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AMOVIDA 

 
Fundada em 1995, A Amo Vida – Servicos 
Integrados de Saude, Lda, e uma empresa 
inicialmente especializada no Transporte de 
Doentes e Sinistrados e que, fruto da 
experiencia professional dos seus actuais 
promotores, apresenta-se hoje com 
solucoes e servicos integrados no sector da 
saude e bem-estar como sejam: Proteccao 
Medica a Eventos, Formacao Profissional, 
Teleassistencia, Servicos de Enfermagem e 
Medico ao Domicilio. 
 

 A AMOVIDA compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a garantir 20% de 
desconto sobre a tabela de particulares 
para o Transporte de Doentes e 
Sinistrados, na sua rede de cobertura 
geográfica.  

www.amovida.pt  

 

ATOM 

 
Após apurados estudos de mercado, a NBI 
XXI S.A. decidiu importar e comercializar 
Motociclos e acessórios para os 
motociclistas e para as suas motas. Fê-lo 
com um objetivo preciso - equilibrar preço 
e qualidade suportada por uma atitude de 
excelência na prestação de serviços pós 
venda, uma lacuna há muito sentida no 
mercado nacional. Para dar corpo a esse 
fator distintivo criou uma marca, a Atom e 
localizou a sua presença no centro da 
cidade de Lisboa para melhor servir todo o 
Distrito devido à sua centralidade.  
Em 1425 metros quadrados, divididos por 
uma store e por uma oficina moto 
multimarcas, concretizamos todos os dias 
um trabalho profícuo, que visa a satisfação 
do cliente. Na nossa Atom Center temos 
uma equipa experiente e competente à sua 
espera com preços competitivos todo o 

 A ATOM compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir os 
descontos na tabela anexa.  

www.atom.pt  
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ano. Seja bem vindo ao nosso mundo! 

 
AVIS 

  

A AVIS compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir os seguintes 
descontos: 

Tarifas preferenciais em Portugal 
Continental e Madeira (tarifa LA) 

Até 25% de desconto, na Europa, África, 
Meio Oriente, Asia e Pacifico 

Até 10% de desconto, na América Latina, 
Porto Rico e Canada  

Nos EUA, tarifa promocional em vigor 

Para beneficiar destas vantagens devera 
mencionar o código de desconto Avis 
Worldwide Discount (AWD) 0833500  

www.avis.pt  

 

 

BODY CONCEPT 

 
Uma imagem descuidada, o envelhecimento 
precoce ou o excesso de peso são 
considerados deselegantes e podem ter 
repercussões negativas na vida pessoal e no 
âmbito profissional. 
A BodyConcept oferece-lhe a possibilidade 
de cuidar de si, da sua saúde e bem-estar, 

A BODY CONCEPT compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a garantir 
os seguintes descontos:  

10% de desconto na aquisição de pacotes 
de tratamentos intensivos e serviços 

5% de desconto em regime de Programa-
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com uma série de programas de 
tratamentos adaptados a cada caso, tendo 
por base o seu método específico. 
Programa	  Mensal	  
Por	  apenas	  2,75€	  por	  tratamento,	  o	  
Programa	  Mensal	  BodyConcept	  
oferece-‐lhe	  um	  método	  
de	  tratamento	  corporal	  e	  facial	  com	  
resultados	  comprovados	  em	  mais	  de	  
100.000	  clientes	  em	  todo	  o	  país.	  
Ginástica	  Passiva/Eletroestimulação;	  
Termolipólise;	  Termoterapia;	  
Pressoterapia/Drenagem	  Linfática;	  
Crioterapia;	  Lifting	  Facial	  Máscaras	  
faciais	  -‐	  
Livre	  Trânsito	  
Ideal	  para	  todos	  os	  que	  não	  conseguem	  
ter	  um	  horário	  disponível	  para	  cuidar	  
de	  si,	  o	  regime	  livre	  trânsito	  permite	  30	  
minutos	  de	  tratamento	  diário,	  por	  
apenas	  1,60€.	  
Ginástica	  Passiva/Eletroestimulação;	  
Termolipólise;	  Termoterapia;	  
Pressoterapia/Drenagem	  Linfática;	  
Crioterapia;	  Lifting	  Facial	  Máscaras	  
faciais	  
Pacotes	  de	  Tratamentos	  e	  
Embelezamento	  
Com	  os	  pacotes	  de	  tratamentos	  e	  
serviços	  de	  embelezamento,	  a	  
BodyConceot	  apresenta-‐lhe	  

Mensal ou Livre-trânsito 

Descontos acumuláveis com a promoção 
de balcão em vigor na clinica (de 25% a 
50%) 

Oferta de 6 tratamentos de estética de 
Programa-Mensal 

www.bodyconcept.pt  
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ainda	  programas	  específicos	  para	  as	  
suas	  necessidades	  particulares	  
 

 

CHAVIARTE 

 
A Chaviarte está presente em todo o país 
com 40 lojas abertas ao publico (ver em 
www.chaviarte.pt) e novos projetos para 
breve, pelo que certamente estaremos 
perto de si! 

Somos especializados produtos e serviços 
segurança para residências e empresas, com 
vasta gama de portas e fechaduras de 
segurança, cofres, alarmes, sistemas 
controlo acessos, chaves mestras, tudo com 
opção de montagem ao domicílio. A 
Chaviarte tem ainda um completo conjunto 
de serviços de conveniência; aqui 
resolvemos todos os problemas com 
reparação de calçado e malas, duplicação de 
todo tipo de chaves e telecomandos, fabrico 
de carimbos, matriculas e sinalética. 

 

A CHAVIARTE compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a garantir os 
seguintes descontos: 

10 % em todos os serviços de calcado 

5% em todos os restantes produtos e 
serviços (excepto parcerias com 
Securitas Direct (alarmes) Polispartner 
(certificação energética) e Adicional 
Logistics (transporte de pequenos 
volumes) 

www.chaviarte.pt  

 

 

 

 
CITY SCHOOL 

 A CITY SCHOOL compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a garantir 
os seguintes descontos: 

Cursos de línguas intensivas 40% sobre 
preço base, pagável em duas vezes. 

