SINDETELCO
Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios,
Telecomunicações, Media e Serviços
www.sindetelco.pt geral@sindetelco.pt www.facebook.com/sindetelco

PROTOCOLOS EM VIGOR
Conjunto de condições vantajosas em produtos e serviços, resultantes de acordos / protocolos estabelecidos
entre diversas empresas/entidades e o SINDETELCO. Através da apresentação do seu cartão de associado
e/ou declaração passada para o efeito poderá beneficiar destes descontos exclusivos para associados.

UNIVERSIDADES E COLÉGIOS
GRUPO LUSÓFONA
O Grupo Lusófona concede 10% de desconto aos nossos associados, cônjuges e filhos
nas mensalidades de qualquer dos cursos ministrados nos seguintes
estabelecimentos: 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.
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 ato da inscrição. Os associados dispõem apenas de 7 dias, a contar da data da
matrícula ou inscrição, para apresentarem a referida declaração.
Site: www.grupolusofona.pt

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE
A Universidade Portucalense, de acordo com o Protocolo celebrado, apresenta aos nossos associados um
desconto de 5% na inscrição e 5% na anuidade.
Para usufruir destas condições os associados devem requisitar ao Sindicato uma declaração anual da
condição de associado, e entrega-la Secretaria da Universidade.
Site: www.upt.pt

UNIVERSIDADE EUROPEIA
A UNIVERSIDADE EUROPEIA apresenta aos nossos associados os seguintes descontos:

Site: www.europeia.pt

ISMAI – INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA
O ISMAI, de acordo com o Protocolo celebrado apresenta um desconto de 10% nas propinas mensais, aos
nossos associados e respectivos cônjuges.
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%.
Site: www.ismai.pt
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ISAG
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
O ISAG apresenta as seguintes condições aos nossos associados:





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.
Site: www.isag.pt

ISCET
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E DO TURISMO
De acordo com o Protocolo celebrado os nossos associados beneficiam de um desconto de 15% no valor
das propinas. Para o efeito os associados devem apresentar o cartão de associado ou declaração passada
para o efeito. Este protocolo contempla um máximo de 10 associados.
Site: www.iscet.pt

IADE – INSTITUTO DE ARTES VISUAIS E MARKETING
De acordo com o Protocolo celebrado os nossos associados beneficiam dos seguintes
descontos: 10% nas mensalidades das Licenciaturas e Mestrados.
Para usufruir dos descontos os associados devem apresentar declaração passada para o efeito.
Site: www.iade.pt

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS
De acordo com o Protocolo celebrado a Escola Superior de Educação João de
Deus apresenta aos nossos associados um desconto de 10% no valor das
mensalidades.
Para o efeito os associados devem apresentar o cartão de associado ou declaração
passada para o efeito. O desconto é extensivo a cônjuges e descendentes.
Site: www.joaodedeus.pt
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DOURO BUSINESS SCHOOL
Todos os sócios dos sindicatos filiados na UGT têm 20% de desconto na oferta formativa promovida
pela Douro Business School.
Para usufruir do desconto, no momento da inscrição, os associados do vosso
sindicato devem indicar o sindicato a que pertencem para que a Douro Business
School valide com a UGT de Vila Real o respectivo desconto.

LANCASTER COLLEGE – ESCOLA DE LÍNGUAS
O Lancaster College cobrará por aluno uma inscrição de 15 €uros e uma prestação mensal
de 50€. Este colégio apresenta uma oferta de cursos de línguas muito variada (57 línguas),
que vai desde o Inglês até ao Grego.
Site: www.lancastercollege.pt

EXTERNATO ANITA
O Externato Anita apresenta aos nossos associados um desconto de 10% no valor da mensalidade e
20% no valor da inscrição, aplicáveis no jardim de infância ou no 1º Ciclo do Ensino Básico.
O Externato localiza-se na Avenida Santos Dumont Nº 57 – 1º D (à Praça de Espanha), 1050 – 202
LISBOA.
Site: www.externatoanita.com

CENTRO DE ESTUDOS S. RAFAEL
O Centro de Estudos S. Rafael em Matosinhos oferece um desconto de 10% aos associados e cônjuges
mediante a apresentação do Cartão de Associado ou declaração passada para o efeito.
Tel. 96 8941767

Site: http://www.facebook.com/CentroDeEstudosSRafael

COLÉGIO BALÃO MÁGICO
De acordo com o Protocolo celebrado o Colégio Balão Mágico, em Agualva-Cacém, os nossos associados
beneficiam de um desconto de 25% no valor da inscrição e 15% no valor da mensalidade, aplicáveis no
Jardim de Infância e ATL. Para usufruir do desconto deverão identificar-se como associados do
SINDETELCO, através do respectivo cartão de associado.
Site: http://www.obalaomagico.com
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ALDEIA DA PEQUENADA
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA
De acordo com o Protocolo celebrado o Jardim de Infância, Aldeia da Pequenada, no Montijo, apresenta
aos nossos associados um desconto de 25% no valor da inscrição e 5% no valor da mensalidade.
Site: http://www.aldeiadapequenada.pt

