesa de Fertilidade irão usufruir
de 15% de desconto* direto na Fatura/Recibo.

• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com P.V.P superior a 69,13€ o valor máximo de
desconto aplicado será de 3,00€;
• 10% de desconto sobre o valor facturado nos restantes

Produtos Excluídos do Protocolo e sem Desconto:
• Medicamentos Éticos com PVP igual ou superior a 50€;
• Aparelhos Elétricos e/ou a pilhas, como por exemplo
Tensiómetros, Escovas dentes elétricas e Medidores de
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parâmetros fisiológicos;
• Aparelhos de Aerossóis;
• Soro Fisiológico;
• Protocolo de diabetes;
• Alimentação infantil (Leites, farinhas e papas);
• Artigos em campanha especial ou promocional.

Rua D. Estefânia, 197-B/C
1000-155 Lisboa

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o
máximo de desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,
Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos
seguintes contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Madragoa

Rua do Alviela, 17A e 17B
2625-209 Póvoa de Santa Iria
Tel | 219 532 822
Email | farmacia.madragoa@grupo-holon.pt

• Nos medicamentos comparticipadas e não comparticipados com P.V.P. superior a 69,13 € o valor máximo de
desconto aplicado é de 3 €;
• Nos restantes medicamentos e produtos de venda
em farmácia serão efetuados descontos de 10%, com
exceção dos seguintes produtos:. Alimentação infantil,
Protocolo da diabetes, Artigos em campanha especial
ou promoções;
• Nenhum destes descontos será acumulável com outras promoções ou descontos;
• Os serviços de administração dos medicamentos para
o aumento de fertilidade, medição de tensão arterial,
peso, índice de massa corporal, glicémia, consulta de
nutrição e consulta farmacêutica serão gratuitos;
• Os serviços de Podologia, Pé diabético, Dermocosmética, Rastreio auditivo e PIM terão um desconto de 10%.

Farmácia Duque D’Ávila - Grupo “a farmácia”
Av. Duque de Ávila, n.º 32 C/D
1000-141 Lisboa

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Sousa - Grupo “a farmácia”
Estrada de Benfica, n.º 429 A
1500-078 Lisboa

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o
máximo de desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,
Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos
seguintes contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Salutar (Lisboa) - Grupo “a farmácia”
Rua Conde Redondo, n.º 9 A
1150-101 Lisboa

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;

Farmácia Palma - Grupo “a farmácia”
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• O desconto é válido e familiares, sendo obrigatória a apresentação do cartão de associado.

• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Santa Cruz - Grupo “a farmácia”
Av. Gomes Pereira, nº 34-B
1500-330 Lisboa

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,
Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos
seguintes contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Pinto Leal (Massamá)
Shopping Center de Massamá
Av. Américo Ferrer Lopes, n. 1º
2745-862 Massamá

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas.

Farmácia Domus (Massamá) - Grupo “a farmácia”
Rotunda Laura Aires, n.º 3, Loja C
2745-998 Massamá

Farmácia Melo Almeida - Grupo “a farmácia”
Rua Diogo do Couto, nº 15C
2795-070 Linda-a-Velha

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de
desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Sagres

Avenida Luís Bívar, 69/71
1050-142 Lisboa
Tel | 213 530 210

Farmácia Palmeirim - Grupo “a farmácia”

• 5% de desconto em todos os medicamentos ou produtos de saúde, exceto produtos protocolo diabetes, leites
em pó, promoções ou campanhas em vigor;

• 15% desconto direto no valor a pagar (cumulativo com
promoções/campanhas) em:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica (exceto aqueles
em que o PVP seja superior a 69.03€, nos quais o máximo de

Avenida da República, Torre B, nº 3, Loja A, B
2515-800 Sobreda da Caparica
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desconto é 5€/embalagem);
_ Medicamentos de venda livre;
_ Dermocosmética, puericultura, higiene, ortopedia, homeopatia, dietética, veterinária e outros;
_ Serviços / consultas farmacêuticas;
• Serviço de Entregas gratuito nos concelhos de Lisboa,Amadora, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais (através dos seguintes
contactos:
_ Tel | 217 111 072
_ WhatsApp: 961 914 850
_ Email | encomendas@afarmaciaonline.pt
_ Site | www.afarmaciaonline.pt

Farmácia Henriques (Porto)
Praça da Batalha, 64
4000-101 Porto (Sé)
Tel | 222 005 173

• Nos medicamentos com valor superior a 68 euros não existe nenhum desconto;
• Nos restantes medicamentos existe um desconto de 10%.

Farmácia Nacional (Porto)
Rua Sra da Luz, 156
4150-693 Porto
Tel | 226 180 833
Fax | 226 189 592

Farmácia das Areias

Urbanização das Areias, Lote 12, Cave Dta
2765-087 São João do Estoril

• Medicamentos sujeitos a receita médica, comparticipados
e acompanhados da respectiva receita: 10% de desconto
(até o máximo de 3 euros de desconto por embalagem);
• Medicamentos sujeitos a receita médica, não comparticipados ou sem receita – 5% de desconto (até o máximo de 3
euros de desconto por embalagem);
• Produtos e medicamentos não sujeitos a receita médica 10% de desconto;
• Não serão feitos descontos nas seguintes excepções: leites
adaptados para crianças, produtos do protocolo de diabetes
e manipulados;
• Nenhum destes descontos será acumulável com outras
promoções ou descontos.

• 10% de desconto sobre o valor a pagar pelo utente em
medicamentos sujeitos a receita médica com PVP igual ou
inferior a 50 euros e em todos os medicamentos não sujeitos
a receita médica e produtos de dermocosmética, excepto
alimentação infantil, produtos de protocolo e manipulados;
• 5% de desconto no valor a pagar pelo utente nos medicamentos que estejam ao abrigo da portaria para a infertilidade com PVP superior a 50 euros;
• Os descontos não são acumuláveis com o Cartão Saúda, nem qualquer outra promoção ou desconto;
• Os descontos apresentados abrangem os ascendentes e descendentes dos associados.

Farmácia Sá da Bandeira (Porto)
Rua de Sá da Bandeira 236-252
4000-428 Porto
Tel | 222 074 040

Distrito Porto
Farmácia Avenida (Porto)

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados
para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes medicamentos e produtos, à excepção de alimentação infantil,
fraldas e produtos de protocolo para a diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€ o valor máximo de desconto
aplicado por referência será de 3,00€;
• Serviço de entrega ao domicilio gratuito para o conselho
do Porto, nos conselhos limítrofes será aplicada uma taxa de
2.99€.

Rua O Primeiro de Janeiro, 20
4100-542 Porto
Tel | 222 074 040

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados
para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes medicamentos e produtos, à excepção de alimentação infantil,
fraldas e produtos de protocolo para a diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€ o valor máximo de desconto
aplicado por referência será de 3,00€;
• Serviço de enfermagem gratuitos na aplicação de medicamentos para o aumento da fertilidade aos associados;
• Serviço de entrega ao domicilio gratuito para o conselho
do Porto, nos conselhos limítrofes será aplicada uma taxa de
2.99€.

Farmácia Agra (Maia)

Rua 5 de Outubro, 24
4475-302 Milheirós-Maia
Tel | 229 605 441
Email | info@farmaciaagra.com
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• Descontos de 5% nos medicamentos para o tratamento da
infertilidade ou pontos a dobrar no cartão de cliente (nota: a
escolha deve ser feita pelo associado no momento da compra).

• 20% de desconto no Cetroide 1 unidade, Decapeptyl
0,1mg/2ml, Fragmin, Gonal 75 e Orgalutran 1 unidade;
• 15% de desconto no Luveris e Pergoveris 1 unidade;
• 10% de desconto no Cetroide 7 unidades, Decapeptyl
3,75mg/2ml; Gonal F 300, Gonal F 450, Menopur 75, Menopur 600, Orgalutram 5 unidades, Ovitrelle, Puregon 300 e
Zoladex;
• 5% de desconto no Gonal F 900, Gonal F 1050, Menopur
1200, Puregon 600 e Puregon 900;
• Desconto de 5€ o Pergoveris 10 unidades.

Pharma Home (Porto)

Avenida da Boavista, 1655
4100-132 Porto

• Desconto comercial no valor de 20% na aquisição de
produtos de dermocosmética, suplementos alimentares, puericultura, produtos capilares e higiene oral;
• 10% de desconto na aquisição de medicamentos, alimentação infantil, consultas de psicologia e tratamentos corporais.

Farmácia Magalhães (Vila Nova de Gaia)
Rua de Trás, 157-T
4400-328 Candal - Vila Nova de Gaia
Tel | 223 746 810
Email | farm.magalhaes@hotmail.com

Farmácia Salutar (Santo Tirso)

• 20% de desconto na aquisição de medicamentos com receita médica.

• Desconto de 6 % a todos os associados, sobre o PVP igual
ou inferior a 50 euros, para todo e qualquer produto, desde
que devidamente identificado;
• Para PVP superior a 50 euros não existe qualquer tipo de
desconto.

Farmácia Portela (Vila Nova de Gaia)

Rua José Luís Andrade, 16 B
4780-487 Santo Tirso
Tel | 252 852 247

Rua Marquês Sá da Bandeira, 238
4400-217 Vila Nova de Gaia (Mafamude)
Tel | 223 750 719

• 10% de desconto nos produtos para infertilidade, desde
que custem menos de 60€ e que estejam em receita médica
comparticipada. Nos produtos (com receita) com preço entre 61€ e 190€ o desconto é de 6%.

Farmácia Central (Vila Nova de Gaia)

Rua Álvares Cabral, 137
4400-017 Vila Nova de Gaia (junto à Câmara)
Tel | 223 703 781

Farmácia Sousa Reis (Rio Tinto)

• 5% de desconto do valor a pagar na farmácia pelos medicamentos para tratamento de infertilidade e outros medicamentos não-sujeitos a receita médica;
• 10% de desconto em dermocosméticos e artigos de parafarmácia.

Rua da Restauração, n.º 686
4435-056 Rio Tinto

• 5% desconto até máximo de 5€, na compra de medicamentos para aumento da Fertilidade;
• 10% desconto sobre o “valor utente” dos restantes medicamentos e produtos, excepto leites.

Farmácia Couto (Vila Nova de Gaia)
Avenida da República, 1412
4430-193 Vila Nova de Gaia
Tel | 223 743 841
Email | farmacia.couto@gmail.com

Farmácia Alírio de Barros
Rua Costa Cabral, n.º 240,
4200-208 Porto

• Desconto de 10% em todos os produtos adquidos na
FAB, com a excepção de medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica comparticipados com PVP superior a EUR 69.

• Desconto de 10% (máximo 5 euros por unidade).

Farmácia Gaia Nova (Vila Nova de Gaia)

RuaProf.RitaLopesRibeiroFonseca,n.º58/64,SantaMarinha(Rotunda VL8)
4400-694 Vila Nova de Gaia
Email | farm.gaianova@hotmail.com

Farmácia Pinhais da Foz (Porto)
Rua Alfredo Keil, nº341
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4150-049 Porto

• 5% de desconto em determinados tratamentos de infertilidade.

Farmácia da Boa Hora (Porto)
Rua da Boa Hora, n.º 80
4050-099 Porto
Tel | 22 200 8783

Farmácia Sousa Torres

• 15% de desconto na compra de medicamentos utilizados
para o aumento da fertilidade;
• 15% de desconto sobre o valor a pagar pelo utente nos
restantes medicamentos e outros produtos, à excepção de
alimentação infantil e produtos de protocolo de diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com valor acima de 50 euros, o valor máximo de desconto será de 5 euros por embalagem;
• Medição gratuita de tensão arterial e glicemia.

Centro Comercial Maia Shopping
Lugar de Ardegães
4425–500 Águas Santas - Maia

• 5% de desconto sobre o valor pago na aquisição de medicamentos da Classe Hormonas/Estimulante de Ovulação,
nomeadamente: Puregon, Orgalutran, Gonal-F, Cetrotide,
Menopur, Utrogestan, Pregnyl 5000, Pergoveris e Bravelle.
Farmácia Moreira Barros
Rua de São Romão, nº 572
4470-365 Maia
Tel | 229 428 033

Farmácia Ferreira de Negrelos (Santo Tirso)
Rua do Espírito Santo, n.º 45
4795-618 S. Tomé de Negrelos – Santo Tirso
Tel | 252 941 166

• 5% de desconto sobre o valor pago na aquisição de medicamentos da Classe Hormonas/Estimulante de Ovulação,
nomeadamente: Puregon, Orgalutran, Gonal-F, Cetrotide,
Menopur, Utrogestan, Pregnyl 5000, Pergoveris e Bravelle.

• 15% de desconto na compra de medicamentos utilizados
para o aumento da fertilidade;
• 15% de desconto sobre o valor a pagar pelo utente nos
restantes medicamentos e outros produtos, à excepção de
alimentação infantil e produtos de protocolo de diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com valor acima de 50 euros, o valor máximo de desconto será de 5 euros por embalagem;
• Medição gratuita de tensão arterial e glicemia.

Farmácia Correia
Rua General Humberto Delgado, nº 64
4690-040 Cinfães
Tel | 255 561 407
• 5% de desconto sobre o valor pago na aquisição de medicamentos da Classe Hormonas/Estimulante de Ovulação,
nomeadamente: Puregon, Orgalutran, Gonal-F, Cetrotide,
Menopur, Utrogestan, Pregnyl 5000, Pergoveris e Bravelle.

Farmácia Central dos Carvalhos

Largo França Borges, nº 12-14, 18-20, Carvalhos
4415-240 Pedroso

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes
medicamentos e produtos, à excepção de alimentação
infantil, fraldas e produtos de protocolo para diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€, o valor máximo de
desconto aplicado por referência será de 4,00€.

