
VANTAGENS EM SER ASSOCIADO
(Pode ser associado a partir de 15€ / ano. 7,5€ para menores de 18 anos)

Os associados devem apresentar o respetivo Cartão de Associado ou, na falta deste, um Documento Provisório.
Ao ser nosso ASSOCIADO contribui para a melhoria das condições de vida de pessoas com deficiência e incapacidades e outros públicos em risco de exclusão social.

Saúde / Imagem

Av. Luís Martins, Viseu

Desconto nas consultas médicas particulares a pronto pagamento:
• Especialidades médicas: 40€ (desconto 30%) - Exceto Ginecologia
• Clínica Geral (MGF): 30€ (Desconto aproximado de 15%)
• Enfermagem: 20% Desconto
• Fisioterapia: 20% Desconto

Edifícios Viriato, Viseu

Desconto de 10%:
• sobre a comparticipação do utente nas análises clínicas;
• sobre a Tabela de Preços Particulares.

Av. dos Capitães, Viseu

Medicina Geral: Desconto de 10% nas consultas/sessões de: Pediatria, Psicologia Infantil e da Adolescência, Intervenção na dislexia,
Psicologia,  Pedopsiquiatria,  Terapia  Sexual,  Nutrição,  Terapia  da  Fala,  Psiquiatria,  Dermatologia,  Reumatologia,  Fisioterapia,
Preparação para o parto, Saúde Materna, Acunpuctura, Massagem Terapêutica, Massagem de Relaxamento e Anestesia Geral.
Medicina Dentária: Consulta Medicina Dentária (Check-up) e Radiografia Panorâmica gratuitos; desconto de 50% na última consulta
de destartarização.
Nota: Outros tratamentos (Cirurgias, Aparelhos, Implantes e Próteses) sujeitos a orçamento grátis.

Clínica Dentária Universitária
Universidade Católica, Viseu

Desconto de 10% sobre o preço de tabela nos atos médicos prestados por médicos dentistas.

R. Francisco Alexandre Lobo, Viseu
Tel: 232 422 692       Móvel: 925 791 452

Site: www.cliniviseu.com

• 100% de desconto na primeira consulta de exame clínico oral e ortopantomografia;
• 20% de desconto em todos os tratamentos clínicos dentários generalistas;
• 10% de desconto em próteses removíveis e fixas;
• 10% de desconto em ortodontia fixa e removível;
• 10% de desconto em implantologia;
• Possibilidade de financiamento até 48 meses, sujeita a análise de aprovação.

Rede de lojas

Descontos de:
• 100%  desconto  em  todos  os  Serviços  Clínicos:  Consultas  de  Optometria;  Consultas  de  Contactologia;

Ortoqueratologia;  Terapia  Visual;  Adaptação  de  Próteses  Oculares;  Exames  Complementares  de  Diagnóstico  -
Retinografia Não-Midriática, Campos Visuais, Topografia da Córnea, Tonometria, Prevenção Visual;

• 25% Desconto Direto em todos os produtos;
• 35% Desconto Direto em todos os produtos de Marca Própria:  Ergo Lens  - Lentes Oftálmicas;  Ergo Glasses  -

Armações; Ergolens One Day, Ergolens Colors, Eynova, Eynova Toric - Lentes de Contacto; Ergoclean - Líquido para
lentes de contacto; ConfortAqua - Lágrima de Conforto

• Pagamento até 10 prestações (débito direto)

R. Alexandre Lobo 27, Viseu

Serviços gratuitos:
• Consultas  de  optometria,  consultas de contactologia,  campos  visuais,  prevenção visual,  queratometria,  adaptação de

próteses oculares, avaliação do fundo ocular, avaliação do segmento anterior e posterior do olho, avaliação da acuidade
visual,  avaliação de forias e tropias,  exames complementares de diagnóstico –  oftalmoscopia  não-midriática,  trabalho
técnico de corte de lentes e montagem, aconselhamento personalizado.

25% de Desconto Direto em Produtos Selecionados.

Av. Alberto Sampaio, Viseu

Descontos: 20% a pronto pagamento em todas as consultas e atos clínicos no âmbito da medicina dentária
(exceto próteses, implantes e outros serviços especiais, os quais terão um estudo e apresentação prévios de
orçamento com um desconto compatível com o respetivo ato clínico).

Ortomed, Rua 21 de Agosto, Viseu

Descontos:
• a)  15% Desconto nos artigos da marca Ortomedical® e  10% desconto nos restantes artigos em compras na loja, com a

apresentação do cartão de beneficiário do Segundo Outorgante.
• b) 15% Desconto nos artigos da marca Ortomedical® e 10% desconto nos restantes artigos em compras Online, mediante

confirmação de beneficiário do Segundo Outorgante e envio de cupão desconto, o desconto não incide sobre o valor dos
portes de envio e taxa de cobrança.

Os descontos mencionados não são cumulativos com outras promoções em vigor
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Saúde / Imagem

Rostos Simétricos
Hair Clinic

Marzovelos,
Viseu

Desconto de 10% em:
• corte de cabelo;
• pintura e/ou madeixas,
• manicure;
• em todos os outros serviços.

Av. Infante D. Henrique, Viseu

Desconto de 15% sobre a tabela de preços em vigor à altura da requisição dos serviços Médico-Dentários.
Desconto de 10%:

• prótese fixa;
• prótese removível;
• implantologia e ortodontia;
• que estão sujeitos a orçamento consoante a situação em apreço.