COLÉGIO SÃO FILIPE
SETÚBAL
De acordo com o Protocolo celebrado os nossos associados beneficiam das seguintes
condições:
 15% de desconto nas mensalidades para o primeiro e segundo aluno inscrito;
 20% de desconto nas mensalidades a partir do terceiro aluno inscrito;
Os alunos deverão ser filhos ou netos dos associados do SINDETELCO. Necessária apresentação do cartão
de associado ou outro documento passado para o efeito.
Site: www.colegiosaofilipe.pt

SAÚDE
SAMS
O SAMS e a UGT – União Geral de Trabalhadores celebraram um protocolo que garante a possibilidade dos
associados dos sindicatos filiados naquela central sindical e respetivo agregado familiar usufruírem do
acesso aos serviços clínicos internos dos SAMS do SBSI (Centro Clínico, Hospital, Postos Clínicos periféricos
e regionais), bem como do acesso ao fornecimento de próteses oculares e auditivas.
A utilização dos serviços clínicos internos dos SAMS realiza-se mediante a apresentação de credencial
válida emitida pelo respetivo sindicato e consequente inscrição como utente.
De salientar que os valores da tabela aplicada aos sócios dos Sindicatos da UGT resultam da aplicação de
um desconto relativo à tabela dos SAMS, em vigor para utentes privados, que se traduz em:
 27%, em consultas;
 15%, nas restantes rúbricas, quer de ambulatório, quer de internamento.
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www.sams.pt

CLÍNICA DENTÁRIA DE SÃO PAULO
A Clínica Dentária de São Paulo, em Lisboa, concede a todos os associados do SINDETELCO, desde que
devidamente identificados, as seguintes condições:
 Descontos entre 40% e 60% abaixo da tabela normal em vigor na clínica;
 Primazia na marcação de consultas e atendimento personalizado em caso de urgência;
 Consulta de diagnóstico anual gratuita.
Site: www.clinicaspaulo.pt

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA CRISÓSTOMO & CRISÓSTOMO
A Clínica Médica Dentária Crisóstomo & Crisóstomo, em Castelo Branco, concede a todos os associados
do SINDETELCO, desde que devidamente identificados, as seguintes condições:
 Desconto de 15% nos serviços de Medicina Dentária sobre os preços de tabela;
 Desconto de 10 €uros nas Consultas de Clínica Geral;
Site: crisostomomedicosassociados.pt

CLINÍCA DENTÁRIA DAS LARANJEIRAS
Medicina dentária, Ortodontia, Implantes e Próteses nesta clinica em Lisboa com desconto de 15% para
associados do SINDETELCO. Site: clinicadentarialaranjeiras.pt

A.E.D.M.A.D.A – CLINICA DE DIABETES DE FARO
Esta Clinica integra a Rede de Prestação de Cuidados de Saúde da UGT. O Protocolo é extensivo a
descendentes e ascendentes directos dos associados do SINDETELCO com descontos exclusivos.
A Clinica presta também serviços ao domicílio.
Site: www.aedmada.com

ESPAÇO PESSOA – CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO
O Centro de Apoio Psicológico e Desenvolvimento Pessoal, ESPAÇO PESSOA, em Odivelas, apresenta aos
nossos associados um desconto de 10% nos exames psicológicos e 20% nas consultas de psicologia.
Estes descontos só são válidos mediante a apresentação do cartão de associado.
Site: http://espacopessoa.pt
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PEDRO CHOY, CLÍNICAS DE MEDICINA CHINESA
Os associados do SINDETELCO podem usufruir de preços mais reduzidos nas Clínicas Choy e respectivos
centros de acupunctura, mediante a apresentação do cartão de associado. A tabela para os nossos
sócios é a seguinte:

A rede de clínicas é extensa: Aveiro, Cacém, Carcavelos, Cascais, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa
(Marquês de Pombal, CC Imaviz, Av. de Roma), Mafra, Matosinhos, Odivelas, Portimão, Porto, Salvaterra
de Magos, Santarém e Tomar.
SITE: WWW.CLINICASPEDROCHOY.COM

HALOLIFE – CENTRO DE TERAPIAS NATURAIS
O Protocolo com esta clinica em Lisboa contempla os seguintes descontos a associados do SINDETELCO:


Haloterapia: 20% de desconto sobe o PVP aplicado no momento.



Naturopatia, Homeopatia, Osteopatia, Nutrição, Massagens Relaxamento e
Terapêuticas, Reiki, Estética, Fotodepilação, Psicologia e Yoga: 10% de
desconto sobre o PVP aplicado no momento.

 Terapia da Fala: 15% de desconto sobre o PVP aplicado no momento.
Site: www.halolife.pt
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TURISMO E ALOJAMENTO
INATEL
De acordo com o Protocolo os nossos associados beneficiam das seguintes condições:
Atividades de Turismo
 10% de desconto, nas épocas média e baixa, sobre o preço de tabela nas Unidades de Férias,
Parques de Campismo e Unidades Termais;
 Participação nas excursões e viagens do INATEL com o mesmo tratamento dos associados do
INATEL.
Atividades Desportivas
 Utilização das instalações desportivas do INATEL para realização de torneios e/ou campeonatos
nas mesmas condições que para os seus CCD’s.
 Participação em atividades desportivas nas mesmas condições que os beneficiários não
associados da Fundação INATEL com um desconto de 10% sobre o preçário aplicável.
Atividades de Cultura e Formação
 Acesso à frequência dos cursos de formação e/ou outras ações culturais promovidas pelo
INATEL, nas mesmas condições que os beneficiários não associados da Fundação INATEL com
um desconto de 10% sobre o preçário aplicável.
 Entrada no Teatro da Trindade em Lisboa e em outros locais onde se realizem espetáculos de
música, dança, ópera e teatro promovidos pelo INATEL ao mesmo preço praticado para os
sócios do INATEL.
Para usufruir destas condições é necessária apresentação do respectivo cartão de associado.
Site: www.inatel.pt

GRUPO HOTELEIRO FERNANDO BARATA
O Grupo Hoteleiro Fernando Barata concede aos associados um desconto de 25% sobre o preço de
balcão, em todas as suas unidades de alojamento, espalhadas por todo o País.
O desconto não se aplica em épocas especiais como o Fim-de-Ano. As diversas
unidades hoteleiras abrangidas pelo Protocolo poderão ser consultadas no sitio do
Grupo na Internet: http://www.grupofbarata.com/
Necessária apresentação do respectivo cartão de associado (a).
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WR HOTELS
De acordo com o Protocolo, os nossos associados beneficiam de um desconto de 25% nos preços de
balcão dos hotéis deste Grupo:


Hotel e Estalagem do Caramulo;



Hotel Costa da Caparica;



Hotel São João da Madeira.

QUINTA DO ANJO DA GUARDA
A Quinta do Anjo da Guarda em Alpedrinha, Fundão, oferece 15% de desconto nos Apartamentos
em época baixa e 10% em época alta.
No restaurante da Quinta os descontos são de 5%.
Morada: Rua Deão Boavida nº 23 6230 – 079 ALPEDRINHA
Tel. 275 567126 Site: www.facebook.com/quintaanjodaguarda

HOTEL RURAL FLOR DO MONTE
Localizado na região do Alto Douro vinhateiro (Património Mundial), o Hotel Rural Flor do
Monte concede aos nossos associados um desconto de 15% nas tarifas praticadas.
Morada: Hotel Flor do Monte Pombal de Ansiães,5140 – 222 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Tel. 278 660010Fax. 278660018 Site: www.flordomonte.com E-mail: Hotel@flordomonte.com
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PRAIAGOLFE HOTEL
O PraiaGolfe Hotel fica situado em Espinho, junto ao Casino e em frente ao mar, com uma vista
panorâmica do Oceano Atlântico. Este Hotel apresenta um desconto aos nossos associados
de 30% sobre os preços de Balcão, desde que acompanhados com o respectivo cartão de Sócio.
Rua 6 4500 – 357 ESPINHO Tel. 22 7331000 Fax. 22 7331001
E-mail: reservas@praiagolfe.com

Web: www.praiagolfe.com

HOTEL MONTE RIO
TERMAS SÃO PEDRO DO SUL
O Hotel Monte Rio, no âmbito do Protocolo realizado com o SINDETELCO, oferece a todos os nossos
associados um desconto de 10% sobre o valor da tabela de alojamento do Balcão do Hotel.
Morada: Estrada da Lameira – Cruzamento c/ a variante Várzea – 3660 Termas de S. Pedro do Sul
Tel. 232 720040 Email: geral@hotelmonterio.com.pt Web: www.hotelmonterio.com.pt/

QUINTA ENTRE-RIOS
A Quinta Entre-Rios oferece 10% de desconto no alojamento aos nossos associados , em qualquer mês
do ano (excepto Agosto). Esta Quinta situa-se no coração de Trás-os-Montes (Mirandela).
Tel. 278 263 160

Tlm. 962341340

Site: www.quintaentrerios.no.sapo.pt
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CASA WLADIVAL – TURISMO RURAL
A Casa Wladival situa-se em Dornes e possui terraços ajardinados, em contacto directo com a Albufeira
de Castelo do Bode (rio Zêzere). Os nossos associados poderão ficar alojados nesta simpática casa com
descontos:
Preços por Quarto/Suite para duas pessoas:
 1 noite: 60 €
 2 noites: 110 €
 3 noites: 160 €
Este preço inclui o alojamento, bebida de boas vindas e pequeno-almoço.
Morada: Rua da Barca s/n – 2240 – 611 Dornes – Ferreira Zêzere

A CARQUEJA – TURISMO DA NATUREZA
A CARQUEJA

é uma entidade gestora de um empreendimento de Turismo no Espaço Rural, classificado
de Turismo de Aldeia, situado na Aldeia de Casares, a norte do Concelho de Vinhais, no Nordeste
Transmontano.





Ocupação de 3 a 4 noites – 5% desconto
Ocupação de 5 a 8 noites – 10% desconto
Ocupação de 9 a 15 noites – 15% desconto
Ocupação mais de 15 noites – 20% desconto

Os descontos não são válidos nos períodos entre 24 de Dezembro e 2 de Janeiro, semana do Carnaval,
semana da Páscoa e no mês de Agosto, não sendo acumulável com outras promoções.
Morada: Av. Fernando Pessoa Lote E Nº 10 – 1º DT – 5300 – 177 BRAGANÇA
Tel. 273 323301 Fax: 273 323322 Web: http://www.casas-de-casares.com/
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HOTEL PENEDO FURADO
FOZ DO ARELHO
Este protocolo engloba um desconto de 15% sobre os preços praticados no hotel e aplica-se aos
nossos associados e respectivos conjuges e agregado familiar, ascedentes e descendentes.
Para usufruir deste desconto é necessária a apresentação do cartão de associado ou declaração
passada para o efeito. Site: www.hotelpenedofurado.com

RESIDENCIAL SANTA CLARA
A Residencial Santa Clara, na Vidigueira, apresenta aos nossos associados um desconto de 10% nos
preços praticados na Residencial. Situada no coração da planície alentejana está rodeada de cinco
Ermidas (Stª Clara, S. Pedro, S. Rafael, S. António e N. Sra da Guadalupe). Para usufruir deste
alojamento deverá identificar-se como associado (a) do SINDETELCO através do respectivo cartão.
Rua do Lago, 1 7960 – 258 Vidigueira

Web: www.residencialsantaclara.com

HOTEL NAVE
De acordo com o Protocolo firmado entre o SINDETELCO e o Hotel Nave no Porto, os associados
poderão pernoitar neste hotel a preços reduzidos. A Tabela é a seguinte, já com desconto:



Quarto Single em regime de pequeno-almoço – 39 €uros
Quarto Duplo em regime de pequeno almoço – 46 €uros
Morada: Av. Fernão Magalhães Nº 247, 4300 – 190 PORTO
Tel. 225 899030 E-mail: reservas@hotelnave.com Web: http://www.hotelnave.com/
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FLASH VIAGENS
As Viagens Flash disponibilizam um Programa de Férias diversificado aos nossos
associados com descontos até 25% nas viagens. Os pagamentos poderão ser
efetuados em prestações.
Email: geral@flashviagens.com Site: http://www.flashviagens.com

OÁSIS TRAVEL
A agência de viagens Oasis Travel concede aos nossos associados a seguinte tabela de descontos:

Além destas condições o protocolo engloba a possibilidade de pagamento das viagens em 18
mensalidades sem juros. Todas as reservas devem ser si nalizadas com 25% do valor. Os descontos
aplicam-se sobre o preço base dos produtos ou pacotes turisticos.
Rua Alexandre Herculano nº 3 B 1169-070 LISBOA Tel: 21 319 36 00 E-mail: outgoing@oasistravel.net
Site: http://oasistravel.net

13

AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS AUTO
CARLOS SIMÕES – CONCESSIONÁRIO CITROEN
O Concessionário Citroen – Carlos Simões LDAapresenta descontos, na compra de um Citroen,
consoante os Modelos que escolher, a saber:
C1 – 19% / Novo C3 – 20% / DS3 – 9,50% / DS4 – 10% / DS5 – 10,5% / CELYSSE – 10% / C3 PICASSO – 15% / C4 –
15% NOVO C4 PICASSO – 10% / C5 BERLINA E TOURER – 14% / NEMO COMBI – 17% / BERLINGO COMBI – 12%

Estes descontos são valores mínimos, podendo ser superiores conforme a versão.
Os descontos serão efectuados sobre o preço base da viatura. Este
Concessionário apresenta também descontos até 15% na oficina, mão-de-obra e
peças.
Estrada Nacional 116, Edifício Carlos Simões, Nº 37, Paz, 2644 – 012 MAFRA
Tel. 261 817750 | 261 817759 Site: www.carlossimoes.pt

FIMAFRA E A DANILCAR
FIAT, ALFA ROMEU, LANCIA E DAEWOO
O Grupo Fimafra e a Danilcar apresentam, aos nossos associados, as seguintes condições vantajosas em
bens e serviços relacionados com os automóveis das marcas acima enunciadas:




Desconto de 8% na aquisição de qualquer viatura das marcas acima descritas;
Desconto de 10% em material e mão-de-obra nas oficinas do Grupo Fimafra e Danilcar
(com excepção dos serviços de bate-chapa e pintura);
Acesso a outras campanhas / promoções que vigorem no acto da aquisição de
viaturas.