Farmácia Costa Cabral (Porto)
Rua de Costa Cabral nº 1832,
4200-216 Porto

• 15% de desconto em medicamentos, sendo o desconto efectuado na parte do preço de cada medicamento
individual pago pelo utente, estando excluídos medicamentos com PVP superior a 69 Euros;
• 15% de desconto em produtos de dermocosméstica,
estando excluídos produtos com PVP superior a 69 Euros;
• 15% de desconto em outros produtos, estando excluídos produtos com PVP superior a 69 Euros, de autocontrolo da diabetes, leites e papas.

Farmácia Nova de Gemunde
Rua da Igreja, nº 1002
4475-131 Gemunde

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes
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medicamentos e produtos, à excepção de alimentação
infantil, fraldas e produtos de protocolo para diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€, o valor máximo de
desconto aplicado por referência será de 4,00€.

• Dermocosmética
• Medicamentos não sujeitos a receita médica
• Consultas de Podologia, Nutrição e Obsidade, Fisioterapia e Osteopatia
• Estética

Farmácia de Roriz, Rorizfarma, Lda

Celeiro da Cidade
• 10% de desconto em suplementos alimentares
• 5% de desconto em alimentação
• 40% de desconto na Linha de Desporto

Rua da Coutada, nº 50, r/c
4795-256 Roriz

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados para o aumento da fertilidade;
• 10% de desconto sobre o “valor utente” dos restantes
medicamentos e produtos, à excepção de alimentação
infantil, fraldas e produtos de protocolo para diabetes;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados com PVP superior a 50,00€, o valor máximo de
desconto aplicado por referência será de 4,00€.

Farmácia Central (Samora Correia)
Praça da República, 16
2135-251 Samora Correia
Tel | 263 651 141

• 4% de desconto sobre o preço de venda ao público de
medicamentos não sujeitos a receita médica e OTC com
IVA a 6%;
• 9% de desconto sobre o preço de venda ao público de medicamentosnãosujeitosareceitamédicaeOTCcomIVAa23%.

Distrito de Santarém:
Farmácia Mendonça (Almeirim)

Farmácia Rocha

Praça da República, n.º 12
2080-044 Almeirim
Tel | 243 592 265

Avenida O Século, 149 B
2135-231 Samora Correia
Tel | 263 033 843
Email | farmaciarochasamoracorreia@gmail.com

• 5% desconto em todos os medicamentos utilizados
para a infertilidade.

• 4% de desconto sobre o preço de venda ao público de medicamentos não sujeitos a receita médica e OTC com IVA a
6%;
• 9% de desconto sobre o preço de venda ao público de medicamentos não sujeitos a receita médica e OTC com IVA a
23%.

Farmácia Batista

Rua Serpa Pinto 101
2000-046 Santarém

10% de desconto nas seguintes aquisições, não acumuláveis com descontos e promoções das marcas ou
outros e relativamente ao valor a pagar pelo utente sem
o IVA e a medicamentos cujo p.v.p seja inferior a 50€.
Caso seja igual ou superior, o desconto será de 5%:
• Medicamentos comparticipados
• Medicamentos não sujeitos a receita médica
• Ortopedia
• Dermocosmética
• Higiene
• Testes de diagnóstico

Distrito de Setúbal:
Farmácia Fogueteiro (Fogueteiro)
Avenida 1º de Maio, n.º 93, A-B
2845-601 Fogueteiro

• Desconto de 15% no valor total do PVP a pagar pelo
utente (depois de retirado o IVA) em todos os produtos,
com excepção de:
_ Medicamentos sujeitos a receita médica com PVP
igual ou superior a 50€ (cinquenta euros);
_ Produtos de automatização da diabetes;
_ Produtos homeopáticos;
_ Todos os serviços farmacêuticos (consulta farmacêutica e preparação de medicação);
_ Testes de diagnóstico;
_ Consultas como nutrição, podologia ou dermocosmética;
• Os descontos não são acumuláveis com outros des-

Pharma Scalabis e Celeiro da Cidade
Rua Nuno Velho Pereira 10
2000-231 Santarém

Pharma Scalabis - 10% de desconto em:
• Suplementos alimentares
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contos ou promoções em vigor.

Tel | 212 509 221
Tlm | 912 681 609
Email | farmaciabrasil.laranjeiro@gmail.com
Facebook | facebook/farmaciabrasil

Farmácia Charneca Caparica (Lisboa)
Rua da Brieira, n.º 4
2820-292 Charneca Caparica
Tel | 212 963 900

• Desconto de 5% nos produtos com IVA a 6%, sobre o
preço pago pelo utente, e 10% nos produtos com IVA a 23%.

• Todos associados e Funcionários (e respectivo agregado familiar) da Associação Portuguesa de Fertilidade irão
usufruir de 15% de desconto* direto na Fatura/Recibo.

Farmácia Nova Amorense
Rua Oliveira Martins, n.º 4 B
2845-381 Amora
Tel | 212 268 818

Produtos Excluídos do Protocolo e sem Desconto:
• Medicamentos Éticos com PVP igual ou superior a 50€;
• Aparelhos Elétricos e/ou a pilhas, como por exemplo
Tensiómetros, Escovas dentes elétricas e Medidores de
parâmetros fisiológicos;
• Aparelhos de Aerossóis;
• Soro Fisiológico;
• Protocolo de diabetes;
• Alimentação infantil (Leites, farinhas e papas);
• Artigos em campanha especial ou promocional.

• 10% Desconto directo em Factura/Recibo sobre o
P.V.P. de produtos com IVA a 23%
• 5% Desconto directo em Factura/Recibo sobre o P.V.P.
de produtos de saúde e Medicamentos Não Sujeitos a
Receita Médica com IVA a 6%;
• No caso de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica,
5% Desconto directo em Factura/Recibo sobre o valor
final a pagar pelo utente, após comparticipação da(s)
entidade(s) co-comparticipadoras (SNS e/ou outras entidades privadas), sendo obrigatório para estes casos a
apresentação de receita médica válida.

Farmácia Nita (Charneca de Caparica)
Estrada do Poço Novo, n.º3
2820-427 Charneca da Caparica

Estão excluídos do protocolo e sem desconto os seguintes produtos:
a) Aparelhos elétricos e/ou a pilhas, como por exemplo,
tensiómetros, escovas eléctricas dentárias, medidores
de parâmetros fisiológicos e aparelhos de aerossóis;
b) Produtos destinados à medicação de glicemia (agulhas e tiras);
c) Alimentação infantil (leites, papas e farinhas) e fraldas;
d) Artigos promocionais, em campanhas especiais ou
com descontos já atribuídos;
e) Serviços Farmacêuticos (medição de parâmetros
bioquímicos e fisiológicos, administração de vacinas e
injectáveis, aconselhamento nutricional, podologia e outros serviços prestados);
f) Manipulados e formas magistrais.

• Produtos com IVA a 6%: desconto de 5%;
• Produtos com IVA a 23%: desconto de 10%.

Farmácia S. Bento (Amora)

Rua Ana de Castro Osório, 10-A
2845-360 Amora

• Produtos com IVA a 6%: desconto de 5%;
• Produtos com IVA a 23%: desconto de 10%.
Farmácia Valido Ribeiro

Rua de S. Gonçalo, n.º 211, Brejos de Azeitão
2925-255 Azeitão
Tel | 212 187 983

Farmácia Luísa Todi

• Para medicamentos cujo PVP é superior a 69,13€ daremos um desconto de 5€ pela parte suportada pelo utente
em cada medicamento. Para medicamentos cujo PVP é
inferior a 69,13€ o desconto será de 10% sobre a parte
suportada pelo utente. Estes desconto apenas serão válidos mediante apresentação do cartão de sócio da APFertilidade e nos medicamentos usados para a (in)fertilidade.

Avenida Luísa Todi, 560-A
2900-457 Setúbal
Tel | 265 522 691

• 5% de desconto, na parte suportada pelo utente, no
valor a pagar nos medicamentos sujeitos a receita médica – (Com a publicação do Decreto-Lei 65/2007 passa a ser permitida a prática de descontos no preço dos
medicamentos em todo o circuito do medicamento, incidindo apenas sobre a parte do preço suportada pelos
doentes);

Farmácia Brasil

Rua Eduardo Viana, 26A, Feijó
2810-055 Almada
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Farmácias

• 10% de desconto em medicamentos não sujeitos a receita
médica e produtos de saúde e bem-estar;
• Não se encontram abrangidos por este protocolo as
tiras e lancetas para medição da glicémia, alimentação
infantil, serviços farmacêuticos (medição de parâmetros
bioquímicos e fisiológicos, administração de vacinas e
injetáveis, preparação da medicação) e consultas de
Nutrição, Podologia, nem este benefício é acumulável
com outras benefícios e campanhas em vigor.
Farmácia Central de Paio Pires

Avenida General Humberto Delgado, n.º 3, 9 e 11
2840-606 Paio Pires
Tel | 212 210 365

• 6% de desconto sobre os produtos com IVA a 6%;
• 12% de desconto sobre produtos com IVA a 23%.

Região Autónoma da Madeira
Farmácia do Caniço

Estrada João Gonçalves Zarco, n.º 74
9125-018 Caniço
Tel | 291 930 570

• 10% de desconto na compra de medicamentos utilizados
para o aumento da fertilidade, atribuído em cartão da própria farmácia;
• 7% de desconto sobre o valor pago pelo utente dos restantes medicamentos e produtos, à exceção de alimentação
infantil, fraldas e produtos de protocolo para diabetes, também atribuído em cartão de desconto da própria farmácia;
• Nos medicamentos comparticipados e não comparticipados, com PVP superior a 50 euros, o valor máximo de desconto aplicado por referência será de 3 euros.
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Produtos

Profetil

Azinhaga Torres do Fato, n.º7, 7.º Esq.
1600-299 Lisboa
Tel | antonio.caio@genex.pt
Email | 918 616 764
Site | www.profertil.pt

• 10% de desconto na compra de uma unidade Profertil (60
ou 180 cápsulas) através do website www.profertil.pt;
• Para que o Associado possa beneficiar do presente protocolo deverá apresentar no momento da compra o código
respetivo (Profertil180).
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COGE - Clínica Obstétrica e Ginecológica de Espinho

normal para não associados: 5.500€). Não estão incluídas
as análises clínicas e genéticas, a medicação da receptora,
a medicação da dadora e a cultura embrionária no sistema
Embryoscope.

• Descontos nos preços da tabela geral, nas consultas e
tratamentos de fertilidade;
• Espermograma 3%;
• IA 5%;
• FIV 5%;
• FIV sem transferência embrionária 10%;
• ICSI 10%;
• ICSI sem transferência embrionária 10%;
• FIV/ICSI sem ovócitos 10%;
• Crioconservação de esperma 3%;
• Transferência de embriões congelados 5%;
• Biopsia testicular 5%;
• Consulta 10%.

CLINIMER – Clínica de Medicina da Reprodução, Lda.
Centro Cirúrgico de Coimbra

Rua da Idanha, 300/20 Anta
4500-046 Espinho
Tel | 227 330 960
Fax | 227 330 969
Email | coge@scme.pt

Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, n.º 51
S. Martinho do Bispo
3045-089 Coimbra
Tel | 239 802 700
Fax | 239 802 716
Email | clinimer@gmail.com

• 10% em todas as consultas e tratamentos.
Nota: nos ciclos com doação, não se encontra incluído no
desconto as despesas relacionadas com os dadores)
IVI Lisboa

CETI - Centro de Estudo e Tratamento da Infertilidade

Avenida Infante D. Henrique, n.º 333 H, Esc. 1-9
1800-282 Lisboa
Tel | 218 503 210
Fax | 218 537 077
Email | ivilisboa@ivi.es
Site | www.ivi.pt

Avenida da Boavista, 2300, 3º
4100-118 Porto
Tel | 226 076 530
Fax | 226 076 533
Email | ceti@ceti.pt
Site | www.ceti.pt

• Desconto de 50% na primeira consulta;
• Desconto de 10% nas restantes consultas;
• Desconto de 10% nos tratamentos de fertilidade, à exceção
do Ciclo de FIV Plus e Ciclo adicional de FIV Plus em que o
desconto aplicado é de 8%;
• Não se aplicam desconto nos testes de genética e medicação administrada no centro (para esclarecimento de dúvidas
contactar diretamente a APFertilidade);
• Os descontos não são acumuláveis com outros protocolos
ou campanhas promocionais.

• 10% desconto nos tratamentos.
CEIE - Centro de Estudos de Infertilidade e Esterilidade
Rua D. Manuel II, 51 C Sala 1.1 - Cristal Park
4050-345 PORTO
Tel | 226 062 160
Fax | 226 054 900

• 10% desconto nas consultas e tratamentos.