Cursos de Informática 20% sobre preço 
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base, pagável em uma única vez. 

Estudo acompanhado 10% sobre o preço 
base, pagável mensalmente. 

Cursos intensivos de verão 25% sobre o 
preço base, pagável em uma única vez. 

http://www.cityschool.pt  

 

CPS CENTRO 
PORTUGUES DE 

SERIGRAFIA 

 
O Centro Português de Serigrafia (CPS) é 
a instituição portuguesa com a mais vasta 
atividade editorial no campo da Obra 
Gráfica Original. Realiza edições de arte 
contemporânea, limitadas e assinadas por 
artistas portugueses e estrangeiros, nas 
técnicas da Serigrafia, Gravura, Litografia, 
Fotografia e Arte digital, de acesso 
privilegiado aos Sócios CPS, que escolhem 
regularmente e com inúmeras vantagens, as 
Obras de Arte da sua preferência. 

O CPS orgulha-se de já ter contribuído para 
o enriquecimento das coleções de mais de 
12.000 Sócios ao longo de 27 anos de 
atividade e é hoje um selo de garantia de 
qualidade e autenticidade reconhecido pela 
atribuição de diversos prémios. 

 

O CPS compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir as seguintes 
vantagens: 

Inscrição gratuita como Sócio do 
CPS(isenção do pagamento de 57 euros 
de joia).  
Oferta de boas-vindas: 1 Obra de Arte - 
Serigrafia, Gravura, Litografia ou 
Fotografia - até €395 PVP (6M), à escolha 
entre as Edições de Subscrição do CPS 
disponíveis. 
A quota mensal de Sócio CPS no valor de €37 
permite-lhe escolher uma Obra de Arte de sua 
preferência de 4 em 4 meses, em média e sem 
pagamentos adicionais, entre as Edições de 
Subscrição disponíveis.  
Estas compreendem as obras editadas pelo CPS 
válidas por quotas, desde 2M - 2 meses de 
quotas, a 12M - 12 meses de quotas. Como 
vantagem adicional, o valor pago em quotas 
traduz um significativo desconto, face ao PVP 
da obra selecionada. Exemplo: 

  
Quota Mensal €37 | Nº de Meses pagos 4 
Valor Pago €148 | Pode levantar 1 Obra até 
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€295 PVP 
O Sócio CPS é informado das novas edições 
através da revista gratuita semestral “arte” e 
em www.cps.pt 

Caso não deseje tornar-se Sócio, usufrui de 
20% de desconto s/ PVP nas Edições de 
Subscrição do CPS  

www.cps.pt  

 

 

5 A SEC 
 

  

A 5 A SEC compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir os seguintes 
descontos: 

50% na compra do cartão Privilege. O 
valor dele são 7,50€, mas com o desconto 
fica no valor de 3,75€. 

Este cartão da 10% de desconto em todos 
os nossos serviços, incluindo arranjos de 
costura. 

A nossa sub-marca de arranjos de 
costura e a 5aFil. 

http://pt.5asec.com 

 

 

 
DEPIL CONCEPT 

 

	  
Hoje	  em	  dia,	  os	  cuidados	  estéticos	  são	  
uma	  preocupação	  natural,	  uma	  
necessidade	  diária,	  
quer	  a	  nível	  pessoal,	  quer	  no	  âmbito	  
profissional.	  
O	  corpo	  com	  pelos	  é	  considerado	  

 

A DEPIL CONCEPT compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a garantir 
os seguintes descontos: 

45% de desconto nos pacotes de 
depilação permanente de 10 ou mais 
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deselegante	  pela	  maioria	  das	  pessoas	  e,	  
por	  esse	  motivo,	  a	  DepilConcept	  
apresenta	  a	  solução	  mais	  eficaz	  e	  
duradoura	  para	  a	  eliminação	  do	  pelo:	  
A	  LUZ	  PULSADA,	  com	  o	  avançado	  
sistema	  de	  PTF	  Fototerapia	  Flash.	  
Os	  seus	  resultados	  são	  comprovados	  
em	  mais	  de	  50.000	  clientes	  em	  todo	  o	  
país,	  com	  uma	  
aniquilação	  do	  pelo	  na	  ordem	  dos	  90%.	  
Para	  além	  do	  serviço	  de	  DEPILAÇÃO	  
PERMANENTE	  através	  de	  LUZ	  PULSADA,	  
a	  DepilConcept	  
tem	  também	  ao	  seu	  dispor:	  Depilação	  a	  
Cera;	  Tratamentos	  de	  Rosto	  (acne,	  
fotorejuvenescimento,	  manchas,	  
couperouse,	  rosácea):	  e	  ainda	  
novidades*	  como	  Depilação	  
com	  Linha;	  Micropigmentação,	  
Extensão,	  Permanente	  e	  Pintura	  de	  
Pestanas;	  Alisamento	  de	  
Sobrancelhas.	  

zonas 

Oferta de uma sessão de depilação 
permanente de Buço, Axilas ou Linha da 
Gravata 

Oferta de um tratamento de acne, 
derrames, couperouse, foto 
rejuvenescimento ou manchas 

www.depilconcept.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EUROPCAR 

  

A EUROPCAR compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a garantir os 
seguintes descontos: 

20% de desconto em Portugal 
Continental e Madeira 

10% de desconto no estrangeiro (em 
países da União Europeia) 

*Valido para alugueres de automóveis sob a 
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tarifa promocional valida no momento da 
reserva. 

Para beneficiar destas vantagens devera 
mencionar o numero de contrato 51626734. 

Basta fazer a sua reserva em www.europcar.pt	  
ou ligar 219 407 790 

www.europcar.pt  

 

 

GLASSDRIVE 
 

 
A Glassdrive é uma rede internacional em 
constante crescimento. 
O segredo do nosso sucesso? Sabemos que 
tem tudo a ver com as pessoas. As 
pessoas que seguem viagem com confiança. 
E as pessoas que reparam e substituem os 
vidros, de forma competente, com 
produtos da mais elevada qualidade. O 
segredo está nas pessoas que estão à frente 
e atrás do vidro. 
A Glassdrive é uma marca do Grupo 
SAINT-GOBAIN, que aposta 
constantemente na formação dos seus 
colaboradores ao nível da substituição e 
reparação. Estas características aliadas ao 
know How de 340 anos de experiencia, faz 
da Glassdrive uma referência no sector, 
com os melhores especialistas. 
A Glassdrive é representante exclusivo da 
Saint-Gobain Sekurit, líder no fabrico 
e inovação do vidro automóvel a qual 
equipa mais de 50% dos veículos que 
circulam na Europa. Para os condutores e 
seus passageiros, isto traduz-se numa 

 

A GLASSDRIVE compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a garantir 
os seguintes descontos: 

20% na substituição e reparação de vidro 
automóvel sobre o preço praticado ao 
publico e sempre que o serviço realizado 
consista na montagem de um para brisas, 
o colaborador ou familiar direto terá 
direito a aplicação do produto 
AQUACONTROL gratuitamente. 

10% na rede Glassdomus – Vidros de 
arquitetura para reposição. 

www.glassdrive.pt  
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excelente experiência de serviço e 
condução, com elevado conforto, segurança 
e protecção. 
A nossa principal preocupação reside na 
segurança, fiabilidade, assistência e 
qualidade superior. Uma vez que somos 
uma empresa altamente tecnológica, a nossa 
preocupação não assenta apenas em 
produtos e serviços inovadores, mas 
essencialmente nas pessoas. As que 
trabalham na Glassdrive, e as que usam os 
nossos serviços. 

Glassdrive. A transparência e 
profissionalismo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GREENIT 

 

Somos uma empresa com competências nas 
áreas da engenharia e desenvolvimento 
sustentável líder em certificação energética 
e em soluções de produção e gestão de 
energia. 

Com a GREEN IT a certificação energética 
e feita de acordo com a actual lei em vigor 
sobre certificação energética de edifícios. 

 

A GREEN IT compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir 11% de 
desconto sobre os valores de tabela, no 
fornecimento e instalação de soluções 
solares. 

www.greenit.pt  

 
 

 

GRUPO PESTANA 

 
O Grupo Pestana é o maior grupo 
português do sector do Turismo, em 
Portugal. Com duas marcas de hotelaria - 
Pestana Hotels & Resorts e Pousadas de 
Portugal (cuja gestão da rede assumiu em 
2003) – o Grupo  detém e gere cerca de 90 
unidades hoteleiras pautadas pelos mais 

 

O GRUPO PESTANA compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder os seguintes descontos: 

10% de desconto sobre o melhor preço 
disponível no site www.pestana.com e 
www.pousadas.pt 
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elevados padrões de qualidade. São mais de 
9.000 quartos disponíveis para os seus 
hóspedes na Europa, em África e na 
América Latina. Além de 45 hotéis (10 na 
Madeira, 9 no Algarve, 3 em 
Lisboa/Cascais/Sintra, 1 no Porto, 1 em 
Inglaterra, 1 na Alemanha, 9 no Brasil, 3 em 
Moçambique, 1 na África do Sul, 1 em Cabo 
Verde, 1 na Argentina, 1 na Venezuela, 1 na 
Colômbia e 3 em S. Tomé e Príncipe), o 
Grupo Pestana gere a rede das Pousadas de 
Portugal, tem 12 empreendimentos de 
Vacation Club, 6 campos de golfe, 3 
empreendimentos imobiliários/turístico, 
duas concessões de jogo para Casino 
(Madeira e S. Tomé e Príncipe), participação 
numa companhia de aviação charter, uma 
agência de viagens e três operadores 
turísticos. Ao todo, são cerca de 7.000 
colaboradores, com um EBITDA de cerca 
de 103 milhões de euros e com mais de 404 
milhões de euros em receitas em 2011. 

  
De acordo com a revista norte-americana 
"Hotels", o grupo Pestana, criado em 1972 
com a  fundação da M & J Pestana - 
Sociedade de Turismo da Madeira, ocupa a 
115ª posição do top 300 das empresas 
hoteleiras mundiais. Mais recentemente, 
passou também a ocupar a 26ª posição do 
European Hotel Survey 2010, no ranking da 
revista "Hotel Management International". 

  

Em 2010, a marca Pestana, com as suas duas 
insígnias Pestana Hotels & Resorts e 

5% de desconto em campanhas e pacotes 
nos sites 

Aplicação: 

Hotéis Pestana Nacionais (Algarve, Madeira e 
Centro) 

Pousadas de Portugal (excepto Belmonte e 
Marão) 

www.pestana.com 

www.pousadas.com 
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Pousadas de Portugal foi avaliada em 104 
milhões de euros pelo Brand Valuation 
Forum e considerada uma das marcas mais 
valiosas em Portugal. Em 2012, o Grupo 
comemora 40 anos de existência com o 
objetivo de chegar às 100 unidades 
hoteleiras em todo o mundo. 

 

LABMED 

 

No LabMED, realizamos uma vasta gama de 
exames de diagnostico, desde raios X a 
electrocardiogramas, analises clinicas, 
ecografias, TAC, endoscopias, etc. 

A nossa razão de existir e proporcionar aos 
nossos clientes um serviço de alta qualidade, 
com rapidez, segurança e conforto, 
focalizando-nos ma preocupação de 
compreender as necessidades dos nossos 
clientes e seus médicos assistentes, através 
de um atendimento personalizado e um 
constante acompanhamento da evolução 
técnica e científica, respeitando as normas e 
legislação aplicáveis. 

TRADICAO 

O Grupo LabMED e fruto de uma elevada 
experiencia e tradição nas diversas áreas do 
diagnostico. Teve a sua génese na Clinica 
Laboratorial Mario Moreira & Cia, Lda 
fundada em 1959. 

Hoje e um dos maiores grupos portugueses, 
e possui valências na área das Analises 
Clinicas, Anatomia Patologica, Cardiologia, 
Pneumologia, Neurofisiologia, Radiologia 

A LABMED compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a conceder acesso 
gratuito ao cartão LabMED Saúde, com 
os benefícios respectivos. 

www.labmed.pt  
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Digital, Tomografia Computorizada (TAC), 
Momografia Digital, Densitometria Ossea, 
Ecografia Geral e Obstetrica, Eco-Doppler, 
Ecocardiografia e serviços de 
Gastrenterologia nas técnicas de 
Endoscopia Alta, Colonoscopia, 
Sigmoidoscopia Flexivel, Anuscopia e 
Biopsia Endoscopica. 

INOVACAO 

O Grupo LabMED tem um compromisso 
com a evolução tecnológica por forma a 
garantir e exceder a satoisfacao das 
necessidades dos nosso clientes, e aumentar 
a motivação e grau de satisfação dos nossos 
profissionais. 

QUALIDADE 

O LabMED Center esta certificado pela 
norma de qualidade NP EN ISO 9001:2000, 
e esta sujeito a auditorias periódicas 
efectuadas pela entidade certificadora. O 
nossos Sistema de Gestao de Qualidade 
determina um conjunto de normas 
exigentes, com o propósito de consolidar a 
nossa imagem como sinónimo de excelência 
no âmbito dos exames de diagnostico. 

ORIENTCAO PARA O CLIENTE 

O principio prioritário que rege a actuacao 
do Grupo LabMED e a orientação para o 
Cliente. Com este objectivo foram 
estabelecidas praticas profissionais 
adequadas e foi maximizada a eficiência, 
suportadas por uma cultura empresarial 
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própria, associada a uma gestão profissional. 

Um programa de formação continua dos 
nossos colaboradores permite garantir a 
máxima eficácia e a melhoria constante da 
qualidade dos nossos serviços. 

 

 

LAS KASAS 

 
Criar com paixão, abraçar a inovação e 
prender a criatividade, concentrando tudo 
isto na oferta que possibilitamos, 
desenvolvendo as melhores soluções, 
produtos e serviços e alcançar os resultados 
pretendidos, superando as expectativas dos 
nossos clientes, colaboradores e parceiros. 
O melhor design e qualidade, o melhor 
serviço e atendimento, em busca da 
excelência. 
LASKASAS INTERIORES é uma marca 
100% nacional, do norte do país e que com 
apenas seis anos, conta já com nove lojas a 
nível nacional. Empresa certificada pela 
norma ISO 9001/2008, a LASKASAS 
INTERIORES aposta na qualidade como o 
garante do compromisso que assume com 
os seus clientes. 
Nas LASKASAS INTERIORES procuramos 
superar as expectativas dos nossos 
clientes… oferecendo, para além do melhor 
design e qualidade, o melhor serviço – esta 
é a nossa prioridade. Em busca da 
excelência do serviço, colocamos à sua 
disposição o aconselhamento por parte dos 
melhores profissionais de arquitectura e 
Design de Interiores. Somos profissionais ao 

A LAS KASAS compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder os 
seguintes descontos: 

5% de desconto na aquisição de 
mobiliário e artigos estofados (camas, 
sofás, cadeiras, cadeirões, molduras e 
equivalentes) 

Estes descontos são acumuláveis com a 
promoção do mês, prontamente 
publicitada.  

www.laskasas.com  
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seu dispor! 
Marque a sua visita e apresentar-lhe-emos 
as melhores opções para o seu lar! 
A nossa garantia de qualidade deve-se aos 
produtos que lhe oferecemos. Com fabrico 
próprio, a LASKASAS INTERIORES dispõe 
de um espaço com mais de 5500 m2 e 
Showroom, onde concebe e expõe os seus 
produtos de forma personalizada, de acordo 
com as necessidades do cliente e à medida 
de sua própria casa. 
Os nossos produtos são produzidos em 
total parceria consigo: você idealiza, nós 
criamos! 
Para si disponibilizamos apenas as melhores 
marcas. Trabalhamos em parceria com 
marcas de renome internacional. Para 
melhor o servirmos. Poderá visitar um dos 
nossos espaços, cuidadosamente 
desenhados a pensar em si, onde contactará 
com o acolhimento dos melhores 
colaboradores e onde será sempre bem 
recebido. 
Rebordosa, Braga, V.N. Famalicão, Maia, 
Leça da Palmeira, Aveiro, Coimbra, 
Alfragide e Amadora - Dolce Vita Tejo, já 
nos conhecem. 

Visite-nos e venha conhecer o melhor 
conforto para a sua casa. Laskasas interiores 
na linha da evolução. 
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LOJAS HELLO 

 

Totalmente desenvolvido pelo Grupo 
Macorlux, a insígnia Hello, constitui uma 
inovação e uma via para a modernidade e 
competividade no ramo do comercio de 
eletrodomésticos e electrónica de consumo. 

As Lojas Hello destinam-se a empresários 
ambiciosos e com visão que querem chegar 
mais longe, tirando o máximo partido de 
pertencer a um grupo que lhes oferece uma 
loja “chave na mão”, a par das vantagens 
comerciais de que já beneficiam, imagem, 
sinalética exterior e insígnia da loja, 
comunicação com os clientes, organização 
de espaço, mobiliário e equipamentos, visual 
merchandising, animação e promoção 
comercial, padrões e níveis de serviço, 
estão profissionalmente pensados, 
permitindo ao empresário concentrar-se no 
acolhimento e serviço ao cliente. 

Com uma imagem única, diferenciadora e 
atrativa, as lojas Hello são já uma forte 
insígnia, com presença em todos os pontos 
do pais. O sucesso deste projeto assenta 
substancialmente no intraponivel 
cumprimento de valores: simpática, 
disponibilidade, ambiente, proximidade, 
qualidade, segurança, apoio, comodidade, 
transparência e serviço. Sendo um conceito 
100% Português, e sem duvida uma opção 
de valor. 

 

 

AS LOJAS HELLO compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder a todos os titulares do Cartão da 
Ginástica, um desconto de 10% NAO 
ACUMULAVEL COM OUTRAS 
CAMPANHAS E A DESCONTAR AO 
PVP DE LOJA. 

Observações:  

O desconto é valido para todos os produtos 
comercializados pela Macorlux,SA/Lojas Hello. 