Para usufruírem destas condições os nossos associados deverão apresentar o seu cartão de Sócio no
acto do pagamento do bem ou serviço.
FIMAFRA (Fiat, Lancia e Alfa Romeu)
Bairro da Paz Edifício Fimafra 2640 – 566 Mafra
Telefones: 261 816320 / 261 816329 / 96 9856071 (Vítor Maninha – Técnico Comercial)
DANILCAR (Daewoo)
Rua Dr. José de Bastos, 14
2560 – 332 Torres Vedras
Telefones: 261 338965 / 96 9856071
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GARAGEM CENTRAL DO POÇO DO BISPO
O Protocolo com esta oficina contempla um desconto igual ao valor da equilibragem das rodas
(actualmente 4,90€ cada roda). Necessária apresentação do cartão de associado para usufruir do
desconto.
Rua Fernando Palha 20 a 24 1900—694 LISBOA
Tel: 21 8681256 / 21 8684162 Site: www.pneuspocobispo.com

O MUNDO DOS PNEUS
O Mundo dos Pneus oferece aos nossos associados descontos entre 25% e 35% na compra de pneus,
sendo que, o desconto varia neste intervalo consoante as marcas requisitadas.
Rua Passos Manuel, 59 – D (Ao Jardim Constantino) 1150 – 258 LISBOA Tel. 21 3575019
Posto de Pneus: 21 3538695 / 21 3140826
Site: www.omundodospneus.com

VITORINOS, OFICINA AUTO
O Protocolo com esta oficina contempla um desconto de 10% no material e mão-de-obra.
Necessária apresentação do cartão de associado para usufruir do desconto.
Morada: Rua Afonso De Albuquerque, 33-B, AMADORA, Lisboa 2700-013 Tel: 214941395

FARMÁCIAS
FARMÁCIA SALUS
LISBOA
A Farmácia Salus concede os seguintes descontos aos nossos associados que comprovem ser
filiados no SINDETELCO, através do respectivo cartão de associado:




10% nos medicamentos não comparticipados;
10% nos produtos de “Dermo-cosmética”;
8% nos medicamentos com receita médica.
O direito de cada Sócio ao desconto é extensivo ao respectivo agregado familiar.
Rua Luciano Cordeiro, LISBOA Tel. 21 3156381 Fax. 21 3300436
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FARMÁCIA DUCAL
LISBOA
A Farmácia Ducal, localizada na Av. Duque de Loulé em Lisboa, concede os seguintes descontos aos
nossos associados que comprovem ser filiados no SINDETELCO, através do respectivo cartão de
associado:




10% nos medicamentos não comparticipados;
10% nos produtos de “Dermo-cosmética”;
8% nos medicamentos com receita médica.
O direito de cada Sócio ao desconto é extensivo ao respectivo agregado familiar.

FARMÁCIA ULTRAMARINA
LISBOA
A Farmácia Ultramarina, concede os seguintes descontos aos nossos associados que comprovem ser
filiados no SINDETELCO, através do respectivo cartão de associado:




10% nos medicamentos não comparticipados;
10% nos produtos de “Dermo-cosmética”;
8% nos medicamentos com receita médica.
O direito de cada Sócio ao desconto é extensivo ao respectivo agregado familiar.
FARMÁCIA ULTRAMARINA
Rua São Paulo Nº 101, LISBOA Tel. 21 3478932 Fax. 21 3421771

FARMÁCIA COSTA CABRAL
PORTO
Situada no Porto proporciona descontos aos nossos associados que comprovem ser filiados no
SINDETELCO, através do respectivo cartão de associado.
Em medicamentos não comparticipados o desconto é de 10%. Nos produtos de cosmética,
puericultura, veterinária, ortopedia, higiene oral e outros o desconto é de 15%.
O direito de cada Sócio ao desconto é extensivo ao respectivo agregado familiar.
Rua de Costa Cabral Nº 1832, PORTO
Site: www.farmaciacostacabral.com
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FARMÁCIA RODRIGUES DOS SANTOS
CASTELO BRANCO
Esta Farmácia concede as seguintes condições aos nossos associados:


5% de desconto no total da fatura em todos os produtos de farmácia, incluindo medicamentos.