IVI Vigo

Ferticentro

Plaza Francisco Fernández del Riego, n.º 7 bajo
36203 Vigo
Tel | +34 986 02 18 60

Idealmed - Unidade Hospitalar de Coimbra
Praceta Robalo Cordeiro
Circular Externa de Coimbra
3020-479 Coimbra
Email | info@ferticentro.pt
Site | www.ferticentro.pt

• Desconto de 50% na primeira consulta;
• Desconto de 10% nas restantes consultas;
• Desconto de 10% nos tratamentos de fertilidade, à exceção
do Ciclo de FIV Plus e Ciclo adicional de FIV Plus em que o
desconto aplicado é de 8%;
• Não se aplicam desconto nos testes de genética e medicação administrada no centro (para esclarecimento de dúvidas
contactar diretamente a APFertilidade);
• Desconto de 10% nas restantes consultas efetuadas no
centro;
• Os descontos não são acumuláveis com outros protocolos

• Consulta de Medicina da Reprodução, 55€ (preço normal
paranãoassociados:110€;consultasseguintes:10%dedesconto);
•Tratamento FIV/ICSI, 3.990€ (preço normal para não associados:4.200€).Nãoincluianálisesclínicas,medicaçãoeEmbryoscope;
• Tratamento ICSI com doação de ovócitos, 4.990€ (preço
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E.N. 125, Sítio das Figuras, 1º Andar
8000-761 Faro
Tel | 289 805 170 / 1 / 2
Fax | 289 803 200
Email | fertimed@sapo.pt

CEMEARE

Centro Médico de Assistência à Reprodução, Lda.
Rua Alfredo Mesquita, n.º 2E
1600-922 LISBOA

• 10% nos tratamentos seguintes:
• Ciclo de Inseminação Artificial Conjugal (IAC): consultas, laboratório, capacitação e inseminação + BHCG;
• Ciclo de Inseminação com Dador (IAD)+ Sémen de
Dador;
• Ciclo de FIV-ICSI - Fertilização In Vitro com Microinjecção Intracitoplasmática de Espermatozóides: controlo da estimulação ovárica (consultas e ecografias)
e análises hormonais; extracção de ovócitos (punção ovárica, anestesia e punção); Laboratório de FIV
(manipulação, material e meios); Microinjecção Intracitoplasmática de espermatozóides; transferência
embrionária+BHCG+Ecografias;
• Ciclo de Doação de Embriões;
• Ciclo de Doação de Ovócitos;
• Ciclo de transferência de embriões congelados.

Tel | 217 801 072
Tlm | 915 252 500/1/2
Fax | 217 801 073
Email | geral@cemeare.pt
Site | www.cemeare.pt

• 10% de desconto nos exames de diagnóstico;
• 10% de desconto nos tratamentos/técnicas de PMA(o desconto não acumula com outros protocolos).
AVA CLINIC

Avenida António Augusto de Aguiar, 5A
1050-010 Lisboa
Tel | 213 245 000
Email | info@avaclinic.com

10% de desconto nas seguintes consultas e tratamentos:
• Primeira consulta de infertilidade;
• Outras consultas de infertilidade;
• Espermograma;
• Espermograma com congelamento de esperma;
• Inseminação intra uterina (IIU);
• Fertilização in vitro (FIV);
• Microinjecção (ICSI);
• Transferência de embriões congelados (TEC);
• O tratamento com recurso a doação de óvulos terá um
desconto de 8%.

Maloclinic - Ginemed

Av dos Combatentes 43 5º piso
Lisboa
Tel | 210 109 000
Site | www.maloclinic-ginemed.com/

• 10% de desconto sobre o valor base do tratamento de PMA;
• O desconto não se aplica às técnicas complementares de
laboratório, ao Programa de Embriões Garantidos e ao Programa de Gravidez Garantida.

BRITISH HOSPITAL

Meka Center - Clínica da Mulher

Rua Tomás da Fonseca, Edifícios B e F
1600-209 Lisboa

Rua Engenheiro Deodato Magalhães, n.º 14/18
9500-786 Ponta Delgada
Tel | 296 308 888
Email | geral@meka.pt
Site | www.meka.pt

• 50% desconto na 1ª consulta e 10% nas restantes;
• 10% desconto nos tratamentos (IIU/FIV/ICSI).

• Desconto de 30% sobre o valor de tabela (ver o site
www.meka.pt).

IMOCLÍNICA

Campo Grande, 35, 8º A
1700-086 Lisboa
Tel | 217 800 157
Email | imoclinica@hotmail.com

Centro Clínico S. Cristovão

Avenida Movimento das Forças Armadas, 7, r/c dto
2700-595 Amadora
Tel | 214 944 231 / 214 925 682
Email | geral@clinicasaocristovao.com
Site | www.clinicasaocristovao.com

Colaboração com a APFertilidade na resposta a questões médicas colocadas pelos seus associados.

• Desconto de 15% sobre a tabela de preços em vigor em
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Clínicas

Fertimed - Centro Médico de Reprodução Humana Assistida, Lda.

ou campanhas promocionais.

Clínicas

• Medicina do Trabalho - 35€;
• Medicina Dentária - 35€;
• Clínica Geral – 35€;
• Neurologia – 70€;
• Neurocirurgia - 70€;
• Cirurgia Plástica e Reconstrutiva – 40€;
• Cirurgia Geral – 35€;
• Otorrinolaringologia – 40€;
• Ortopedia – 40€;
• Cardiologia – 40€;
• Imunoalergologia – 40€;
• Psiquiatria – 40€;
• Urologia – 40€;
• Peritagens Médico-Legais.

todos os serviços/cuidados de saúde das especialidades médicas actualmente em exercício, nomeadamente
Medicina Dentária, Clínica Geral, Urologia, Dermatologia, Psicologia, Psiquiatria, Terapia da Fala, Medicina
Tradicional Chinesa, e de 10% nas especialidades de
Ortodontia, Cirurgia Maxilofacial , Implantes e Próteses;
• O desconto não é acumulável com qualquer outro, decorrente de outro protocolo, sistema ou subsistema de
saúde e seguros.

IERA Badajoz

19, Calle Julio Cienfuegos Linares, 06006 Badajoz, Espanha
Tel | +34 924 28 69 62

Outros serviços:
• Reabilitação Cognitiva;
• Nutrição – 35€;
• Psicologia - 35€;
• Podologia - 35€;
• Terapia da Fala – 35€;
• Terapia Ocupacional;
• Mesoterapia;
• Provas de Esforço – 30€;
• Holter – 50€;
• ECG – 10€;
• Vitaljacket – 50€;
• Enfermagem;
• Fisioterapia;
• Massagens;
• Exames complementares de diagnóstico.

• Consultas de Avaliação do Casal (até definição do tratamento de Procriação MedicamenteAssistida) e primeiro espermograma de diagnóstico - sem custos;
• 10% de desconto em espermograma com determinação
REM (aplica-se a teste de sobrevivência e teste de fragmentação da cromatina). Para mais informações consultar o centro IERA Badajoz;
• 10% de desconto nos tratamentos de Procriação Medicamente Assistida de 1ª e 2ª linha (Inseminação, FIV, ICSI,
Transferênciadeembriõescriopreservados,preservaçãode
fertilidade, seleção avançada de espermatozóides e biópsia
embrionária para PGT); o benefício incide sobre as técnicas,
independentemente de serem com gâmetas próprios ou
doados;
• Não são abrangidos pelos descontos técnicas complementares e anuidades; a criopreservação de sémen prévia a um
tratamento, a criopreservação de ovócitos e embriões (vitrificação) e a anuidade de manutenção de criopreservação de
gâmetas e embriões;
• 10% de desconto nos ciclos para Diagnóstico Genético Pré-Implantação (excluem-se os custos relacionados com análise genética);
• Todos os pacientes do IERABadajoz beneficiam de um sistema de cultura embrionária com tecnologia de captação de
imagem por time-lapse;
• Os benefícios propostos não são acumuláveis com outros
protocolos ou campanhas, não incidem sobre medicação,
análises e exames diagnósticos e genéticos.

Serviços complementares de saúde e bem-estar:
• Medical Spa;
• Acupunctura;
• Bionergética (Body Mirror System, Reiki);
• Massagens de relaxamento;
• Massagens de Shiatsu;
• Massagem com pedras quentes;
• Estética.

Clinica Coração de Jesus

Rua do Andaluz, 9
1050-005 Lisboa
Tel | 213 513 500
Fax | 213 513 501
Email | direccaocomercial@coracao-jesus.com

Vita Clinic - Clínica e Reabilitação Multidisciplinar
Rua do Campo Alegre, 1236
4150-173 Porto
Tel | 226 094 201
Tlm | 918 844 183 / 918 462 150 / 939 534 839
Email | vitaclinic.porto@gmail.com
Site | www.vitaclinic.eu

• 10% na consulta aconselhamento pré-natal (consultas
realizadas pela Exma. Sr.ª Dr.ª Maria Augusta Borges,
Médica Especialista de Medicina Interna da Maternidade Dr. Alfredo da Costa e pelo Ex.mo Sr. Dr.º J. Dória
Nóbrega);
• Avaliação pré-concepcional de Medicina Interna (Doença Médica);

• Medicina Física e Reabilitação - 35€;
• Tratamentos de Fisioterapia – 7, 50€;
• Medicina Desportiva - 35€;
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geral);
• 1ª aula de Yoga, Pilates e Treino Funcional gratuitas.

Dra. Maria Manuela Morgado

Centro Clínico Santa Teresa de Jesus
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 61 C
Carcavelos
Tel: 210998010

• 10% de desconto nas consultas de fertilidade, no consultório de Carcavelos.

Clínicas Dr. Pedro Choy
• Departamento Clínico
20% - 1ª Consulta
10% - Sessão de acupunctura
• Departamento de Emagrecimento
20% - 1ª Consulta
10% - Sessão de acupunctura
15% - Sessão de acupunctura adelgaçante
• Departamento Anti-Tabágico
20% - 1ª Consulta
10% - Sessão de acupunctura anti-tabágica
• Este protocolo abrange todas as clínicas Dr. Pedro
Choy;
• Estes benefícios são extensíveis aos familiares em 1º
grau (cônjuge/ unido de facto, e/ou filhos, no caso dos
filhos os benefícios são válidos até que atinjam a maioridade) dos Associados e Colaboradores da Associação
Portuguesa de Fertilidade.

Clinica Mais Alvalade
Avenida da Igreja, 16c
1700-237 Lisboa

• 10% desconto sob o preço da tabela
• Especialidades: clínica geral, ginecologia e obstetricia,
medicina interna, cardiologia, reumatologia, dermatologia, pediatria, imunoalergologia, medicina chinesa

Naturlogic, Lda.

Rua Maria, n.º 36 A
Lisboa
Tel | 218 127 821
Site | www.drfernandofigueiredo.com

Clínica Projecto Saúde - Quarteira Salutis
Avenida de Ceuta, Ed. D. Manuel I, Bl. B, Lj.E
8125-116 Quarteira
Tel | 969 719 090
Email | info@projectosaude.com.pt
Site | www.projectosaude.com.pt

1ª Consulta:
Sem Protocolo: 50 euros / Com Protocolo: 45 euros (a

duração das consultas é de aproximadamente uma hora).

• 30€ consulta de Fisiatria (MFR) e de Psicologia;
• 30€ primeira consulta de Clínica Geral, Nutrição e Terapia
da Fala; 27€ as consultas seguintes;
• 32€ a 1.ª consulta de Medicina Chinesa -Acupuntura e 27€
as seguintes;
• 14€ sessão de Fisioterapia;
• Pacote consulta de Fisiatria e 10 sessões de fisioterapia
160€;
• 14€ massagens de 30m, 17€ de 40m e 29,75€ de 1h;
• 12% drenagem linfática manual;
• 10% apoio domiciliário (fisioterapia, terapia da fala e clínica

Restantes Consultas:
Sem Protocolo: 30 euros / Com Protocolo: 27 euros.
Sessão de Tratamentos:
Sem Protocolo: 30 euros / Com Protocolo: 27 euros
Duração da sessão de tratamentos: entre 2,5 a 3 horas.
Descrição dos Tratamentos: Cada sessão de tratamentos é composta por uma sauna de envolvimento com
electroterapia e cromoterapia (40 minutos) e Hidrotox
de pés ou corporal (40 minutos). A finalização do trata-
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• Avaliação pré-concepcional de Obstetrícia (Doença
Obstétrica);
• 10% Consulta de Acupunctura Médica;
• 15 % na Consulta de Cardiologia;
• 15% nos Exames Complementares de Diagnóstico,
nomeadamente Imagiologia, Radiologia, Ecotomografia,
Osteodensiometria, Patologia Clínica, Serviços Cardiológicos, ECG simples, ECG–esforço em tapete rolante,
Ecocardiografia – Modo M e Bidimensional, Ecodoppler
cardíaco, Holter e MAPA;
• 10% nos Programas para Grávidas (Ginástica Grávidas, Cursos de Preparação para Parto, Pós-Parto e Estimulação do Bebé);
10% na Consulta Aconselhamento pré-natal *
• Avaliação pré-concepcional de Medicina Interna - Doença Médica (Primeira: 10% / 100 €; Subsequentes:
10% / 90 €);
• Avaliação pré-concepcional de Obstetrícia (Doença
Obstétrica);
• 10% Consulta de Acupunctura Médica (Primeira: 10%
/ 50€; Subsequentes: 10% / 40€);
• 15 % na Consulta de Cardiologia (Primeira: 10% / 75€;
Subsequentes: 10% / 65€);
• 10% nos Programas para Grávidas: Ginástica Grávidas (2h semana 10% / 40€; 3h semana 10% / 50€), Cursos de Preparação para Parto (10% / 180€) e Pós-Parto
e Estimulação do Bebé (3h semana 10% / 80€).

Clínicas

mento é efectuada com a exercitação e tonificação do
corpo nas máquinas do ginásio vibracional (plataformas
e cintas vibratórias, bicicletas estáticas, elípticas, step),
encerrando com o relaxamento nas máquinas de massagem de pés, pernas e em cama de jade.

Fax | 217 271 622
E-mail | geral@lumilabo.pt
Site | www.lumilabo.pt

• Desconto de 20% sobre a nossa Tabela Particular de
Análises Clínicas;
• Desconto de 10% sobre a Tabela de Seguradoras e
Taxas Moderadoras da A.R.S.

Ginásio Vibracional e de Recuperação: A utilização do
espaço e máquinas do ginásio é gratuito e sem limitação de tempo, para todos os beneficiários do presente
protocolo.

Globalcare - Cuidados Médicos, Lda.

Av. Dr. Adelino Amaro da Costa, lote P20, 1º F
2415-367 Leiria
Site | www.globalcare.pt

CTOG – Centro de Terapias Orientais de Gondomar
Rua 25 de Abril, 450 r/c
4420-353 Gondomar

• Assistência médica de urgência no domicílio e na clínica
em horário noturno (das 20h00 às 07h00): 20% de desconto;
• Assistência médica de Clínica Geral na clínica em horário
diurno (das 14h30 às 18h00): 20% de desconto;
• Descontos em todos os serviços abaixo indicados:
_ Especialidades Médicas: 10% a 20% de desconto;
_ Exames Auxiliares de Diagnóstico;
_ Análises Clínicas (todos os acordos incluindo ARS);
_ Audiometria: 25% de desconto;
_ Espirometria: 25% de desconto;
_ Electrocardiograma em Repouso: 50% de desconto;
_ Electrocardiograma em Esforço: 20% de desconto;
• Check-up Dentário (consulta para avaliação e orçamento):
Gratuito;
• Material Óptico: 20% de desconto.

• O desconto a aplicar é de 20% nos serviços prestados.
Laboratório Dr. Joaquim Chaves

Avenida General Norton de Matos, 71 r/c, Miraflores
1495-148 Algés
Tel | 214 124 300
Email | geral@joaquimchaves.pt
Site | www.joaquimchaves.pt

• O Laboratório Dr. Joaquim Chaves praticará aos associados da Associação Portuguesa de Fertilidade um
desconto de 20% sobre os seus preços de tabela privada;
• Colheita: A colheita será da responsabilidade do Laboratório Dr. Joaquim Chaves;
• Transporte: O transporte, se aplicável, é assegurado
pelo Laboratório Dr. Joaquim Chaves;
• Parâmetros / Métodos de Análise: O protocolo refere--se ao fornecimento de resultados dos seguintes parâmetros: todos os mencionados no Manual de Colheitas;

Clínica de Haloterapia e Bem Estar

Rua da Boavista, nº 678 4050-105 Porto
222 085 979 | 961 542 397
geral@clinicahaloterapia.pt
www.clinicahaloterapia.pt

• 10 % de desconto nos serviços prestados.

• Tempo de Resposta: O tempo de resposta é de 2 dias
para qualquer dos parâmetros (dias úteis contados a
partir do primeiro dia útil completo, após recepção das
amostras no Laboratório Dr. Joaquim Chaves). Ficam
salvaguardadas as amostras cuja execução técnica preveja tempos de resposta superiores ao acima referido,
de acordo com o Manual de Colheitas do Laboratório;
• Envio de Resultado: O envio de resultados será feito,
preferencialmente, por via electrónica. NOTA: Relembramos a necessidade de serem salvaguardadas as
condições de confidencialidade na recepção dos nossos
resultados.

Policlínica Parque da Paz

Rua Eduardo Viana, 24 B, Feijó
2810-055 Almada
Tel | 211 330 754
Tlm | 918 506 405
Email | policlinicaparquedapaz@gmail.com

• 10% de desconto em tratamentos de osteopatia e fisioterapia;
• 10% de desconto em massagens de relaxamento;
• 5% de desconto em tratamentos de estética.

Lumilabo - Laboratório de Análises Clínicas, S.A
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 71 - A/B
1070-061 Lisboa
Tel | 217 210 480

Gift - Gabinete de Intervenção Familiar e Terapias
Rua Conselheiro Veloso Cruz, 595
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Clínica Lisboa Vital

Edifício Folque, Rua Filipe Folque, n.º 40, Piso 2
1050-114 Lisboa
Tel | 213 161 021

• Psicologia clínica: 30% de desconto;
• Terapia assistida por animais: 30% de desconto;
• Mediação / terapia familiar: 20% de desconto;
• Neuropsicologia clínica: 30% de desconto;
• Avaliação psicologia condutores: 15% de desconto;
• Terapia da fala (avaliação): 25% de desconto;
• Terapia da fala (seguintes): 20% de desconto;
• Terapia ocupacional (avaliação): 25% de desconto;
• Terapia ocupacional (seguintes): 20% de desconto;
• Dietética (avaliação): 25% de desconto;
• Dietética (seguintes): 20% de desconto;
• Fisioterapia dermato-funcional: 30% de desconto;
• Reeducação postural global: 30% de desconto;
• Osteopatia: 20% de desconto;
• Medicina tradicional chinesa: 20% de desconto;
• Massagem de shiatsu: 20% de desconto;
• Drenagem linfática manual: 30% de desconto;
• Massagem de pedras quentes: 30% de desconto;
• Massagem terapêutica: 30% de desconto;
• Massagem relaxamento: 30% de desconto;
• Fisioterapia domicílio: 10% de desconto;
• Enfermagem domicílio: 10% de desconto.

• 10% de desconto no valor das consultas de Reflexoterapia,
no apoio à conceção e gravidez. Os 10% de desconto serão
aplicados sobre o valor da primeira consulta de casal (70 euros); sobre o valor da primeira consulta individual (45 euros)
e sobre as consultas de seguimento (35 euros).

Clínica Foz Vital

Rua do Castro, n.º 263, Nevogilde – Foz do Douro
4150-241 Porto
Tel | 226 169 003

• 10% de desconto no valor das consultas de Reflexoterapia,
no apoio à conceção e gravidez. Os 10% de desconto serão
aplicados sobre o valor da primeira consulta de casal (70 euros); sobre o valor da primeira consulta individual (45 euros)
e sobre as consultas de seguimento (35 euros).

Espaço Zentidos

Avenida Vasco da Gama, n.º 70
2840-509 Seixal
Tel | 965 894 626

Clínica Médica do Porto (CMP)
Rua da Venezuela, n.º 85
4150-744 Porto
Tlm | 933 213 060

• 10% de desconto no valor das consultas de Reflexoterapia,
no apoio à conceção e gravidez. Os 10% de desconto serão
aplicados sobre o valor da primeira consulta de casal (70 euros); sobre o valor da primeira consulta individual (45 euros)
e sobre as consultas de seguimento (35 euros).

• Redução de 15% em todas as consultas de Especialidades
Médicas;
• Redução de 15% em todas as consultas englobadas nasTerapias Não Convencionais;
• Redução de 10% em todas as consultas da categoria Especialidades Técnicas;
• Redução de 10% em todas as consultas e serviços englobados em Outras Terapias;
• Redução de 10% em Consultas Direcionadas;
• Redução de 15% em todas as consultas de Estética Clínica;
• Redução de 15% em todas as Atividades de Grupo;
• Redução de 15% em Estética;
• Redução de 10% em todos os workshops, eventos ou palestras.

LABETO – Centro de Análises Bioquímicas, S.A.
Rua Conselheiro Dr. Furtado dos Santos, nº51
3250-111 Alvaiazere
Tel | 236 655 490

Laboratório de Análises Clínicas J. Manuel Chau, S.A.
Rua de Coimbra, Loja1, R/C
3230-284 Penela
Tel | 239 561 292

SEIALAB – Laboratório de Análises Clínicas de Seia, S.A.

Notas:
• A percentagem proposta incide sobre a tabela de preços
em vigor, sem IVA, nos casos em que este for aplicável;!
• Os descontos não são acumuláveis com outras promoções
ou benefícios em vigor, permanentes ou extemporâneos, e/
ou com condições particulares de sistemas e subsistemas de
saúde, públicos ou privados.

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 3, R/C esquerdo
3400-059 Oliveira do Hospital
Tel | 238 609 972

Os acima mencionados (pertencentes aos Laboratórios
Beatriz Godinho) concedem a todos os associados daAssociação Portuguesa de Fertilidade, desde que devidamente
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4400-095 Vila Nova de Gaia
Tel | 223 751 759
Tlm | 916 793 632
Email | geral@gift.com.pt

Clínicas

identificados, na sua rede de serviços:

_ VIH 1,Teste Genotípico de Resistência aosAnti-retrovirais;
_ Vírus do Papiloma Humano-HPV, ADN;
_ Vírus do Papiloma Humano-HPV, Tipagem;
_ Vírus Influenza A, ARN;
_ Quaisquer análises de genética que não conste na tabela
dos Laboratórios Beatriz Godinho.

• Desconto de 15% na realização de análises clínicas a título
particular;
• O desconto não é aplicável a análises com apresentação de
requisições de subsistemas de saúde e seguradoras; check
up’s; campanhas em vigor; e nas seguintes análises:
_ Baby Plus (Intolerância à Frutose, Intolerância à Lactose,
Alfa-1Antitripsina, Hemacromatose, Sensibilidade aos ultravioleta e doença celíaca;
_ BRCA1 BRCA2;
_ Cariótipo de linfócitos c/ estimulação por mitogénios;
_ Cariótipo de linfócitos s/ estimulação por mitogénios (leucemias);
_ Cariótipo de viscosidades cariónicas;
_ Cariótipo no sangue periférico, com bandas de alta resolução;
_ Cariótipo no sangue periférico, com bandas de alta resolução;
_ Citomegalovírus - CMV, ADN;
_ Quantificação DPN- Rastreio Bioquímico do 1º Trimestre;
_ DPN - Rastreio Bioquímico do 2º Trimestre;
_ DPN - Rastreio Bioquímico Integrado;
_ Drepanocitose (Anemia de Células Falciformes) - Caso Index;
_ Exame Citológico cervico vaginal;
_ Exame citológico aspirado;
_ Exame citológico de líquido, lavados ou raspados;
_ Exame citológico não-cervico;
_ Exame de citologia cervico-vaginal de produtos em meio
líquido;
_ Exame de citologia esfoliativa não cervico-vaginal;
_ Exame Histológico de produtos de biópsia;
_ Exame Macroscópico e Histológico de peças de ressecção;
_ Exame Macroscópico e Histológico de produtos de biópsia;
_ Falência Ovárica precoce (gene FMR1);
_ Falência Ovárica precoce (msTP-PCR, gene FMR1);
_ Fibrose Quística Fibrose Quística - Caso Index;
_ Fibrose Quística - Estudo de Familiar;
_ Genotipagem HLA (todas as análises);
_ Hepatite B - VHB, Determinação do Genótipo;
_ Interferão gama, associado à infecção pelo M. tuberculosis;
_ Intolerância a alimentos;
Intolerância à Lactose;
Intolerância ao Glúten;
_ Microdelações do Cromossoma Y;
_ Microdelecções no braço longo do cr.Y, Pesquisa;
_ Mutações no Gene da Beta-Globina, Pesquisa;
_ Mutações no Gene sry, Pesquisa Molecular;
_ PCA3, Quantificação Molecular em mARN;
_ Reastreio Cancro Colorectal;
_ Síndrome do X frágil;
_ Teste de Partenidade com validade judicial;
_ Teste de Paternidade Kit em casa;
_ Teste de paterninade - elemento (s) adicional (is);
_ Teste de Predesposição Genética para a Obesidade;

Clínica de Acupuntura Artur Morais
Rua das Galés, Lt 4.43.01.J, Loja 13
Parque das Nações,
1990–612 Lisboa
Tel | 218 961 218
Tlm | 961 411 512
Site | www.arturmorais.com

Departamento Clínico (Ato / Preço de tabela /
Desconto / Valor Final para os associados)
• 1ª Consulta: 60€ / 50% / 30€
• Consultas Seguintes: 45€ / 0% / 45€
• Sessão de Acupuntura Clínica: 40€ / 20% / 32€
• Sessão de Acupuntura Laser: 45€ / 20% / 36€
Departamento Estético (Ato / Preço de tabela /
Desconto / Valor Final para os associados)
• 1ª Consulta: 60€ / 50% / 30€
• Consultas Seguintes: 45€ / 0% / 45€
• Sessão deAcupuntura de Emagrecimento: 45€ / 20% / 36€
• Sessão de Acupuntura Adelgaçante: 55€ / 20% / 44€
• Sessão de Acupuntura Lipolítica: 75€ / 20% / 60€
• Sessão de Tonificação Corporal: 45€ / 20% / 36€
• Sessão de Tonificação Facial: 50€ / 20% / 40€
• Sessão de Rejuvenescimento Facial: 50€ / 20€ / 40€”

Cintramédica II - Serviços de Saúde

Travessa da Portela
2710-437 Sintra
Tel | 219 100 080
Nota: Clínica Médica e de Radiologia, que dispõe de diversas especialidadesmédicas,medicinadentária,examescomplementares
de diagnóstico, serviços de fisioterapia e outros.

Cintramédica II - Serviços de Saúde

Estrada de Mem-Martins, n.º 261
Mem Martins
Tel | 219 100 080
Nota: Clínica Médica de Cardiologia com consultas e exames da
especialidade.

Cintramédica Cacém de Cima

Rua Marquês de Pombal, n.º 19, Loja
Cacém
Tel | 219 100 080
Nota: Centro de Radiologia com exames de Radiologia Convencional,Mamografia,EcografiaeConsultasdeEspecialidadesMédicas

26

• Os associados daAPFertilidade beneficiam de 20% de desconto sobre os preços privados praticados pela unidade.

Rua Egas Moniz, n.º 262, Loja B
2765-477 São João do Estoril
Tel | 214 670 048
Nota: Centro de Ecografia e consultas de Cardiologia e Osteopatia

Saúde Atlântica – Clínica do Dragão

Estádio do Dragão, Entrada Nascente, Piso -3
4350-415 Porto
Tel | 220 100 100
Site | www.saudeatlantica.pt

R.M. - Radiodiagnóstico Médico

Largo dos Combatentes, n.º 1
2640-445 Mafra
Tel | 261 811 295
Nota: Centro de Radiologia com exames de Radiologia Convencional, Mamografia e Ecografias

• 10% de desconto sobre a Tabela de Prestação de Serviços
Particulares, nomeadamente em: Consultas de Especialidade, Consultas de Clínica Geral e Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica (MCDT).

Labamadora - Laboratório de Análises Clínicas
Rua 5 de outubro, n.º 4, loja direita
2700-437 Amadora
Tel | 214 987 591

Labovedras - Laboboratório de Análises

Five Clinic - Medicina Chinesa e Acupuntura

Villalab - Análises Clínicas

• 50% de desconto na consulta de diagnóstico;
• 20% de desconto nos tratamentos.

