
RESTAURAÇÃO

EMPRESA VANTAGENS

Comercialização de material óptico e optométrico e a  

prestação de serviços conexos. Descontos para associados  

e familiares directos: Óculos Graduados - 20%; Óculos de  

Sol - 15%; Lentes de Contacto e Líquidos - 10%; Outro  

Material Óptico 10%

Restaurante Italiano eat-in e com delivery. Desconto de 5%  
sobre o valor da fatura final, não acumulável com outras  
promoções, ofertas e menus do dia.

SAÚDE,  

DESPORTO E  

BEM-ESTAR

Vantagens de 
Associados

EDUCAÇÃO ,  

LIVROS E  

CULTURA

20% sobre PVP Comercialização e distribuição de livros e  

outras publicações

Estas condições só são validas para associados com as quotas regularizadas nos últimos 6  meses.

CATEGORIA/ATIVIDADE



EMPRESACATEGORIA/ATIVIDADE VANTAGENS

Desconto de 15% em todas as consultas individuais.

Descontos em consultas de especialidade.  
Consulte a tabela na última página *

SAÚDE,  

DESPORTO E  

BEM-ESTAR

SAÚDE,  

DESPORTO E  

BEM-ESTAR

SAÚDE,  

DESPORTO E

BEM-ESTAR

Vantagens de 
Associados

Desconto de 15% de todos os serviços tabelados;  

Serviços de aconselhamento e apoio a familiares/  

cuidadores sobre a SA na Área Metropolitana do Porto, ao  

preço de 20€;**



EMPRESACATEGORIA/ATIVIDADE VANTAGENS

10% de desconto em todas as modalidades de yoga: yoga  

babies, yoga kids, vinyasa yoga, hatha yoga e yoga suave/  

recuperativo.

SAÚDE,  

DESPORTO E  

BEM-ESTAR

Vantagens de 
Associados

Desconto entre 15% a 25% em todos os atos clínicos  

prestados ***, bem como a gratuidade dos planos de  

tratamento, consulta de diagnóstico e primeira consulta de  

roncopatia, bem como a gratuidade da consulta semestral  

de rotina, nas condições preferenciais e mais vantajosas  

acima descritas.

SAÚDE,  

DESPORTO E  

BEM-ESTAR

Desconto de 20%, tendo por referência o preçário-base  

disponível para consulta na IMAGO, para todos os  

associados, cônjuges e filhos em consultas de  

especialidades técnicas (Neuropsicologia, Psicologia  

Clínica, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Nutrição)

SAÚDE,  

DESPORTO E  

BEM-ESTAR

http://www.apsa.org.pt/media/attachments/2019/04/22/tabela-protocolo.pdf


** O Centro de Desporto Adaptado propõe-se a criar um grupo de Suporte Interpares para pais/familiares/pessoas/ amigos de pessoas  
com SA, que possibilite a partilha de testemunhos entre os mesmos, indo de encontro aos princípios da APSA. Este serviço terá um custo  
simbólico de 3€.

*** Por favor, contactar a APSA para lhe enviarmos a tabela de protocolo. 

* Neuropsyc - Centro de Neuropsicologia e Psicologia Aplicada  
Condilções na tabela seguinte:


