
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AÇÃO SOCIAL DO SINDETELCO 
DESCONTOS EM LIVROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES PRIVADAS E SERVIÇOS 

 

O departamento de Ação Social do SINDETELCO conta, há largos anos, com um vasto leque de Protocolos ao dispor 
dos seus associados que contempla descontos em universidades privadas, produtos 
e serviços. 
 

A totalidade destes protocolos pode ser visualizada em www.sindetelco.pt na seção 
Protocolos que está divida por áreas, para mais fácil consulta dos associados: 
Universidades e Colégios, Saúde, Turismo e Alojamento, Automóveis e Serviços, 
Farmácias, Ópticas, Ginásios, Livrarias, etc).  
 

Os Protocolos com Universidades Privadas são provavelmente os que têm tido mais 
procura por parte dos nossos sócios ao longo destes anos. Nesse sentido damos aqui 
a conhecer os descontos em Universidades que, neste momento, os associados do 

SINDETELCO podem usufruir, através de declaração passada para o efeito: 
 

 

GRUPO LUSÓFONA 
 

Condições: 10% de desconto nas propinas. 
 

O desconto não será concedido caso o aluno não tenha aproveitamento, de acordo com a Lei ou o Regulamento em vigor no 
respetivo estabelecimento de ensino. É necessária declaração passada pelo Sindicato a entregar no estabelecimento de ensino 
no momento da matrícula e novamente no acto da inscrição. Os associados dispõem apenas de 7 dias, a contar da data da 
matrícula ou inscrição, para apresentarem a referida declaração. 
 

Faculdades do Grupo Lusófona 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Universidade Lusófona do Porto, Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), 
Escola Superior de Educação Almeida Garrett, Instituto Superior Politécnico do Oeste, Instituto Superior Dom Dinis, Instituto Superior de 
Ciências da Administração, Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, Instituto Superior de Gestão (ISG), Instituto Superior de Novas 
Profissões, Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria, ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Gaia, Instituto 
Superior de Línguas e Administração de Santarém, Externato Marquês de Pombal, Externato Alvares Cabral, Colégio de Alfragide, Real Colégio 
de Portugal, Escola Profissional de Artes Tecnologias e Desporto, Instituto de Educação Técnica, Escola de Comércio de Lisboa e Escola de 
Comércio do Porto. 

 

UNIVERSIDADE EUROPEIA 
 

Condições: 10% de desconto nas propinas anuais. 
 

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE 
 

Condições:  5% na inscrição e 5% na anuidade 
 

ISMAI – INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA 
 

Condições: 10% nas propinas mensais. Os associados que tenham tido uma média global no ano lectivo anterior, 
superior a 15 VALORES, poderão requerer à Universidade o aumento do desconto para 12%. 
 

ISAG – INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

Condições: Oferta da Matrícula nas Licenciaturas e Mestrados; Oferta da Matrícula nos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP). 10% desconto no valor das propinas de frequência no Programa Executivos; Condições 
especiais no Programa “Formação à Medida”. O desconto é válido para os associados e familiares de primeiro grau. 
Os benefícios concedidos pelo ISAG apenas serão aplicáveis a alunos que efetuem a primeira inscrição na Instituição. 
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ISCET – INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO 

Condições: 15% no valor das propinas.  
Este protocolo contempla um máximo de 10 associados por ano letivo. 

IADE – INSTITUTO DE ARTES VISUAIS E MARKETING 

Condições:  10% nas mensalidades das Licenciaturas e Mestrados. 
 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS 

Condições:   10% no valor das mensalidades. O desconto é extensivo a cônjuges e descendentes. 
 
 

REQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES PELO SINDETELCO 

ANO LETIVO 2018/2019 

Há largos anos que o SINDETELCO proporciona aos seus associados um desconto de 10% nos livros escolares 
adquiridos através do Sindicato.  
 
Para além deste desconto os associados podem optar por um pagamento 
faseado destes manuais até 4 prestações (sem juros) e ter a sua fatura para 
efeitos de IRS. 
 
Os livros escolares são requisitados através de impresso próprio do Sindicato,  
através do site (www.sindetelco.pt) ou via email (geral@sindetelco.pt), sendo 
necessário o envio da lista de manuais pretendidos e a identificação do 
associado e do aluno (incluindo o NIF do aluno). 
 
 

As requisições devem ser enviadas ao Sindicato até ao dia 15 de Agosto. 
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