Valores protocolados:
• Consultas de Clínica Geral: 30€
• Consultas de Outras Especialidades Médicas: 40€
•Acupuntura: 1ª consulta (50€) e consultas seguintes (30€)
• Nutrição, Osteopatia, Podologia e Terapia da Fala: 30€
• Psicologia: 40€
• Fisioterapia: 15€ (sessão)
• Ortodontia, Próteses e Implantes: Desconto 15% naTabela
Cronológica
• Exames Complementares de Diagnóstico: Desconto 25%
na Tabela Particular
•Análises Clínicas eAnatomia Patológica: Desconto 25% na
Tabela Particular
Notas:
• Consultar, via telefone, se a clínica em questão tem um determinado serviço disponível;
• Preços e descontos não acumuláveis com qualquer outro
sistema ou subsistema de saúde.

Clínica Povo Portuense

Edifício Malo Clinic
Avenida dos Combatentes, n.º 43, 3º piso
1600-042 Lisboa

Rua Santos Bernardes, n.º 6, loja B
2560-362 Torres Vedras
Tel | 261 322 813

Avenida Costa Pinto, n.º 30, r/c direito
2750-311 Cascais
Tel | 214 827 880

Rua de Camões, 566
4000-147 Porto
Tel | 222 038 942

• Os associados da APFertilidade poderão usufruir dos serviços da Clínica Povo Portuense, beneficiando do preço de
associado da Cooperativa, que corresponde, em média, a
50% do preço para particular. Para mais informações contactar diretamente aAPFertilidade ou a Clínica Povo Portuense.

Hospital Lusíadas Lisboa
Rua Abílio Mendes
1500-458 Lisboa
Tel | 217 704 040
Email | geral@lusiadas.pt
Site | www.lusiadas.pt

• Condições especiais para osAssociados daAPFertilidade
nos seguintes ciclos de tratamentos de PMA:
_ Ciclo Fecundação in Vitro (FIV);
_ Ciclo Microinjecção (ICSI);
_ Ciclo Transferência de Embriões Criopreservados (TEC);
_ Ciclos Incompletos (FIV sem ovócitos ou embriões; ICSI
sem ovócitos);
_ Ciclo ICSI Incompleto (sem embriões).
• Os descontos incidirão sobre a tabela de particulares em
vigor a cada momento no Hospital (para mais informações
contactar diretamente a APFertilidade ou o Hospital Lusía-

Hospital Particular de Barcelos
Avenida São João, n.º 735
4955-065 Barcelinhos
Tel | 253 839 250
Site | www.hospitaldebarcelos.com

• O Hospital Particular de Barcelos dispõe de atendimento
permanente 24h, consulta externa, radiologia/imagiologia,
cardiologia, internamento e cirurgia, cirurgia de ambulatório e análises clínicas;
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Ecoestoril - Centro de Ecografia do Estoril

Apoio Psicológico

IVI Faro

IERA Lisboa

Urbanização Casal de Gambelas - Montenegro
8005-226 Faro
(clínica situa-se nas instalações do Hospital Particular do Algarve)
Tel | 289 892 015
Email | ivifaro@ivi.es
Site | www.ivi.pt

Rua Xavier Araújo, Edifício Laranjeiras Plaza, A/B
1600-226 Lisboa
Tel | 212 696 338

• Consultas de Avaliação do Casal (até definição do tratamento de Procriação MedicamenteAssistida) e primeiro espermograma de diagnóstico – sem custos;
• 10% de desconto – Em espermograma com determinação
REM (incluindo testes complementares). Para mais informações consultar o centro IERA Lisboa;
• 10% de desconto – Nos tratamentos de Procriação Medicamente Assistida de 1ª e 2ª linha (Inseminação, FIV, ICSI,
Transferência de embriões criopreservados, preservação
de fertilidade e selecção avançada de espermatozóides); o
benefício incide sobre as técnicas, independentemente de
serem com gâmetas próprios ou doados;
• Não são abrangidas pelos descontos técnicas complementares e anuidades: a criopreservação de sémen prévia a um
tratamento, a criopreservação de ovócitos e embriões (vitrificação) e a anuidade de manutenção de criopreservação de
gâmetas e embriões;
• Todos os pacientes do IERALisboa beneficiam de um sistema de cultura embrionária com tecnologia de captação de
imagem por time-lapse;
• Os benefícios propostos não são acumuláveis com outros
protocolos ou campanhas, não incidem sobre medicação,
análises e exames diagnósticos e genéticos.

• Desconto de 50% na primeira consulta;
• Desconto de 10% nas restantes consultas;
• Os descontos não são acumuláveis com outros protocolos ou campanhas promocionais.

IREMA Cartagena

Alameda de San Antón, 11 Bajo
30205 Cartagena, Murcia, Espanha

• 15% de desconto sobre o preçário em vigor nos seguintes
procedimentos:
a) Estudo de fertilidade;
b) Inseminação Intra-Uterina (IIU);
c) Fertilização in Vitro (FIV);
d) Microinjeção Intracitoplasmática de Espermatozóide (FIV-ICSI);
e) Fertilização Recíproca (ROPA);
f)DiagnósticoGenéricodePré-Implantação(DGPI);
g) Criopreservação de Embriões;
h) Criopreservação de Sémen;
i) Espermograma;
j) Preservação de Fertilidade;
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k) Doação de Ovócitos;
l) Para mais informações consultar o centro IREMA
Cartagena.
• Os benefícios propostos não são acumuláveis com outros
protocolos ou campanhas.

das Lisboa);
• Os descontos não são cumulativos com o benefício de
qualquer outro seguro de saúde ou subsistema;
• Estãoexcluídosdaspresentescondiçõesquaisquerconsultas, análises, ecografias ou outros exames e atos associados
aos ciclos mencionados.

Apoio Psicológico

Dra. Ana Oliveira Pereira

Rua Viriato, 27, 3º andar, porta A
1050-234 Lisboa
Tel | 925 007 647

MEDICIL LISBOA
Rua de S. Sebastião, 82
Lisboa
Tel | 213 502 300

• Desconto de 20%;
• Primeira Consulta Casal - 70€;
• Primeira Consulta Individual - 60€;
• Consultas Seguintes (Acompanhamento) - 50€.

• Desconto de 10%;
• Primeira consulta: 60,00€;
• Consultas seguintes (acompanhamento): 45,00€.

Dra. Maria da Conceição Simões

Avenida Defensores de Chaves, 19, 2º Dto
1000-110 Lisboa
Tel | 917 271 960

Dra. Natália Maria Charrua de Oliveira

• Desconto de 15%;
• Primeira consulta e seguintes (acompanhamento) - 80€

Clínica Médica Horta da Porta
Rua de Chartres, Loja 3B - Horta da Porta
7000-930 Évora
Tel | 266 040 043

Dra. Matilde Catalão

• Desconto de 10% (primeira consulta 70€; consultas seguintes 55€).

Av. António Augusto Aguiar, 74, 2º esquerdo, Lisboa
Tel | 932 788 183
Email | matildecatalao@hotmail.com

Dra. Carla Cristina Gabriel dos Santos

• Preço das Consultas para Associados - 40€.

Clínica S. Miguel de Olhão
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 29-Lj B, Olhão 8700-313 Faro
Tel | 289 714 501

Dra. Mariana Veloso Martins

• Primeira consulta: 50€;
• Consultas seguintes (acompanhamento): 35€.

Serviço de Psicoterapia da Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educação
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva
4200-393 Porto
Tel | 220 400 600

Dra. Ana de Sousa Martins

Rua Rodrigues Sampaio, 30, 4º esquerdo
Lisboa

• Sessão de Psicoterapia Individual - 30€;
• Sessão de Psicoterapia de Casal - 35€.

Rua Natália Correia, 19 A
2810-418 Vale Flores, Almada

Dra. Vânia Fernandes

Tlm | 916 092 167
Email | smartins.ana@gmail.com
Site | anadesousamartins.com

CAF - Crianças, Adultos & Famílias - Clínica de Psicologia
Praça 25 de Abril, Fração N, n.º 22, 1º andar
4820-142 Fafe

• Desconto de 10% (1ª consulta 50€; consultas seguintes
40€).

• 15% de desconto (primeiras duas consultas) e 10% de desconto (consultas seguintes) no valor das consultas de Psicologia individual e/ou casal.

Dra. Salomé Reis

Dra. Vânia Fernandes

Clínica da Saúde das Termas das Taipas
Largo das Termas
4805-079 Caldas das Taipas - Guimarães

Clinica Saude Prestigium
Rua Lucia Lousada 361
4620 - 136 Lousada
Tel | 255 813 710

• 15% de desconto (primeiras duas consultas) e 10% de
desconto (consultas seguintes) no valor das consultas
de Psicologia individual e/ou casal.

Primeira Consulta:
• Casal - 65€
• Individual - 55€
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Dra. Ana Luísa Santa Antoninho Fernandes Lopes

Apoio Psicológico

Consultas Seguintes (acompanhamento)
• Casal - 55€
• Individual - 50€
• Sobre estes valores incidirá o desconto de 10%.

Dra. Lígia Catão

Espaços Mulher
Praça Dona Filipa de Lencastre, n.º 22, 4º andar, sala 69
4050-259 Porto
Tel | 914 590 057
Site | www.ligiacatao.pt
Clínica Protocolada do Hospital Escola da Universi-

dade Fernando Pessoa

Avª Fernando Pessoa, nº 150
4420-096 Gondomar
Tel | 220 999 886

• Valor das Consultas para Associados: 40€.

Dra. Ana Rita Dias
Consultório do Dr. Paulo Amado

Av. Dr. Domingues Gonçalves Sá 414 LJ - B
4435-213 Rio Tinto
Tel | 224897133

Primeira Consulta:
• Casal - 75€
• Individual - 65€
Consultas Seguintes (acompanhamento)
• Casal - 65€
• Individual - 60€
• Sobre estes valores incidirá o desconto de 10%
Dra. Marta Russo

Rua Natália Correia, 19A, Vale Flores
2810-418 Almada
Tel | 969 195 984

• Primeira Consulta: 70€
• Consultas Seguintes (acompanhamento): 50€
• Sobre estes valores incidirá o desconto de 20%

Dra. Ana Luísa Santos

Avª de Berna, nº 24, 7º dto
1050-041 Lisboa
Tel | 918 608 138

• Primeira Consulta: 50€
• Consultas Seguintes (acompanhamento): 45€
• Sobre estes valores incidirá o desconto de 10%

Dra. Maria José Rodriges

Rua da Eira, n.º 13, C/Esquerdo
1495-231 Algés

• Primeira Consulta: 45€
• Consultas Seguintes (acompanhamento): 30€
• Sobre estes valores incidirá o desconto de 15%

Rua Áurea, n.º 200, 2º dto
Lisboa

• Desconto de 20% (Primeira Consulta: 50€; Consultas
Seguintes: 50€).

Dra Tatiana Homem

Rua Áurea, n.º 200, 2º dto
Lisboa

• 1ª Consulta: 70 Euros ( + 10% desconto)
• Consultas seguintes: 60Euros (+10% desconto)

Dra Vera Cruz
Évora
Marcações: 963225840
• 1º Consulta: 60€ (desconto de 25% - 45€)
• Consultas seguintes: 40€ (desconto de 25% - 30€)

Prof. Ana Galhardo

Solidus - Instituto de Apoio Médico e Psicopedagógico
Rua António José de Almeida, n.º 329, 1º andar, Sala 69
3000-045 Coimbra
Tel | 239 483 076
Tel | 916 180 132

• Valor da 1ª consulta: 85€
• Consultas seguintes: 60€ (desconto de 10%)

Dra. Mafalda Silva

Dra. Mafalda Guedes Silva
Consulta online ou presencial
Caldas da Rainha
Tlm | 919453058
Site | http://mafaldaguedessilva.simplesite.com

• Psicologia / Psicoterapia: 40€ (valor da primeira consulta e seguintes).
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Área Maternidade e Puericultura

Crioestaminal Saúde e Tecnologia, S.A.

Atxilipu, Lda.

Biocant Park, Núcleo 4, Lote 2,
3060-197 Cantanhede
Tel | 231 410 900
Fax | 231 410 909
Email | info@crioestaminal.pt
Site | www.crioestaminal.pt

Rua Arroios, 8, 2º
1150-054 Lisboa
Site | www.atxilipu.com

• 5% de desconto no valor base de qualquer serviço de criopreservação Crioestaminal (recolha, criopreservação de células estaminais isoladas a partir do cordão umbilical);
• Oferta de kit de recolha;
• Estas condições não são acumuláveis com eventuais campanhas ou outros descontos que a Crioestaminal tenha em
vigor aquando da adesão ao serviço de criopreservação.

Ecologicalkids

Avenida da Peregrinação, 5, 6D
1990-378 Moscavide

• 10% de desconto a serem utilizados na Loja Ecologicalkids do Porto e no site www.ecologicalkids.pt.

BIOTECA–PRESERVAÇÃODECÉLULASESTAMINAIS,S.A.

Giroflé

Pólo Tecnológico de Lisboa, Estrada do Paço do Lumiar, Lote 1
1600-546 Lisboa
Tel | 210 970 681
Email | info@bioteca.pt
Site | www.bioteca.pt

Rua 1º de Maio, n.º 27
4960-518 Vila – Melgaço
Site | www.girofleshop.blogspot.com

• O desconto é de 10% em todos os artigos (excepto
livros).

• Descontos Para Membros: 5% sobre o(s) serviço(s) de
criopreservação, em relação à tabela de preços praticada para o público em geral;
• Preços de Venda ao Público dos Serviços de Criopreservação, líquidos de IVA Criopreservação pelo período
de 20 Anos - 912,50 Euros;
• Criopreservação pelo período de 25 Anos - 1.079,17 Euros;
• Nota: Este preços são líquidos de IVA e poderão ser
alterados a qualquer momento pela Bioteca sem comunicação prévia.