O desconto é valido para produtos com 
levantamento na loja de valor inferior a 250€. 
(duzentos e cinquenta euros) 

Para produtos de valor superior a 250€ 
(duzentos e cinquenta euros), o cliente poderá 
beneficiar da entrega e instalação ao domicilio 
em função das condições que cada loja 
apresentar (disponibilidade, transporte, etc) 

Todos os artigos tem 2 anos de garantia (dada 
pelo fabricante) 

www.macorlux.pt  
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MALO CLINIC 

 
Fundada em 1995 por Paulo Malo, a MALO 
CLINIC Health & Wellness é atualmente 
líder mundial em Implantologia e Estética 
Dentária, bem como um centro de 
excelência na formação avançada de 
profissionais da Saúde Oral. 
  
Ao longo dos anos, tem vindo a desenvolver 
diversas técnicas e produtos cirúrgicos 
inovadores, nomeadamente o All-on-4™, 
um conceito que permite a reabilitação de 
desdentados totais numa única intervenção, 
sem necessidade de transplante ósseo e 
considerado uma revolução no sector. 
  
Com presença nos cinco continentes e uma 
abrangência que cobre atualmente de norte 
a sul o território português, a MALO 
CLINIC tem vindo a alargar a sua área de 
atuação a várias valências médicas, de modo 
a implementar um conceito integrado de 
saúde e bem-estar. 
  

A MALO CLINIC Medical Care - Instituto 
do Coração,  aposta fortemente na área da 
Cardiologia e Check-up Geral de Saúde e 
disponibiliza atualmente um conjunto 
alargado de especialidades médicas e 
exames auxiliares de diagnóstico, de modo a 
implementar um conceito de gestão de 
saúde preventiva num ambiente de 
conforto, alta tecnologia e serviços 
personalizados.”  

 

A MALO CLINIC compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a garantir 
os descontos na tabela anexa.  

http://www.maloclinics.com/pt/index.aspx  
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MR PIZZA 

 

Fundado em 2001, o Mr. Pizza abriu a sua 
primeira loja em Leiria, com o objectivo de 
comercializar a pizza italiana. 

Onde anos depois, com vários prémios 
ganhos, são agora 21 restaurantes na 
península ibérica, com mais de 100 
colaboradores. 

O MR. PIZZA compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder a todos 
os titulares do Cartão, um desconto de 5% 
NA COMPRA DE PIZZA MAXI OU 
NORMAIS. 

www.mrpizza.pt  

 

MIDAS 

 A MIDAS compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir os 
descontos na tabela anexa.  

http://www.midasportugal.com  

 
MOR DOURO VALLEY 

  

A MOR DOURO VALLEY compromete-se 
pelo período de vigência deste protocolo a 
garantir 5% de desconto em produtos 
individuais e 15% desconto Caixas de 6 
garrafas e Prestigio (Riedel e Decanter) 
em encomendas efectuadas atraves do 
seu web site. 

http://www.mor.pt  
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NETVIAGENS 

 

A NETVIAGENS compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder os seguintes descontos: 

Preços exclusivos Internet Netviagens com 
possibilidade de marcação offline (telefone cal 
center ou gestor dedicado). 

Oferta de todas as taxas de reserva (excepto 
nos voos) 

Oferta de seguro de cancelamento de viagem. 

Upgrade para classes superiores e quartos 
melhores sempre que possível. 

 

NLC CINEMAS CITY 

 
Os complexos de salas de Cnema City sao 
parte integrante da empresa NLC New 
Lineo Cinemas de Portugal, Lda, que 
desenvolve a sua actividde em Portugak de 
1997. 
Munida de uma longa experinecia 
internacional ma area da distribuicao e 
exibicao cinematografica, producao e 
construcao de complexos de animacao e 
lazer, atraves dos seus varios parceiros de 
negocio. 
Com uma dinamica completamente 
inovadora, os novos complexos Cinema 
City, sao diferenciadores de tudo o que o 
cliente esta habituado a ver no mercado. 
Com personagens de animacao, dispostas 
pelos corredores dos cinemas, salas 

A NLC CINEMAS CITY compromete-se 
pelo período de vigência deste protocolo a 
conceder os seguintes descontos: 

 

Tipo Bilhete                     Normal        Parceria 

Normal 2D                        6,70€           5,50€ 

Normal 3D                        9,20€           8,00€ 

VIP                                  18,00€          13,50€ 

VIP 3D                            20,50€          16,00€ 

VIP Light (Alegro)            12,00€          10,90€ 

VIP Light 3D (Alegro)      14,50€          13,40€ 

 

www.cinemacity.pt  
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tematicas (Scary Room, Love Room e Kids 
Room). 
Para alem das areas VIP, onde a 
comodidade o conforto e a sofisticacao sao 
as palavras de ordem. 
A aposta ainda em salas, onde a dimensao 
3D, leva o espectador a fazer parte 
integrante do filme em exibicao. 
Sao ja cinco complexos em pleno 
funcionamento, a saber, Cinema City 
Alegro (inaugurado em Julho de 2008), 
Cinema City Beloura (inaugurado em 
Novembro de 2004), Cinema City do 
Campo Pequeno (inaugurado em Marco 
2007), Cinema City Leiria (inaugurado em 
Abril 2007) e o Cinema City Classic 
Alvalade, sito na Av. De Roma, 100. 
Agora, para alem do tradicional bar de 
pipocas, os Cinemas City oferecem ainda 
um bar, trendy, fashion, com caracteristicas 
inovadoras, tais como fantasticos cocktails, 
uma garrafeira extremamente variada e 
nouvelle cousine em snacks. Ja presente no 
Cinema City do Campo Pequeno, No 
Cinema City Alegro e no Cinema City 
Classic Alvalade. 
A expansao da NLC nao termina aqui e 
estao ja em fase de projecto, novos 
complexos, no Norte, Centro e Sul do 
pais. 
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ODISSEIAS 

 

A Odisseias e uma empresa criada em 2005, 
pelos sócios Francisco Costa e Rui Piçarra, 
e totalmente licenciada/segurada através do 
RNT com o numero 2780. 