O desconto não é aplicável a medicamentos não sujeitos a comparticipação com valor igual ou
superior a 50 €uros. O direito de cada Sócio ao desconto é extensivo ao respectivo agregado familiar.
Rua Prof. Dr. Faria de Vasconcelos Nº 16 R/C DT
6000 – 266 CASTELO BRANCO

ÓPTICAS E OCULISTAS
INSTITUTO ÓPTICO
Protocolo que abrange estabelecimentos ópticos que estão distribuídos por todo o território
continental. Apresenta a seguinte tabela de descontos aos nossos associados e respetivo agregado
familiar:
 Óculos Graduados – 20%
 Armações – 20%
 Lentes – 20%
 Lentes de Contacto e Produtos de Contactologia – 15%
 Óculos de Sol – 15%
 Outro Material Óptico (binócolos, microscópios, lupas, etc.) – 10%
 Limpeza e Regeneração de Lentes de Contacto – grátis
 Estudo de Despistagem – grátis
 Estudo e Desenvolvimento visual – 10%
 Exame Visual Completo – 30%
 Exame Optométrico de Controlo – 10%
 Exame de Ensaio para Lentes de Contacto – 10%
 Exame de Controlo para Lentes de Contacto – grátis
Site: www.institutoptico.pt

Email: geral@institutoptico.pt

ANDRÉ ÓPTICAS
www.andreoticas.com

Com várias óticas na zona de Lisboa apresenta os seguintes descontos para os nossos associados:
Óculos Graduados – 20% Desconto / Óculos de Sol – 15% Desconto / Lentes de Contacto e Produtos –
10% Desconto / Outro material Óptico – 10% Desconto / Exames de Optometria, Contactologia e
Reeducação Visual – 30% Desconto e prioridade de marcação / Adaptação de Lentes de Contacto –
Oferta dos primeiros produtos de Conservação.
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CENTRO ÓPTICO HM
O Centro Óptico “HM” com estabelecimentos em Oliveira do Hospital, Seia e Tábua apresenta aos
nossos associados os seguintes descontos:





10% nos óculos (aros + lentes)
10% só nos aros
10% só nas lentes
10% óculos do sol
Centro Ópticos em Oliveira do Hospital, Seia e Tábua
Site: hmcentrooptico.blogspot.pt/

MAIS OPTICA
A Mais Optica, em Lisboa, de acordo com o Protocolo celebrado com o SINDETELCO, oferece aos
associados, os seguintes benefícios, incorporados na adesão ao cartão Privilege:












Desconto de €17,50 na adesão ao cartão Privilege;
2 anos de seguro contra quebra da armação e/ou lentes, na compra de uma armação e duas
lentes;
Desconto de 10% em todas as compras sem promoção;
Desconto de 5% em todas as compras com promoção;
Desconto de 5% em aparelhos auditivos;
Garantia de 6 meses de adaptação às lentes;
Período de garantia estética de 45 dias:
Possibilidade de associar 3 pessoas ao cartão Privilege;
Óculos monofocais com anti-reflexo a 79€;
Oculos progressivos com anti-reflexo a 179€;
Desconto de €30 em compras de armação e lentes superior a 140 € (desconto único valido apenas
para 1 compra);
Morada: Rua do Carmo Nº 90, 1200 – 094 LISBOA (junto ao elevador de Santa Justa)
Tel. 21 3428244 Fax. 21 342126 Site: www.maisoptica.pt

ÓPTICA CENTRAL DE LEIRIA
De acordo com o Protocolo celebrado, os associados do SINDETELCO têm ao dispor as seguintes
condições especiais:
– 20% DE DESCONTO EM LENTES OFTÁLMICAS.
– 20% DE DESCONTO EM ARMAÇÕES.
– 15% EM ÓCULOS DE SOL
– 10% DE DESCONTO EM LENTES DE CONTACTO CONVENCIONAIS.
Os Descontos mencionados não são acumuláveis com outras promoções ou acordos existentes com
outras entidades ou instituições.
Site: www.opticacentral.pt
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CONFIANÇA OCULISTAS
A Confiança Oculistas no Porto apresenta descontos de 20% nas Armações para Óculos e Lentes, 10% em
Lentes de Contacto e respectivo Líquido e 15% nos Óculos de Sol. A consulta médica ficará por 20 Euros e
as lentes têm a garantia de 1 ano.
Rua de Cedofeita 367 4050 Porto
Tel. 22 208 7553

ÓPTICA GÉMINI
A Óptica Gemini, em Lisboa, concede aos associados do SINDETELCO um desconto de 20% em todo o
material óptico. Os exames de optometria, medição de tensão ocular, campimetria e contactologia
são gratuitos para os nossos associados.
Rua Sousa Lopes, Lote PQ/RS, Centro Comercial Gémini, Loja 73 LISBOA

Tel/Fax: 21 7931063

GINÁSIOS / BELEZA
CLUB FIT – GINÁSIO HEALTH CLUB
LISBOA
O Club FIT concede a todos os associados do SINDETELCO, desde que devidamente identificados, as
seguintes condições no seu Cartão Gold (livre trânsito geral):