Essência do Mundo, Comércio, Representação de Produtos Naturais, Lda.
Rua Padre Meireles, n.º 148
4415-080 Perosinho
Tel | 220 995 164
Site | www.ecoescolhas.com.pt

• 10% de desconto a todos os sócios da APFertilidade
na loja online EcoEscolhas (www.ecoescolhas.com.pt).
A obtenção do desconto será através de um único código (PAPF2011), com a ressalva da colocação do número de associado no campo das observações, para que a
empresa “Essência do Mundo” confirme com a APFertilidade, via email, se se trata de um sócio activo.

BEBÉ VIDA – Ciência para a Vida S.A.

Edifício Studio Office, Avenida Duque de Loulé, 123, Piso 6
1069-152 Lisboa
Tel | 707 201 018 / 21 274 40 21/2
Email | geral@bebevida.com
Site | www.bebevida.com

BabyBlue - Comércio de Artigos para Bebés e Crianças

• Desconto de 5% no valor do serviço de criopreservação
de células estaminais do sangue do cordão umbilical.

Rua Correia Serra, n.º 5, 3º esq
2660-704 Santo António dos Cavaleiros
Site | www.babyblue.pt

• 10% de redução sobre o preço exposto, sem limite
em termos de número de utilizações por utilizador, não
válido em artigos em promoção e não acumulável com
outras promoções (em www.babyblue.pt). A obtenção
do desconto será através de um único código (APF10),
com a ressalva da colocação do número de associado
no campo das observações, para que a empresa “Babyblue” confirme com a APFertilidade, via email, se se
trata de um sócio activo ou não.

Eva Baby

Aldeamentos Santa Clara, Lote I, 2º A
2400-441 Leiria
Site | www.evababy.net

• 10% de Desconto
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Área Maternidade e Puericultura

• O desconto de 15% para compras no valor de 16€ ou
superior. O código é promoapf.

baby4ever

Parto, em Bicesse.

Área Maternidade e Puericultura

Praça MFA, 6, 3º dt
2800-171 Almada
Email | baby4ever@baby4ever.eu

BIOSCKIN – MOLECULLAR AND CELL THERAPIES
S.A (Criovida)

• Na compra do Kit Barriga de Gesso baby4ever, no valor de 25,50 euros, oferecemos o serviço de modelagem
(14,50 euros) no atelier em Almada ou no domicílio da
grávida. No caso do serviço ser efectuado ao domicílio,
acresce o valor da deslocação.

Rua Eng. Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Linha de Apoio: 808 106 106
Tel | 220 915 498
Email | info@criovida.pt
Site | www.criovida.pt

Descontos:
a) Valor base do Serviço Exclusivo - Criopreservação
do Sangue do Cordão Umbilical (SCU)
Desconto: 20%

Smallkids International (Kuantos Meses)
Rua Damião de Góis, n.º 24C
1400-089 Lisboa
Tel | 210 158 918
Email | loja@kuantosmesescare.pt
Site | www.kuantosmeses.com

b) Valor base do Serviço Exclusivo - Criopreservação
do Sangue e do Tecido do Cordão Umbilical (SCU +
TCU)
Desconto: 20%

• 15% nos serviços;
• 10% nos artigos da loja.

c) Valor base do Serviço Exclusivo - Criopreservação
do Sangue do Cordão Umbilical (SCU) de Gémeos
Desconto: 20%

Factor C.NET - Unipessoal, Lda.
• Será doado 1,0€ à APFertilidade por cada livro (Era
uma vez - A minha História) encomendado através do
Fórum e será dado 10% Desconto aos Sócios da APFertilidade.

d) Valor base do Serviço Exclusivo - Criopreservação do
Sangue e do Tecido do Cordão Umbilical (SCU + TCU)
de Gémeos
Desconto: 20%
Serviços Avançados
e) Valor base do Serviço Avançado - Criopreservação
do Sangue do Cordão Umbilical (SCU)
Desconto: 20%

Coisas de Bebés

Rua Fialho de Almeida, nº14 - 2º Esq., Esc. D3
1070-129 Lisboa
Tel | 932 295 937
Email | info@coisasdebebes.com
Site | www.coisasdebebes.com

f) Valor base do Serviço Avançado - Criopreservação do
Sangue e do Tecido do Cordão Umbilical (SCU + TCU)
Desconto: 20%

• 10% na aquisiçao dos nossos produtos/serviços;
• Nota: os associados quando efectuarem o registo no
site, deverão enviar de seguida um email indicando o
numero de sócio. Após a APFertilidade validar, o associado passa a integrar o grupo de descontos usufruindo
automaticamente do desconto em todas as compras que
venha a efectuar em www.coisasdebebes.com

g) Valor base do Serviço Avançado - Criopreservação
do Sangue do Cordão Umbilical (SCU) de Gémeos
Desconto: 20%
h) Valor base do Serviço Avançado - Criopreservação
do Sangue e do Tecido do Cordão Umbilical (SCU +
TCU) de Gémeos
Desconto: 20%

Somos Pais

Praceta da Fazenda, nº.149, Bicesse
2645 Alcabideche
Tel | 919 498 254
Site | www.somospais.com.pt

• Oferta do kit de recolha Criovida
Oferta não acumulável com outros descontos ou promoções em vigor à data de adesão ao serviço.

• 20% de desconto sobre o preço da Tabela em vigor
nos seus serviços: Cursos de Preparação para o Parto,
em Bicesse, Cascais e Cursos de Recuperação no Pós

Nota: Os valores acima indicados incluem IVA à taxa
legal em vigor.
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doula;
• 10% de desconto no primeiro encontro avulso de doula;
• 10% de desconto no primeiro encontro sobre amamentação no pós-parto;
• Oferta de sessão de babywearing na compra de um curso
de massagem do bebé;
• Serviços ao domicílio na zona da Grande Lisboa.

VouNascer

Tel | 962 192 876
Site | www.vounascer.com

Área Maternidade e Puericultura

• 10% desconto para grávidas/casais que adquiram serviços VouNascer.

The Fertility Shop

Email | geral@lojadafertilidade.com
Site | www.lojadafertilidade.com

• 10% de desconto em compras efetuadas no site.

D’Barriga

Rua Sarmento Beires, 339
4250-449 Porto
Tel | 220 120 945
Tlm | 961 967 307
Email | geral@dbarriga.pt
Site | www.dbarriga.pt

• 10% desconto no Curso de Preparação para o Parto;
• 10% de desconto no Curso de Massagem do Bebé;
• 10% desconto na Loja D’Barriga (Rua Sarmento Beires 339,
Porto) ou Loja Online (www.loja.dbarriga.pt).

Future Health Biobank

Avenida António Serpa, n.º 32, 10ºD
1050-213 Lisboa
Tel | 800 103 480 (gratuito)
E-mail | info@futurehealth.pt
Site | ww.futurehealthbiobank.com

• 10% de desconto sobre a campanha em vigor no mês de
adesão do serviço de criopreservação do sangue e tecido do
cordão umbilical;
• 10% de desconto na criopreservação do sangue ou tecido
do cordão umbilical;
• 10% de desconto sobre a campanha em vigor no mês de
adesãodoserviçodecriopreservaçãodascélulasestaminais
da polpa dentária.

Mimami by Doula Cristina Cardigo
Tel | 916 291 612
Email | hello@mimami.org
Site | mimami.org

• Oferta de sessão para o casal ou a mulher conhecerem a
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Lazer e Bem-Estar

Solinca Health & Fitness Club
• 97% Desconto na jóia de inscrição;
• 15% Desconto na mensalidade;
• Nota: O protocolo é válido para os familiares directos
(conjugues, pais, irmãos e filhos). Para beneficiar destes
protocolos deverá apresentar o seu cartão de associada,
acompanhado da declaração APFertilidade. O protocolo
é válido nos seguintes locais:

NORTESHOPPING

Rua Sara Afonso, 105-117, Senhora da Hora
4460-481 Matosinhos
Tel | 220 160 250
Fax | 220 160 258
Email | norteshopping@solinca.pt

DRAGÃO

Estádio do Dragão (Frente ao Metro Parque 1)
4350-415 Porto
Tel | 225 574 700
Fax | 225 574 704
Email | dragao@solinca.pt

PORTO PALÁCIO HOTEL

Avenida da Boavista, n.º 1269
4100-130 Porto
Tel | 226 091 553
Fax | 226 086 629
Email | porto@solinca.pt

AQUALUZ

Aparthotel Aqualuz, Rua Sacadura Cabral, n.º 8
8600 Lagos
Tel | 282 780 150
Fax | 282 770 628
Email | aqualuz@solinca.pt

Lazer e Bem Estar

COLOMBO

Centro Colombo, Avenida Lusíada, Loja A 201
1500-392 Lisboa
Tel | 210 129 670
Fax | 210 129 679
Email | colombo@solinca.pt

MÁLAGA

Plaza Mayor Local A04, Calle Alfonso Ponce Leon, n.º 3
29004 Málaga
Tel | 359 512 319 00
Email | malaga@solinca.net

VASCO DA GAMA

Centro Vasco da Gama, Avenida D. João II, Lote 1.05.02
1990-094 Lisboa
Tel | 218 930 706
Fax | 218 930 708
Email | vascogama@solinca.pt

Curves

Praceta Amorim Carvalho, 349
4460-210 Senhora da Hora
Tel | 229 380 492
Email | geral@curves-matosinhos.com

OEIRAS

Estrada da Medrosa, Rui Raul Lino, Lote 11
2780-180 Oeiras
Tel | 214 694 130
Fax | 214 694 139
Email | oeiras@solinca.pt

• Benefícios para associadas e suas familiares (dependentes);
• Oferta da inscrição (poupa 99€);
• Mensalidade 39€ (passa para 29€, logo que se inscrevam 10 ou mais associadas da APFertilidade);
• Necessária a apresentação de cartão de associado ou
outro meio de prova;
• Condições oferecidas pelo Curves em Matosinhos;
• Acesso livre aos treinos de 30 minutos do circuito Curves;
• Acompanhamento personalizado;
• Sistema sem horários (sem necessidade de marcação);
• Horário alargado (de segunda a sexta feira, 8:00-14:00,
16:00-21:00);
• Acesso ao programa de controlo de peso e nutrição do
Curves - “Solução das 6 Semanas” (inclui 7 sessões de
formação nutricional conduzidas por um nutricionista
e o manual de acompanhamento, tudo por 60€).

BRAGA

Centro Empresarial de Braga, Largo da Misericordia, Pav W2/
W3
4700 Braga
Tel | 253 305 620
Fax | 253 305 625
Email | braga@solinca.pt

VIANA DO CASTELO

Parque Empresarial Praia Norte, Avenida Cabo Verde Monserate
4900 Viana do Castelo
Tel | 258 800 330
Fax | 258 800 339
Email | viana@solinca.pt
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Metactiva Exercício e Saúde, Lda.

• Meditação Guiada (individual) - 10€;
• Meditação de Grupo - 5€.

Rua Dr. José da Cunha, n.º 28 B
2780–187 Oeiras

• 50% de desconto na primeira consulta de diagnóstico;
• 10% de desconto na aquisição de um programa de
gestão do peso.

A Terapia de Reiki será ministrada na morada fiscal acima indicada, as outras terapias serão feitas no Espaço
Sangye Menla (www.terapiadereiki.tk)

For life - Complexo Desportivo Forlife

Steps Relax&Fit Studio

• 10% no valor da mensalidade para qualquer que seja o
plano de treino escolhido ou actividade praticada.

• 20% de desconto em todas as actividades físicas, do
Programa Mais Vida Gestantes, válido para todos os locais oficiais, com horário em funcionamento;
• 20% de desconto em todas as actividades físicas, do
Steps Relax&Fit Studio, com horário em funcionamento.

Radical Park

Complexo Desportivo Príncipe Perfeito
Bairro da Misericordia, Cabanões
3500-895 Viseu

• 10% no valor da mensalidade para qualquer que seja o
plano de treino escolhido ou actividade praticada.

C.E.F. - Fitness Center

Rua do Pinheiro Manso, 388, 4100 Porto
Tel | 226 100 449
Fax | 226 106 773
E-mail | cef@cef.co.pt
Site | www.cef.co.pt

Instituto 4 Life

Rua Manuel da Fonseca, 5E
1600-001 Lisboa

• 25% de desconto sobre a tabela de preços clássica do
C.E.F - Fitness Center;
• Programa Top Body (programa de musculação) + consulta técnica por 22 €/mês;
• Pack Aulas de Grupo no ginásio (3 x semana) por 22 €/
mês;
• Fitness Low Cost (aulas de grupo + musculação + cardio
3 x semana) por 29,92 €/mês

Avenida Prof. Egas Moniz, n.º 16B
Almada

• 10% desconto em todos os cursos/programas: Preparação para o Nascimento e Parentalidade 4 Life Team,
Recuperação pós-parto, Queremos engravidar, Novamente Pais e Massagem do bebé

Clínica Teresa Branco

Reiki - Rui Lamas

Fórum Oeiras
Rua Dr. José da Cunha, 28 B
2780-187 Oeiras
Tel | 210 938 413
Tlm | 918 119 615
E-mail | oeiras@teresabranco.com

Rua D. João IV, 331, 6º Dto
4470-309 Maia
Tel | 917 498 460
Site | www.terapiadereiki.tk

• Terapia de Reiki - 20€, com oferta de cada 4ª sessão
ou 50€ (valor mensal 1x por semana);
• Casa-Terapêutica - 40€;
• Terapia de Taças Tibetanas - 20€ oferta de cada 6ª
sessão;
• Acupuntura - 30€ para todas as consultas;
• Osteopatia - 30€;
• Hipnose Clínica - 40€;
• Leitura da Aura - 45€;

• 50% de desconto na consulta de diagnóstico (ao valor
mínimo aplicável de 50,00 euros);
• 10% de desconto no Programa de Gestão do Peso e
Estilo de Vida Saudável (aplicável a pagamentos da totalidade dos serviços, efectuados através de dinheiro, multibanco ou cheque).
• 1 Workshop de Gestão do Peso gratuito, para colaboradores, sem compromisso de adesão à primeira consulta
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Lazer e Bem Estar

Rua João de Barros, 15, 1º D,
Santo António da Caparica - Almada
Tel | 210 992 500
Tlm | 917 519 379		
E-mail | steps.geral@gmail.com
Site | www.wix.com/stepstudio/pt / www.maisvidagestantes.ne

Palácio do Gelo Shpping
Quinta da Alagoa, Piso 2
3500-606 Viseu

e Programa de Gestão do Peso.