O conceito desenvolvido pela Odisseias e o 
de proporcionar aos seus clientes a 
realização de sonhos através de um serviço 
de excelência e a preços acessíveis. 

A Odisseias posiciona-se no mercado de 
turismo e lazer no segmento das 
experiencias. E a maior empresa 100% 
Portuguesa a atuar no mercado de compras 
colectivas. 

Disponibiliza atualmente mais de 5.000 
experiencias, contando com a participação 
de 1000 parceiros. 

Presente em mais de 1.000 pontos de venda 
espalhados pelo pais, destaca-se com líder 
nas Vendas Online, apostando num site que 
apresenta mais de 2.000.000 de pageviews, 
600.000 registos, e nas redes sociais, com o 
Facebook que atinge já mais de 150.000 Fãs, 
sendo a rede social com maior numero de 
fãs do mercado onde atua. 

Os valores da empresa são os de servir 
apaixonadamente os clientes, atuar com 
integridade, cumprir promessas, respeitar 
os colaboradores e ser responsável 
socialmente proporcionando experiencias 
gratuitas aos mais necessitados. 

 

A ODISSEIAS compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder, um 
desconto de 5% na compra de Packs ou 
Promoções da Odisseias. 

www.odisseias.pt  
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OPTIVISAO 

 
Constituída em 1989, a sociedade anónima 
que lidera o Grupo Optivisao denomina-se 
Optivisao-Optica, serviços e Investimentos 
SA, e e pertença de acionistas portugueses, 
na sua totalidade profissionais da optica. 
A principal atividade da sociedade e 
desenvolver o mercado da optica ocular, 
assim como, a comercialização, via grossista 
e retalhista, de material optico e 
optometrico, tanto no mercado nacional 
como internacional e ainda, a prestação de 
serviços conexos. 
Aproveitando as potencialidades do 
franchinsing, a empresa constitui-se como 
master franchiser criando o Grupo 
Optivisao que, entre lojas próprias e 
franquiadas, tem mais de 270 lojas assentes 
no lema da Qualidade, profissionalismo e 
Simpatia. 
A MISSAO 
Contribuir para o desenvolvimento do 
sector optico, com inovação, eficiência e 
qualidade, visando a plena satisfação dos 
nossos clientes, colaboradores e acionistas. 
A VISAO 
Alcançar a liderança do sector em Portugal 
e consolidar a posição disponibilizando os 
melhores serviços e soluções, através dos 
seguintes princípios estratégicos: 
Ativar um posicionamento aspiracional para 
a marca, suportado em conceitos 
inovadores e atuais; 
Implementar uma dinâmica de melhoria 
continua, que conduza as melhores praticas; 
Identificar oportunidades de mercado e 

 

O OPTIVISAO compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder os 
seguintes descontos: 

20% em Oculos Graduados (aros e lentes) 

15% em Oculos de Sol 

10% em Lentes de Contacto e Liquidos 

10% em Outro Material Optico 

www.optivisao.pt  
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desenvolve-las, em parceria ou não, criando 
produtos e serviços diferenciadores; 
Aplicar soluções construtivas e inovadoras, 
adequadas a atividade da empresa, que 
favoreçam a adaptação as diversas correntes 
de mercado. 
 

 

PC CLINIC 

 
A PC Clinic e uma empresa de assistencia 
informatica especializada na reparacao e 
manutencao rapida de computadores. 
Orgulhamo-nos da nossa marca e 
ambicionamos a excelencia em todos os 
servicos que prestamos a cada um dos 
nossos clientes. 
Na PC Clinic privilegiamos a rapidez aliada 
a eficiencia e ao respeito absoluto pela 
privacidade dos clientes. 
A nossa equipa tecnica e seleccionada com 
o maximo rigor e por isso e composta por 
profissionais de superior capacidade, 
experiencia comprovada e formados com 
o apoio da Microsoft parceira privilegiada 
da PC Clinic nesta e noutras areas. 
VALORES 
A PC Clinic elege como principios 
reguladores da sua actividade os seguintes 
valores: 
Profissionalismo 
Pericia Tecnica 
Integridade 
Honestidade 
Disponibilidade 

 

A PC CLINIC compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder um 
desconto de 15% nos seus serviços. 

www.pcclinic.pt  
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Respeito absoluto pela privacidade dos 
clientes 
Actualizacao tecnologica e metodologica 
Empenho em solucionar os problemas 
apresentados pelos clientes 
Independencia e isencao. 

 

 

PETCHEY LEISURE 

 
Em 2012 o Grupo Petchey Leisure foi 
adquirido pela Magnum Singapure, uma 
associada do Grupo Empresarial MGM. O 
Grupo MGM foi fundado em 1963 pelo Dr. 
M. G. Muthu, que tal como o Sr. Petchey, é 
um homem de raízes humildes, que 
construiu um grande grupo de empresas 
bem sucedidas na área da logística, indústria 
mineira, restauração, construção e 
hotelaria, com pouco mais do que os seu 
princípios de verdade, trabalho árduo, 
simplicidade, honestidade e fé. A Magnum 
Singapure está constantemente a 
desenvolver a sua ética de trabalho, que irá 
elevar a Petchey Leisure ao seu potencial 
máximo. 

O nosso objectivo é sermos os melhores e 
oferecermos mais experiência. Trabalhamos 
árduamente dia-a-dia para alcançar este 
objectivo. A nossa marca é sinónimo de 
qualidade, flexibilidade e escolha. A 
qualidade dos nossos produtos é garantida 
pelas nossas sólidas infra-estruturas finaceira 
e jurídica. Os nossos parceiros comerciais, 

 

A PETCHEY LEISURE compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder condições especiais a todos os 
detentores do cartão abrangidos pelo 
protocolo. 

www.pectheyleisure.pt  
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dispõem de todo o suporte necessário para 
promover, gerir e entregar os nossos 
produtos lideres mundiais. 