Taxa de inscrição: 41 Euros;
Cartão Gold até às 17 horas – 45,50 Euros / Mês;
Cartão Gold Full Time – 50,5 Euros / Mês;

Este cartão dá direito a um nº ilimitado de sessões de Cardiofitness (com professor), Musculação (com
professor), Ginástica (Pilates, Step, Localizada, Stretching, etc), Yoga, Kick Boxing (apenas na opção de Full
Time), Sauna, Banho Turco, Jacuzzi, 1 toalha por sessão e 20% de desconto no Solário e 40% no Krav
Maga.
CONTACTOS
Morada: Av. Almirante Gago Coutinho, Nº 56, 1700 – 031 LISBOA
Telf: 21 8408953 Fax: 21 8465473
E-mail: info@clubfit.pt
Site: www.clubfit.pt
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STEP – ESTÉTICA PROFISSIONAL
LISBOA
A STEP concede aos nossos associados um desconto de 15% em vários serviços de estética:











Fotodepilação;
Anti-Envelhicimento;
Drenagem Linfática Manual;
Microdermobrasão (manchas, rugas, estrias)
Endermologia;
Ortopedia;
Nutrição;
Rigidez articular;
Mesoterapia (Anti-celulítico, reafirmante, adelgaçante)
etc.

Para usufruir deste desconto deverão identificar-se como associados através do respectivo cartão de
sócio.
Morada: Estrada da Luz nº 96 1600 – 161 LISBOA Tel. 217 265 988
E-mail: geral@step.com.pt
Site: www.step.com.pt

SOLINCA OEIRAS
Entre o SOLINCA de Oeiras e o SINDETELCO celebrou-se um protocolo de cooperação que permite aos
nossos associados usufruírem de um desconto de 90% na Jóia e 20% na quota mensal.
Para beneficiarem do desconto previsto deverão apresentar o respectivo cartão de associado.
Morada: Estrada da Medrosa – Rua Raul Lino Lote 11 2780-180 OEIRAS
Tel: 214 694 130 Fax: 214 694 139 E-mail: oeiras@solinca.pt Site: www.solinca.pt

ANABELA DA POÇA – CABELEIREIROS / ESTÉTICA
PORTO E ESPINHO
Protocolo que engloba oferta de um Brushing na 1ª visita realizada ao salão, 20% de desconto em
todos os serviços (excepto compra de artigos) e atribuição de cartão de cliente. Para usufruir destas
condições é necessária a apresentação do cartão de associado (a).
Rua Formosa Nº 409, 4300 – 253 PORTO Tel. 22 2012554
Rua 31 Nº 461, 4500 – 187 ESPINHO Tel. 22 7322420
Site: www.anabeladapoca.com
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VIVAFIT
O VIVAFIT é uma cadeia portuguesa de centros de bem-estar e emagrecimento para senhoras, com
centros espalhados por todo o país. De acordo com o protocolo celebrado com o SINDETELCO os
nossos associados poderão frequentar os centros com condições especiais, a saber:
• 10% de desconto nas mensalidades das opções VIVAFIT GOLD e VIVAFIT CIRCUITO de 12 meses;
• 5% de desconto nas mensalidades na opção VIVAFIT CIRCUITO de 6 meses;
• As colaboradoras, já sócias do centro, poderão aceder ao respectivo desconto nas suas mensalidades,
a partir da data em que o comprovarem.
• Os descontos são concedidos mediante a apresentação do cartão de associado. Os conjugues dos
associados também podem frequentar os centros desde que apresentem comprovativo de morada.
Site: www.vivafit.pt

NATURAL HAIR SPA
LISBOA
O SPA NATURAL HAIR é um espaço onde pode cortar o seu cabelo e renovar a imagem, além de relaxar
ao ritmo de uma massagem ou tomar um lanche descontraído. De acordo com o protocolo celebrado
com o SINDETELCO os nossos associados poderão frequentar o SPA com 10% de desconto sobre o
preço da Tabela nos serviços do Instituto, excepto Cafetaria e Prestação de Serviços. Os descontos não
são acumuláveis com outras ofertas ou promoções em vigor. Para usufruir do desconto os associados
deverão apresentar o seu cartão de associado.
Morada: Rua Dona Estefania Nº 81 A, 1150 – 132 LISBOA
Site: http://www.naturalhairspa.pt/

LIVRARIAS | PAPELARIAS
PAPELARIA FERNANDES
De acordo com o Protocolo celebrado com a Papelaria Fernandes, os associados do SINDETELCO
beneficiam de 10% de desconto nas compras feitas nas lojas desta Papelaria. Material informático,
papel de fotocópia e livros escolares não beneficiam deste desconto.
O desconto não é cumulável com outras promoções e será concedido mediante apresentação do
respectivo cartão de associado. A rede de Lojas pode ser consultada no Site da Empresa.
Site: www.papelariafernandes.com.pt

21

BULHOSA LIVREIROS
A Bulhosa oferece um desconto de 10% na compra livros nas suas lojas. Para tal os associados deverão
apresentar o seu Cartão de Associado.