Espaço FisioZen

Rua Artur Costa Sousa Pinto Basto, nº 29
3720-280 Oliveira de Azeméis
Tel | 914 684 463
Email | espacofisiozen@gmail.com

Condições especiais de adesão incluem:
• Associados da Associação Portuguesa de Fertilidade.
• Agregado familiar dos Associados da Associação Portuguesa de Fertilidade.

• 20% de desconto sobre o valor em tabela.

Os diversos descontos/ofertas serão aplicados mediante
a apresentação do Cartão de Associado da Associação
Portuguesa de Fertilidade ou do familiar que é associado na Associação Portuguesa de Fertilidade. As nossas
ofertas não são acumuláveis com outros descontos em
vigor.

NeuroCenter – Brain, Body & Mind Clinic
Rua Damião de Góis, Lt. 76-SA
4050-221 Porto

• Primeira consulta de Psicologia Clínica gratuita;
• 30% de desconto sobre os valores de tabela nos serviços de Psicologia;
• 20% de desconto em formações realizadas pela NeuroCenter ou pelo Universcool (mediante avaliação das
habilitações literárias);
• 20% de desconto em sessões de discussão de casos
clínicos, destinados a profissionais de saúde e funcionários;
• Os direitos concedidos aos associados são extensíveis
ao seu agregado familiar.

Home Instead Senior Care

Rua da Eira, n.º 18 - G
1495-231 Algés
Tel | 214 167 600
Fax | 214 167 609
Site | www.homeinstead.com.pt

• 10% de desconto nos serviços prestados.

Segredos de Cuidar

Hotelaria

Av. Colégio Militar, n.º 29 C
1500-179 Lisboa
Tel | 217 161 440
Tlm | 967 181 398
Site | www.segredosdecuidar.pt

• 5% de desconto em todos os artigos.

7ª Essência Escola de Surf e Bodyboard
Rua Vasco da Gama, n.º 8, 2º esquerdo
2795-190 Linda-a-Velha
Tlm | 915 080 555
E-mail | escolasurf@gmail.com
Site | www.7essencia.com
Facebook | www.facebook.com/7essencia

• 50% na aula experimental de surf ou bodyboard;
• 15% de desconto nos pacotes de aulas de surf e bodyboard;
• 15% de desconto nos pacotes de aulas de stand up paddle.
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Hotelaria

Riviera Hotel Carcavelos

• O desconto não é acumulável com outros descontos ou
promoções em vigor.

Rua Bartolomeu Dias, Junqueiro
2775-551 Carcavelos
Tel | 214 586 600
Email | reservas@rivierahotel.pt

Amazónia Estoril Hotel

Rua Eng. Álvaro Pedro de Sousa, 175
2765-191 Estoril
Tel | 214 680 424

• Desconto de 15% na reserva de qualquer “Programa à
sua medida” a todos os membros da Associação Portuguesa de Fertilidade.

• 10% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para o
dia;
• O desconto apenas será aplicado em reservas feitas através
do site do grupo Amazónia Hotéis (www.amazoniahoteis.
com);
• O desconto não é acumulável com outros descontos ou
promoções em vigor.

Pousadas de Portugal
Site | www.pousadas.pt

• 10% sobre a melhor tarifa disponível no momento e
qualquer promoção no nosso site www.pousadas.pt;
• Para os associados terem acesso às condições terão
de mencionar no acto da reserva serem titulares do cartão e apresentar o mesmo no check-in da Pousada (na
falta do mesmo não usufruirão do desconto).

Amazónia Palmela Apartamentos Turísticos
Estrada Nacional, 379-2
Sítio de Poços - Vale de Touros
2950-425 Palmela
Tel | 210 878 520

Hotel Portas de Santa Rita (Ermesinde)
Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 2185
4445-416 Ermesinde

• 10% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para o
dia;
• O desconto apenas será aplicado em reservas feitas através
do site do grupo Amazónia Hotéis (www.amazoniahoteis.
com);
• O desconto não é acumulável com outros descontos ou
promoções em vigor.

• 7% de desconto no alojamento sobre o preço de balcão
(este desconto não é acumulável com qualquer outra promoção).

Amazónia Lisboa Hotel

Travessa Fábrica dos Pentes, 12
1250-106 Lisboa
Tel | 213 877 006

Hotéis Vila Galé

• 10% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para o
dia;
• O desconto apenas será aplicado em reservas feitas através
do site do grupo Amazónia Hotéis (www.amazoniahoteis.
com);
• O desconto não é acumulável com outros descontos ou
promoções em vigor.

• 10% de desconto calculado sobre a tarifa online publicada
no site www.vilagale.com;
• O desconto incidirá sobre os serviços de alojamento e em
qualquer regime disponível (pequeno-almoço, meia pensão
ou tudo incluído);
• Os descontos não são acumuláveis com outros descontos
ou promoções em vigor;
• Para beneficiar do presente protocolo, os associados da
APFertilidade devem aceder ao formulário online disponível em https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=xiwzJpQE_06_nPFOcLkmta7B1z1KvTFLpu_nXwxEqbpUM1RaSEhGVTVZMjVFSFVDSktNMURLVFM5Si4upara
registarem os seus dados pessoais no cartão APFertilidade - Vila Galé. Efetuado o registo, os associados devem
aguardar o recebimento de um email com login e password, a emitir pela Vila Galé, S.A., para poderem realizar
a sua reserva. Esta deverá ser efetuada através da Central
de Reservas ou diretamente no site www.vilagale.com.

Amazónia Jamor Hotel

Avenida Tomás Ribeiro, 129
Linda-a-Pastora
2790-466 Queijas
Tel | 214 175 638

• 10% de desconto sobre a melhor tarifa disponível para o
dia;
• O desconto apenas será aplicado em reservas feitas através
do site do grupo Amazónia Hotéis (www.amazoniahoteis.
com);
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Central de Reservas Portugal: (+351) 217 907 610
Central de Reservas Brasil: (+55) 71 3263 9999

Altis Prime Hotel

Tel | 213 106 031
Email | reservations@altishotels.com

Grupo VIP Hotels

Central de Reservas: 217 814 400
Email | sales@viphotels.com

• Os associados daAPFertilidade têm tarifas preferenciais no
hotel. Para mais informações contactar diretamente a unidade hoteleira.

• O presente acordo é válido nos seguintes hotéis: VIP Grand
Lisboa Hotel & SPA, VIP ExecutiveArts Hotel, VIP Executive
Entrecampos Hotel & Conference, VIP Executive Saldanha
Hotel, VIPExecutive Diplomático Hotel, VIPExecutive Eden
Aparthotel, VIP Executive MarquêsAparthotel, VIP Executive Zurique Hotel, VIP Inn Berna Hotel e VIP Inn Miramonte
Hotel;
• Para saber as condições de parceria em cada uma das unidades hoteleiras contactar a central de reservas ou, em alternativa, a APFertilidade.

Neya Lisboa Hotel

Rua de Dona Estefânia, 71-77
1150-132 Lisboa
Tel | 213 101 800

• Desconto de 15% sobre a melhor tarifa disponível no site
www.neyahotels.com.

Altis Grand Hotel

Tel | 213 106 031
Email | reservations@altishotels.com

• Os associados daAPFertilidade têm tarifas preferenciais no
hotel. Para mais informações contactar diretamente a unidade hoteleira.

Altis Avenida Hotel

Tel | 210 440 000
Email | reservationsavenida@altishotels.com

• Os associados daAPFertilidade têm tarifas preferenciais no
hotel. Para mais informações contactar diretamente a unidade hoteleira.

Ópticas

Altis Belém Hotel & SPA

Tel | 210 400 204
Email | reservationsbelem@altishotels.com

• Os associados daAPFertilidade têm tarifas preferenciais no
hotel. Para mais informações contactar diretamente a unidade hoteleira.

Altis Suites

Tel.| 213 106 031
Email | reservations@altishotels.com

• Os associados daAPFertilidade têm tarifas preferenciais no
hotel. Para mais informações contactar diretamente a unidade hoteleira.
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Excellent Optica – Óptica e Serviços, Lda.

CARREGADO

Rua Virgilio Correia, 5B trás
1600–219 Lisboa
Tel | 217 553 688
Fax | 217 553 690
Email | central@excellentoptica.pt

Rua Manuel António Lains, Edifício Tetris, Loja esq
2580-489 Carregado
Tel/Fax | 263 855 632
Email | prazeremvelos@excellentoptica.pt

• Óculos graduados (aros e lentes): 25% de desconto;
• Lentes de contacto: 20% de desconto;
• Óculos de sol: 20% de desconto;
• Outro material óptico: 10% de desconto;
• Exames de optometria, contactologia e ortóptico (quando disponíveis): 100% de desconto e prioridade na marcação;
• Adaptação de lentes de contacto: Oferta dos primeiros
proditos de conservação e manutenção e esterilização
de lentes, quando necessário;
• Possibilidade de aquisição dos produtos acima referidos a crédito, com pagamento em prestações;
• Ficam excluídos os artigos de campanha ou promoção;
• Este protocolo é extensível a todas as lojas da óptica.

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

Rua D. António de Ataíde, 7
2600-607 Castanheira do Ribatejo
Tel / Fax | 263 276 085
Email | castanheira@excelientoptica.pt

ERMESINDE

Rua Elias Garcia, 634
4445-477 Ermesinde
Tel | 229 745 464
Fax | 229 745 464
Email | prismoptica@excellentoptica.pt

GONDOMAR

Rua Alegre, 277
4420-022 S. Cosme - Gondomar
Tel / Fax | 220 185 516
Email | prismoptica@excellentoptica.pt

LOJAS FRANQUIADAS:
ALFENA - VALONGO

Rua D. Afonso Henriques, 396
4445-085 Alfena
Tel | 229 692 095
Fax | 229 690 096
Email | euronitida@excellentoptica.pt

GUARDA

Praça Mons. Joaquim Alves Brás, Lote 1 D, r/c esq
6300-733 Guarda
Tel | 271 210 145/6
Fax | 271210 144
Email | optiguarda@excellentoptica.pt

ALFENA - VALONGO

Rua de 8aguim, 12
4445-029 Alfena
Tel | 220 992 238
Fax | 229 690 096
Email | euronitida@excellentoptica.pt

Rua de Antela, 1003
4455-049 Lavra - Matosinhos
Tel | 229 284 905
Email | cguedes@excellentoptica.pt

ALVERCA

Rua Brigadeiro Fernando A.Oliveira, 39 r/c dto, Loja
2615-080 Alverca
Tel/Fax | 219 577 088
Email | oftalprime@excellentoptica.pt

LAVRA - MATOSINHOS

Rua de Angeiras, 52
4455-035 Lavra - Matosinhos
Tel | 229 260 144

BOBADELA

Shopping Tejo - E. Leclerc, Estrada Nacional 10 - Km 140
2695-444 Bobadela
Tel/Fax | 219 944 192
Email | oftalprime@excellentoptica.pt

LISBOA - ALTO DOS MOINHOS

Rua Major Neutel de Abreu, 22C
1500-411 Lisboa
Tel | 217 785 301
Fax | 217 785 334
Email | totalvisao@excellentoptica.pt
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Ópticas

LAVRA - MATOSINHOS

LISBOA - BAIXA

PADRÃO DA LÉGUA - MATOSINHOS

Rua da Prata, 269-271
1100-418 Lisboa
Tel | 213 460 515
Fax | 213 225 578
Email | miramon@excellentoptica.pt

Rua Nova do Seixo, 1314
4460-783 Padrão da Légua
Tel / Fax | 229 545 458
Email | cguedes@excellentoptica.pt

PEDRAS RUBRAS - MAlA

LISBOA - CAMPO DE OURIQUE

Rua das Guardeiras, 144
4470-608 Moreira da Maia
Tel | 229 440 110
Email | cguedes@excellentoptica.pt

Rua Coelho da Rocha, n.º 27 A
1250-087 Lisboa
Tel / Fax | 213 940 578
Email | easyoptics@excellentoptica.pt

TORRES VEDRAS

LlSBOA - LARANJEIRAS

Avenida General Humberto Delgado, 25, Loja
2560-272 Torres Vedras
Tel | 261 315 042
Fax | 261 315 042
Email | cooeste@excellentoptica.pt

Rua Virgílio Correia, 5 B
1600-219 Lisboa
Tel | 217 266 342 / 3
Fax | 217 595 965
Email | totalvip@excellentoptica.pt

TORRES VEDRAS

LISBOA - LUMIAR

Rua Teresa de Jesus Pereira, 29 A, r/c esq
2560-364 Torres Vedras
Tel | 967 448 181
Fax | 261 315 042
Email | cooeste@excellentoptica.pt

Alameda das Linhas de Torres, 252 AlB
1750-152 Lisboa
Tel | 217 595 965
Fax | 217 574 883
Email | totalvisao@excellentoptica.pt

VILA CHÃ - VILA DO CONDE

MERCEANA-ALENQUER

Rua dos Merenses, 557
4485-723 Vila Chã - Vila do Conde
Tel | 229 281 017
Email | cguedes@excellentoptica.pt

Rua 25 de Abril, 33 B
2580-087 Aldeia Galega da Merceana
Tel | 263 760 070
Email | cooeste@excellentoptica.pt

Óptica António Moutinho

ODIVELAS

Rua 31 de Janeiro, n.º 52
4000-542 Porto
Tel | 223 392 910

Institutos de Beleza

Rua Pulido Valente, Lote 5 Loja 2
2675-672 Odivelas
Tel | 219 340 256
Fax | 219340256
Email | dimbird@excellentoptica.pt

• 25% em todos os artigos de óptica comercializados,
nos estabelecimentos da óptica António Moutinho, com
excepção de produtos de manutenção para lentes de
contacto.