 

 

PO DOS LIVROS 

 
A Po dos Livros e uma livraria de bairro, 
independente, alternativa, com livreiros 
experientes e gosto pela partilha das suas 
leituras. 
Tem um conceito arquitectonico que nos 
transporta para um ambiente retro, 
decorada com objectos de outros tempos, 
fazendo lembrar as antigas e tradicionais 
livrarias de ondres, com estantes altas, 
negras, de madeira trabalhada, e com as 
paredes coloridas. 
Oferecemos um largo conjunto de livros, 
que passa pelas novidades editoriais dos 
autores mais valorizados, pelo fundo de 
catalogo, pelos classicos da literatura que, 
cada vez mais sao dificeis de encontrar nas 
livrarias de centro comercial. 
Tentamos dar o maximo de visibilidade aos 
catalogos das pequenas editoras, a edicoes 
de autor e a textos esquecidos. 
Privilegiamos, sem nenhum pudor de o 
expressar, as editoras e chancelas de 
qualidade. 
Somos particularmente exigentes na 

 

A LIVRARIA PO DOS LIVROS 
compromete-se pelo período de vigência deste 
protocolo a conceder um desconto de 10% 
SOBRE O PVP. 

http://livrariapodoslivros.blogspot.pt  
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seleccao dos livros da seccao infantil e 
juvenil, tanto em termos da qualidade grafica 
como pedagogica. 
Afinal de contas, e quase sempre netas 
faixas etarias que se ganha o apetite, ou nao, 
pela leitura. 
Tentamos sempre satisfazer aqueles pedidos 
que ninguem quer aceitar, porque dao 
muito trabalho e pouco retorno financeiro, 
isto e, sistematicamente, periplos pelos 
alfarrabistas, feiras de usados, etc em busca 
de um so livro que ha muito se encontra 
esgotado, mas que o cliente deseja muito 
adquirir. 
Por vezes, dizem-nos que fazemos milagres. 
Apostamos nos novos meios de 
comunicacao gratuitos que a Internet nos 
proporciona, como o blogue, o twitter e o 
facebook. 
Acreditamos nao errar se dissermos (e 
passamos a modestia) que a Po dos Livros e 
a livraria em Portugal, com o maior numero 
de fas no facebook, sendo o nosso blogue 
um dos mais visitados na area dos livros. 
 

 

PORTINSURANCE 

Somos um grupo empresarial 
estabelecido desde 1986 e cuja atividade 
central é a mediação de seguros.   Nesta 
área contamos, atualmente, com 
participações exclusivas ou maioritárias 
em quatro empresas – DMS Broker, 
InLife Insurance, Portugália Seguros e 
Segur B, sedeadas, respetivamente, em 
Gaia, Caldas da Rainha, Cantanhede e 
Mealhada. 

 A PORTINSURANCE compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder um vasco leque de seguros a preços 
muito vantajosos para os sócios/filiados de 
todas as instituições. 

Para todos os subscritores do Cartão FAN 
Andebol, a oferta do Seguro de 
Estomatologia durante o período de 12 
meses. (mediante ativação). 
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Na atividade da mediação de seguros, 
encontramo-nos no Top 10 do ranking 
nacional do Instituto de Seguros de 
Portugal, posição que pretendemos 
alavancar para o Top 3, no ciclo de 
planeamento 2012-2016. 
 

A nossa Proposta de Valor!  
Equipa profissional, experiente e 
pluridisciplinar; 
Aconselhamento na gestão dos riscos; 

Desenvolvimento de soluções à medida das 
necessidades dos Clientes e Parceiros; 
Capacidade de colocação de riscos de 
dimensão e/ou complexos, locais e 
internacionais; 
Pricing competitivo e ajustado à natureza 
dos riscos; 
Parceiros seguradores nacionais e 
internacionais, de primeira linha; 
Acompanhamento na gestão e 
regularização de sinistros, através duma 
equipa profissional e exclusivamente 
dedicada a esta área. 

 

Condições vantajosas em outros seguros 
do grupo Portinsurance. 

http://www.grupoportinsurance.pt  

 

POWER FOODS 

 
A Power Foods surge como resposta a 
crescent incidencia de doencas cronicas 
associadas a ma alimentacao e ao elevado 
nivel de desinformacao que impede que o 
consumidor faca a escolha certa da sua 
alimentacao. 
Doencas como as cardiovasculares, diabetes 
tipo 2, alergias, disturbios de diversos 
orgaos e muitos cancros estao associados a 
dietas pobres em cereais integrais, frutas e 

A POWER FOODS compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder um desconto de 10% SOBRE O 
PVP dos smoothies e batidos, quer na 
loja quer por encomenda com entrega 
gratuita no caso de encomendas 
superiores a 5 unidades de smoothies ou 
batidos . 

http://www.powerfoods.pt  
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legumes, que resultam em defices de 
antioxidants, fibras, algumas vitaminas e 
fitoquimicos. 
Os batidos e saladas da Power Foods sao 
feitos a base de produtos frescos vindo 
directamente do Mercado para o cliente. 
Preparados imediatamente antes do 
consume A FRENTE DO CLIENTE de 
forma a garantir que todas as propriedades 
nutricionais e sensoriais permanecam 
intactas. 
 

 
PRIO ENERGY 

Somos uma cadeia de valor integrada, com 
um Terminal de Armazenagem, logística 
primária independente através do Terminal 
de Tanques em Aveiro e Fábrica com 
entreposto fiscal de transformação de 
biocombustíveis. 
A Prio Energy é a única empresa de 
comercialização e distribuição de 
combustíveis da Península Ibérica com 
a tripla certificação QSA, e a única com 
capital 100% Português. 
É desta forma que distribuimos 
combustíveis da mais alta qualidade, que 
cumprem todos os requisitos técnicos 
legalmente estabelecidos. 
Redes de Postos de Abastecimento  A 
nossa rede abrange o território nacional 
com um ponto limite a Sul no posto de 
Tavira e a Norte em Braga, com grande 
foco de crescimento nas zonas urbanas de 
Grande Lisboa e Grande Porto. Crescemos 
para o poder servir melhor em todo o 
território. 

 
A PRIO ENERGY compromete-se pelo 
período de vigência deste protocolo a 
conceder 0,08€/Litro de desconto 
 
http://www.prioenergy.com  
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Consulte o nosso mapa de postos para 
encontrar o posto Prio mais perto de si. 