LIVRARIA CARTONADA
MADEIRA
A Livraria Cartonada com sede no Funchal (Madeira) concede aos nossos associados os seguintes
descontos:
 8% em Livros Escolares;
 15% em Material Escolar;
 20% em Material da Área de Artes;
Para usufruir deste desconto deverão identificar-se como associados através do respectivo cartão de
sócio ou declaração passada para o efeito
Rua da Queimada de Cima Nº 15, 9000 – 065 FUNCHAL
Telefone: 291 225294 / Fax: 291 225243

CONSTRUÇÃO CIVIL
TINTAS ROBBIALAC S.A.
A Robbialac, no seguimento do protocolo estabelecido com este Sindicato, oferece um desconto de
35% em sobre a Tabela de venda ao público em vigor (a pronto pagamento). Este desconto é válido
em todas as Lojas Robbialac, excluindo-se os revendedores.
Para usufruir deste desconto deverão identificar-se como associados através do respectivo cartão de
sócio.

RAMIRO CORREIA – EMPREITEIRO
A empresa de Construção Civil Ramiro Correia oferece aos nossos associados um desconto de 10% em
qualquer obra de construção civil (restaurações, pinturas, impermeabilizações, etc).
Para usufruir deste desconto deverão identificar-se como associados através do respectivo cartão de
sócio.
CONTACTOS
Rua D. Afonso Noronha Nº 3 R/c Dtº, Reboleira, 2720 – 158 AMADORA
Tel. 96 2942078
Fax. 21 4964132
22

EUSÉBIO SANTOS – EMPREITEIRO
A empresa de Construção Civil Eusébio Santos oferece a todos os sócios um desconto de 30% em
qualquer obra de construção civil (isolamentos, canalizações, pinturas, etc).
Para usufruir deste desconto deverão identificar-se como associados através do respectivo cartão de
sócio.
Morada: Rua do Paraíso nº. 20, Portela de Almornos, 2715 – 359 ALMARGEM DO BISPO – SINTRA
Tel. 91 9840522

OUTROS PROTOCOLOS
PISCINAS MUNICIPAIS DE LOURES
Os associados do SINDETELCO, segundo o estipulado no Protocolo, beneficiam de um desconto de 10%
sobre o valor das mensalidades. As inscrições são efetuadas nas instalações da GESLOURES estando
apenas limitadas à existência de vagas.

ALGARCINE
PORTIMÃO, OLHÃO E SINES
Esta Empresa de cinemas oferece aos nossos associados, colaboradores e respectivos cônjuges e
descendentes em 1º grau, bilhetes de cinema a 3 Euros nos cinemas abaixo indicados, mediante
apresentação do cartão de associado.
Cinemas de Portimão
Avenida Miguel Bombarda
8500-000 PORTIMÃO
Telefone: 282411888
Centro Comercial Ria Shopping
Estrada Nacional 125, N° 100
8700-137 OLHÃO
Telefone: 289703332
Cinemas de Sines
Rua Professor António Aleixo
Sines
23

VIVAVENTURA
GOUVEIA
Concessionária de um Parque Aventura, situado no Concelho de Gouveia. A Empresa promove o
contacto com a Natureza, organização e realização de eventos na área da Serra da Estrela. Oferece um
desconto de 10% dos preços de Tabela aos nossos associados, mediante a apresentação do respectivo
cartão de sócio, em actividades a realizar no Parque desta Empresa.
Os programas desta Empresa incluem:
Actividades



















Paintball, Tiro com Arco, Zarabatana, Besta, Pressão de Ar
Passeios TT, BTT, Percursos Pedestres, Passeios de Burro
Slide, Rappel, Pontes, Tirolesa, Escalada Natural
Canoagem, Windsurf, Canyonning
Ski, Snowboard, Moto de neve
Sessões de Astronomia, Orientação, Jogos tradicionais, Peddy Paper
Refeições Tradicionais
Churrascos
Magustos
Provas de Queijo e Enchidos Serranos
Provas do Vinho do Dão
Acampamentos
Festas de Aniversário
Seminários
Torneios
Festas para empresas
Festas Populares
Campos de Férias.
Animação de Rua

Malabarista, Palhaços, Cuspidor de Fogo, Swings de Fogo, Andas, Escultor de Balões, Pinta Faces,
Ateliers diversos.
Animação de Espaço
Matraquilhos Humanos, Touro Mecânico, Insufláveis, Parede de Escalada, Bola Gigante.
Site: http://www.vivaventura.com
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