OElRAS

Rua de Macau, 26 A
2780-019 Oeiras
Tel | 214 416 015
Fax | 214 416 026
Email | visaoemfoco@excellentoptica.pt

Lojas:

Avenida Rodrigues de Freitas, 109 – Porto
Rua 31 de Janeiro, 52 – Porto
Praça Mouzinho de Albuquerque, 171 – Porto
Rua Conde Redondo, 82, 6º dto – Lisboa
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Pacheco Ópticas

Avenida Fernão de Magalhães, 1941, Loja 9
4350-171 Porto
Tel | 225 027 119
Tlm | 961 301 697

Institutos de Beleza

• Consulta de Optometria: Gratuita;
• Simulador Virtual 3D: Gratuito;
• Exame/Teste de Visão ao Domicílio: Gratuito (num raio
até 25kms da loja) ou 5€ (se for num local a mais de
25kms da loja);
• Entregas ao Domicílio ou no Emprego: Gratuitas (num
raio até 25kms da loja) ou 5€ (se for num local a mais de
25kms da loja);
• Armações e Lentes Oftálmicas: 20% de desconto ou
30% de desconto na linha própria - RedSwiss, Fitness
e Squad;
• Óculos de Sol: 15% de desconto ou 25% de desconto
na linha própria - Ocean;
• Lentes de Contacto: 10% de desconto;
• Líquidos de Contacto: 10% de desconto;
• Entregas Express 24H: 10€ (Portugal Continental, com
pagamento contra-entrega ou com transferência bancária);
• Facilidades de pagamento até 12 meses sem juros
(após aprovação por parte da instituição financeira).
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uma oferta de 450€. As sessões não utilizadas no mês
corrente não são transferidas para o mês seguinte;
• Nos tratamentos de corpo sempre que for feita Pressoterapia/Tonificação só se desconta meio crédito. Os
tratamentos Gold equivalem a 2 créditos e os restantes
tratamentos de corpo correspondem a 1 crédito.
• Nos produtos de cosmética os colaboradores/associados usufruem de um desconto de 5%;
• Estes packs são aplicáveis mediante a apresentação
do cartão de associado.

SPASO ZEN Estilo em Evidência – Institutos de Beleza
Rua do Campo Alegre, 1256
4150-174 Porto
Tel | 226 097 723

Rua Guilherme Duarte Camarinha, 54
4400-703 Vila Nova de Gaia
Tel | 224 014 516 / 933 986 148
Email | geral.gaia@spasozen.com
Site | www.spasozen.com

• Serviços de estética – 5% desconto (valores superiores a
15 euros);
• Serviços de massagens e terapias – 10% desconto
(valores superiores a 40 euros);
• Circuitos e Packs – 15% desconto;

GRUPO TEU ESTILO CONCEPT
Rua 5 de Outubro, 175
Gondomar

• 15% de desconto em todos os serviços na área de cabeleireiro, estética e manicure;
• Em todas as visitas deverá ser apresentado um documento comprovativo da associação;
• O presente protocolo é válido em todos os salões do
grupo “Teu Estilo Concept”;
• Excluem-se deste protocolo os serviços de extensões
e os artigos, aos quais não será aplicado qualquer tipo
de desconto.

NewOne Clinic

Praça Bom Sucesso, 127, 3º, sala 309
Porto
Site | www.newoneclinic.com

• Desconto de 10% sobre a tabela geral dos preços
NewOne, em todas as cirurgias;
• Desconto de 20 % em limpezas de pele, tratamentos
de gordura localizada, celulite, flacidez, tratamentos de
rosto e depilação permanente;
• Desconto de 5% em massagens e todos os produtos
de cosmética e suplementos de venda ao público.

Body Concept

Site | www.bodyconcept.pt

• 35% de desconto em Tratamentos Personalizados;
• 15% de desconto em Ginásio da Estética e Serviços;
• Oferta de 1 Avaliação Morfológica + 1 Dia de Tratamentos
Corpo e Rosto.

Sweet Line You

Institutos de Beleza

Rua Delfim Ferreira, 649
4100-210 Porto
Tel | 226 051 210
Site | www.slyou.pt

Instituto do Corpo

Avenida Marquês de Tomar, 5B
1050-173 Lisboa

• Companyxpress é um Pack especialmente criado para
os colaboradores das empresas e familiares directos.
É composto por 10 sessões livres (com excepção de
unhas de gel), com oferta de duas sessões livres mais
um tratamento Gold. Este Pack tem o valor de 350€, ficando ao colaborador por um valor de 250€. É válido por
6 meses e só pode ser utilizado pelo titular do Pack;
• Pack 6Mfree está especialmente criado para os colaboradores das empresas, podendo ser usufruído pelos
familiares directos. Neste Pack os colaboradores podem
fazer tratamentos de corpo (excluindo depilações a cera
e unhas de gel) e rosto. O Pack não está limitado aos
tratamentos efectuados mas sim ao número de sessões,
sendo que podem ser feitos 8 tratamentos/sessões mensais, entre os elementos da mesma família. Este Pack
tem um valor mensal de 200€/mês, ficando ao colaborador por 125€/mês. No final dos 6 meses representa

• Desconto de 10 % nos serviços de estética;
• Desconto de 5% nos produtos;
• Desconto de 50% no primeiro tratamento de estética;
• Os descontos acordados serão aplicados ao balcão do
Instituto na Avenida Marquês de Tomar, 5 B, e em futuros centros;
• Os descontos acordados não serão, em qualquer situação, acumulativos com descontos oferecidos por ocasião de outras campanhas promovidas pelo Instituto do
Corpo ou outras promoções;
• Esse desconto incide sobre o preçário em vigor.

Aqua Day Spa

Quinta São Gonçalo, Rua de Italia, lote 61, loja A
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2775- 407 Carcavelos
Site | www.aquaspa.pt

• Desconto de 15% sobre os preços de tabela de serviços Spa
e Cabeleireiro.

Clínica Korpo de Sonho

Rua Tenente Valadim, 275
4490-585 Póvoa de Varzim

• 5% desconto em serviços de estética, terapias complementares e medicina tradicional chinesa;
• 5% desconto em produtos de estética e fitoterapia;
• Oferta de um cheque-prenda de 50% de desconto
numa massagem à escolha, na primeira visita do cliente
à Clínica;
• Tratamento de 10 sessões de acupunctura – paga 7
sessões, oferta de 3.

DepilConcept

Site | www.depilconcept.pt

43

Outros Protocolos

• 30% de desconto em Packs de Depilação Permanente;
• 15% de desconto em Serviços de Beleza;
• Oferta de uma sessão de fotodepilação até 40€.

Outros Protocolos

Loja 3

Ourivesaria Ana Prata - Castro e Mestre, Lda.
Rua 25 de Abril, n.º 76
4420-356 Gondomar

Rua Eng. Carlos Boia, 48
Urbanização Glicinas
3810-702 Aveiro

• 5% de desconto em todos os produtos.

• Todos os associados da APFertilidade terão 10% desconto em todo o emolduramento e Impressão em tela.

Pecado Original

Rua Direita do Dafundom nº 9, 5º dto
1495-718 Dafundo
Site | www.pecadooriginal.com.pt

pmsfotografia

Tel | 234 198 855
Tlm | 963 169 031
Tlm | 966 828 832
Email | pmsfotografia@gmail.com

• 10% sobre o valor de qualquer das treze experiências
da Pecado Original;
• 5% de desconto em todos os produtos.

• Todos os associados da APF terão 10% desconto nos
serviços de fotografia.

Light Factory, Unipessoal, Lda.
Rua Alves Crespo, 17

Um Dia Feliz

Tel | 914 904 702 / 960 448 994
Email | umdiafeliz@inbox.com
Site | www.um-diafeliz.blogspot.com

• Eventos e Espectáculos: 10% de desconto nos serviços Standard, Executive e Premium;
• Baptismos: 15% de desconto nos serviços Standard,
Executive e Premium;
• Casamentos: 15% de desconto nos serviços Standard,
Executive e Premium
• Festas de Crianças: 10% de desconto nos serviços
Standard, Executive e Premium; 5% de desconto nos
animadores de festas;
• Famílias, Crianças, Grávidas, Amigas, 1º Ano Bebé,
Jovens, Executivo e Despedidas de Solteiros: 15% de
desconto nos serviços Standard, Executive e Premium;
• Fashion Shooting: 15% de desconto no Book Profissional;
• 10 Amigos: 15% de desconto no Book;
• Produção em Alta Velocidade: 15% de desconto;
Aluguer de Espaço: 10% de desconto nos serviços Standard, Executive e Premium;
• Workshops: 20% de desconto;
• Tratamento de fotografias: Entre 5 e 10% de desconto.

• 10% de desconto para todos os associados.

Sem Idade, Apoio Domiciliário, Lda.
Rua Jaime Lopes Dias, Lote 1668, Loja R\C A
1750-124 Lisboa
Tel | 210 137 757
Tlm | 965 551 607 e 968 439 253
• Desconto de 20% sobre o preço de tabela dos serviços
da empresa.

Colégio Casa do Cuco

Estrada da Circunvalação, 10477
4250-151 Porto

• 5% na valência de Pré-Escolar;
• No caso de irmãos o desconto é feito apenas no mais velho
(desconto de 10%);
• Para mais de 2 irmãos haverá um desconto de 15% na mensalidade do mais velho;
• Os valores aplicam-se à componente educativa.

O Caixilho - Molduras e Quadros
Tel | 234 198 855
Tlm | 963 169 031
Email | caixilho@caixilho.com
Site | www.caixilho.com

Outros Protocolos

Loja 1

Rua do Soalhal, 2
3830-172 Ílhavo

Rita Confraria (loja de Produtos Naturais)
Rua Augusto Simões, 505, 3ºL
4470-147 Maia
Tel | 925 212 013
E-mail | info@rita-c.com

Loja 2

Av. Jose Estevao, 239 R/c
3830-555 Gafanha da Nazaré
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100% de desconto
• Fornecimento de Pilhas para 10.000 Horas: 100% de
desconto
• Próteses Auditivas: 15% de desconto
• Produtos HADEO (Limpeza e Secagem): 5% de desconto

Site | www.rita-c.com

• 8% de desconto (não acumulável com campanhas ou
outras condições especiais);
• Os associados da Associação Portuguesa Fertilidade
interessados em usufruir do desconto proporcionado,
devem criar uma conta na nossa loja on-line e enviarnos, via e-mail, o nome e e-mail em que a conta foi criada, bem como o comprovativo de sócio da Associação
Portuguesa Fertilidade;
• Será emitido um código que apenas é validado para os
associados da Associação Portuguesa Fertilidade que
nos contactem com a informação mencionada no ponto
anterior;
• O código deverá ser introduzido, no processo de compra, em todas as compras num campo denominado
“Código de promoção” que surge no “Carrinho de compras”.

Blossom Image Consulting

Av. António Augusto de Aguiar, 24, 3º esq.
1050-116 Lisboa
Tel | 933 256 310
Email | blossom@blossom.pt
Site | www.blossom.pt

• 20% de desconto nos serviços do Gabinete de Imagem.

Segredos de Cuidar

Avenida Colégio Militar, n.º 29 C
1500-179 Lisboa
Tel | 217 161 440
Email | geral@segredosdecuidar.pt
Site | www.segredosdecuidar.pt
Horário | Dias úteis das 09h30 às 13h30 e das 15h00 às 19h00.
Sábado das 09h30 às 13h00

Q’Viagem Estoril

Rua Sacadura Cabral, Centro Comercial Grande Galiza, Loja
19
2765-349 São João do Estoril
Tel | 214 646 660
E-mail | rotasdeverao@qviagem.com

• Desconto de 5% em todos os artigos.

• Em relação a pacotes turísticos, incluindo cruzeiros,
oferta de um desconto adicional de 2%, em relação ao
melhor preço que esteja a ser praticado pelo operador
turístico, desde que o pagamento da reserva seja efectuado por transferência bancária ou cheque. O desconto
adicional será aplicado no valor do pacote, exceptuando
as taxas. Isenção das taxas de reserva da agência;
• Em relação a reservas de hotel, 2% sobre o preço publicado nas centrais de compras, desde que o pagamento seja efectuado por transferência bancária ou cheque.
Isenção das despesas de reserva da agência;
• Em relação a voos, oferta de um desconto de 35% nas
taxas de serviço da agência, também desde que o pagamento seja efectuado através de transferência bancária
ou cheque.

Eurico & Isidro - Sociedade de Mediação Imobiliária,
Av. José Elias Garcia, n.º 23, RC C
2745-147 Queluz
Site | http://euricoisidro.com

• Comissão fixa de 3% mais IVA em qualquer realização de
venda dos seus imóveis.

Nota: O desconto apenas será válido na agencia
Q´Viagem do Estoril (Rotas de Verão, Agência de Viagens e Turismo, Lda.).

Rua Dr. Fausto Soares 16 A
3400-132 Oliveira do Hospital
Tel/Fax | 00351 238 080 309
E-mail | timestar.portugal@gmail.com

• Consultas de Audiologia: 100% de desconto
• Assistência de Manutenção (Limpeza e Secagem):
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Medsom

Outros Protocolos
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www.apfertilidade.org
www.apfertilidade.org
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