 
PROSEGUR 

 
 
A Prosegur em Portugal tem como objetivo 
manter uma posição de liderança, sendo a 
melhor empresa de Segurança Privada, 
prestando serviços em todo o território 
nacional e assumindo-se como um 
verdadeiro Parceiro e Consultor de 
Segurança junto dos seus Clientes. 
Para tal, temos vindo a construir um mundo 
de soluções, analisando cada uma das 
necessidades e características dos Clientes, 
para que possamos oferecer-lhe os 
melhores serviços disponíveis, em matéria 
de segurança. É com muito prazer que a 
Prosegur se associa á Associação Nacional 
de Treinadores de Futebol, com o intuito 
de proporcionar aos seus associados um 
produto e serviço de segurança, com 
vantagens únicas: 
Kit Segurança Activa (com comunicação 
GSM)                                       
Com tecnologia via rádio e de fácil 
instalação, um sistema de segurança 
completo, que permite proteger 
estabelecimentos e residências contra 

A PROSEGUR compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder 10% 
extra (quadro anexo) 

http://www.alarmesprosegur.pt  
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tentativas de assalto. 
Inclui ainda uma solução de fala/escuta 
bidirecional que permite à Central de 
Segurança 24h da Prosegur entrar em 
comunicação com o local em casos de 
alarme para verificação direta das 
ocorrências. 

Ideal para quem ainda não tem sistemas de 
segurança instalados e procura uma solução 
para proteção de pessoas e bens, que 
permita ainda gerar pedidos de ajuda em 
casos de doença súbita, coação, invasão 
domiciliária, entre outros. 

 

SKYBAGS 

 
A empresa PROAEROPORTO, SA, foi 
constituida em Abril de 2006, com a entrada 
para o seu capital social da PME 
Investimentos. 
Esta entrada de capital permitiu o arranque e 
implementacao do primeiro projecto 
comercial da empresa, um inovador 
conceito de check-in pioneiro a nivel 
europeu. 
A PROAEROPORTO e uma empresa que 
tem como missao o desenvolvimento e 
exploracao de servicos inovadores e 
complementares ao transporte aereo, tendo 
em vista quer o passageiro quer a carga 
aerea, de modo a vir a ser reconhecida 
como uma empresa de excelencia no sector  
 

A SKYBAGS compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a conceder os 
seguintes descontos: 

10% de desconto na prestação do serviço 
de Home Check In SKYBAGS desde que 
contratado directamente ao Call center 
SKYBAGS. 

Valido também para os familiares residentes 

https://skybags.net  
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SMILE UP 

 
A Smile.Up foi pensada para todas as 
pessoas que privilegiam no momento da 
escolha a acessibilidade, quer geografica, 
quer financeira, assim como a flexibilidade 
de horarios, procurando um planeamento 
integral de saude oral, alargado a todo o 
ambiente familiar. 
Apresenta uma oferta integrada e 
direccionada para todas as idades, com 
planos de tratamento e pagamento 
adaptados a especificidade de cada 
membro da familia. 
UM NOVO CONCEITO DE MEDICINA 
DENTARIA 
Plano de tratamento integrado 
Solucoes inovadoras de pagamento 
Modernidade nos processos de 
atendimento 
Dimensao assegurada pela cobertura 
nacional 
Facilidade de atendimento em todas as 
unidades do grupo 
Equipa de profissionais jovem e altamente 
competente. 
 

A SMILE UP compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a garantir os 
descontos na tabela anexa.  

http://www.smileup.pt/home.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRICANA 

 

A TRICANA-Tapecaria Regional de 
Coimbra, SA foi fundada por Joaquim Baeta, 
em 1943, dando inicio a uma longa tradição 
familiar no fabrico de tapetes e alcatifas, 
onde o bom gosto e a qualidade sempre se 
mantiveram presentes. 

Como marca de prestigio e uma garantia 

A TRICANA compromete-se pelo período de 
vigência deste protocolo a conceder a todos os 
titulares do Cartão da Ginástica, um desconto 
de 10% na aquisição de tapetes e alcatifas 
nas lojas TRICANA (excepto outlets). 

http://www.tricana.pt/index.php  
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sólida para todos os clientes, 
disponibilizando produtos e serviços de 
excelência. 

PRODUTOS 

A tricana apresenta uma vasta oferta de 
soluções para os seus espaços: dos 
tradicionais tapetes de Arraiolos e Beiriz a 
arte internacionalmente apreciada da 
tapeçaria Persa, passando pelas alcatifas e 
papel de parede, onde somos 
representantes das melhores marcas 
internacionais. 

E porque os nossos clientes sao especiais, 
dispomos de atendimento personalizado de 
pre e pos-venda com apresentação e ensaio 
de pecas no domicilio. 

De acordo com as necessidades de cada 
cliente, recebemos e apresentamos em 
exclusivo, de forma reservada e em horário 
alargado, as nossas coleccoes num dos 
espaços de prestigio TRICANA. 

Em alternativa, sempre que se justifique, os 
nossos técnicos especializados poderão ir 
ao seu encontro em Portugal Continental, 
Acores, Madeira ou ate mesmo em 
Mocambique e Angola para a apresentação 
de produtos ou acompanhamento no 
âmbito das nossas competências.  
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VILA GALE 

 
O Grupo Vila Gale e um dos principais 
grupos hoteleiros nacionais e integra o 
ranking das 250 maiores empresas 
hoteleiras mundiais. 
O Grupo e composto por diversas 
sociedades das quais se destaca pela sua 
dimensao e importancia a VILA GALE – 
Sociedade de Empreendimentos 
Turisticos, SA, que integra o Rating I das 
empresas nacionais. 
Esta sociedade, constituida em 1986, 
dedica-se a exploracao e gestao de todas 
as unidades hoteleiras que integram o 
grupo e ainda, a realizacao de projectos e 
a construcao de novos empreendimentos 
turisticos.  

 

A VILA GALE compromete-se pelo período 
de vigência deste protocolo a conceder os 
seguintes descontos: 

10% de desconto sobre o melhor preco 
disponível no site. 

http://www.vilagale.pt  

 

 

 

 

 
 
 