Lageosa 
do Dão, 
Tondela

Desconto de 20% nos tratamentos termais nas Termas de Sangemil 
(não incluídos descontos na consulta e inscrição inicial)

R. Dr. Azeredo Perdigão
Bloco 6A R/CH Dto, Viseu

Descontos de:
• de  50%  em odontopediatria, exodontia e tratamentos de dentes decíduos;   (qualquer tratamento que seja

realizado num dente permanente, exceto os selantes, a % a aplicar será a dos tratamentos dentários em
geral.)

•  10% em Prótese Fixa, Prótese Removível, Ortodontia, Implantes,   Branqueamentos, Oclusão
•  20% em radiologia (excluindo TAC's)
•  15%  nos restantes tratamentos dentários

Sem qualquer desconto associado: biomateriais utilizados, como bio-osso, membranas, tachas, PGRF
Consultas  gratuitas:  consulta  de diagnóstico  (excluindo  Orto/Tele),  consulta  para  remoção  de  sutura,  consulta  para  estudo
ortodôntico (excluindo moldes e rx's), rx periapical/oclusal em tratamentos de endodontia, drenagem abcesso, consultas de urgência,
consultas de medicação.
Disponibilizamos diversas formas de pagamento: por consulta, por tratamento, em planos de pagamento a combinar com a clínica.

Desporto / Hotelaria / Restauração

Clube de Futebol
“Os Repesenses”,

Repeses, Viseu

Desconto de 10% na prática das seguintes modalidades:
• futebol (dos 4 aos 18 anos); judo (desde os 4 anos); natação (desde bebés); hidroginástica (para todas as idades).

Isenção de joia para inscrições com um período de carência de 3 meses no pagamento de quotas.
Utilização: do campo de futebol de 11 com piso sintético; utilização do polidesportivo para prática de futebol de 5,
andebol, basquetebol entre outros; utilização na sede do clube, do palco e salão para eventos.

Urbanização Vilabeira, Repeses, Viseu

Descontos de:
• 20% nas mensalidades de aulas ou pack de aulas;
• 10% nos alugueres de campos (com excepção do material desportivo

 e packs de horas de alugueres)

Urbanização Vilabeira, Repeses, Viseu

Desconto de 10% nas refeições no serviço à lista.

Repeses, Viseu

Descontos de:
• 35% no Green Fee, do Golfe Montebelo;
• 20% (sobre o preço de balcão) em alojamento no Montebelo Hotel & SPA, Hotel Príncipe Perfeito, Hotel Palácio dos

Melos, Hotel Casa da Ínsua, Montebelo Aguieira Lake Resort & SPA e Girassol Hóteis ou 10% sobre o preço / noite online
no site do Hotel (excluindo programas e promoções) e um desconto de 10% no SPA;

• 10% na loja Montebelo, em produtos Gourmet e visitas ao Hotel Casa da Ínsua.
• 10%  em  Desporto,  Bem-estar  e  Lazer  (Complexo  desportivo  Príncipe  Perfeito  e  Radikal  Park;  Forlife  (desporto  e

cabeleireiro, só em serviços) e na Pista do Gelo; Polar & Brincar – em entradas, não aplicável a festas de aniversário)
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Casa / Decoração / Eventos

Av. Engenheiro Engrácia Carrilho, Viseu

• Desconto de 10% em todos os produtos e serviços.

Av. António José de Almeida, Viseu

• Desconto de 15% em todos os produtos e serviços.

Largo Major Monteiro Leite, Viseu

• Desconto de 10% em todos os produtos e serviços.

Fórum  
Viseu   • Desconto de 10% em todos os trabalhos comercializados na loja da Florista do Fórum

(exclui-se a aquisição de flor ao pé e/ou molho)

Av. Engenheiro 
Engrácia Carrilho

Viseu             

Desconto de 10% em:
• revelação ou impressão de fotografias;
• sessões fotográficas em estúdio;
• Impressão profissional (Papel Mate/Glossy, Tela, Poster, Lona, Papel Aguarela, etc...);
• Catálogos Empresariais;
• produtos da loja.

Tintas Robbialac, SA
Av. Dr. José de Almeida, n.º 242, Viseu 

Desconto de 45% em Tintas Robbialac no âmbito do programa “Pinta Mais Perto”

Banca / Seguros

Castro Daire

Isenção de Honorários nos financiamentos
Seguros a preços mais competitivos do mercado

Quinta D´El Rei,
Lt. 239 R/C, Viseu

Regalias gerais e especiais aquando da contratação de um crédito,  através da oferta de um “CARTÃO
COMPRAS” plafonado. Outras regalias: aconselhamento financeiro rápido e gratuito, acesso e obtenção de
crédito  ou renegociação /  transferência  de crédito  com as melhores condições de mercado através  da
apresentação de várias propostas, acompanhamento personalizado, entre outras.

Rua Formosa; Av. António José de
Almeida; Praça da República

Válido para domiciliação do ordenado.
Regalias ao nível de: remunerações, descobertos autorizados, despesas de manutenção, livros de cheques, linhas de
crédito de saúde, seguros, serviços de gestão, cartões, aplicações financeiras, crédito habitação, crédito pessoal, crédito
especializado, serviços variados

Espaços e Atividades da APPACDM
Desconto de 10% em:

• aluguer de espaços;
• bilhetes para a Gala Solidária;
• ações formativas promovidas pela APPACDM.
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