Vantagens
Associados

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

CATEGORIA/ATIVIDADE

EDUCAÇÃO,
LIVROS E
CULTURA

LAZER E
ENTRETENIMENTO

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

EMPRESA

VANTAGENS

20% sobre PVP Comercialização e distribuição de livros e
outras publicações

10% de desconto nos almoços à carta, de 2ª a 6ª feira
10% nos workshops de Gin, Sushi e Golf (sujeito a
reserva e mínimo de 4 pax)
10% de desconto no Gree Fee
10% de desconto nos cestos de 24 bolas
Oferta de 1 aula de experiência de Golfe (30 min) por
cada 4 pax (PVP: 10eur/pax)

20% de desconto na aquisição dos serviços do Mihad
SPA: Tratamentos de Rosto e Corpo, Radiofrequência,
Eletroestimulação; Pressoterapia, Depilação a laser de
Diodo, Pestanas e mais!

Vantagens
Associados
CATEGORIA/ATIVIDADE

EMPRESA

VANTAGENS

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

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%

RESTAURAÇÃO

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

Clínica Médica e de Imagiologia, que dispõe de consultas de
diversas especialidades médicas, medicina dentária,
exames complementares de diagnóstico, serviços de
fisioterapia e outros. Inclui Associados, assim como os
respetivos descendentes directos e cônjuge. *

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

30€ Mensais - 1 vez por semana
50€ Mensais - 2 vezes por semana

Vantagens
Associados
CATEGORIA/ATIVIDADE

EMPRESA

VANTAGENS

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

Desconto de 20% em todas as terapias asseguradas pelo
Gabinete de Apoio Técnico – psicologia, terapia da fala,
terapia ocupacional, apoio a pais, grupos de pais,
psicomotricidade e educação especial.

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

Desconto de 15% em todas as consultas individuais.

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

Programa "Escutar e Orientar" da APSA.
Condições para associados:
1ª sessão - 60€
Seguintes - 50€
O Programa ”Escutar e Orientar” consiste em sessões
individualizadas de esclarecimento sobre a Síndrome de
Asperger.

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

Escutar
&
Orientar

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

Vantagens
Associados
CATEGORIA/ATIVIDADE

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

ALUGUER DE
ESPAÇO

EMPRESA

VANTAGENS
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€;
***

10% de desconto em todas as modalidades de yoga: yoga
babies, yoga kids, vinyasa yoga, hatha yoga e yoga suave/
recuperativo.

Desconto de 10% no serviço de aluguer de espaço da
APSA.
Venha festejar connosco!
Para mais informações sobre este serviço comunicar@apsa.org.pt

Vantagens
Associados
CATEGORIA/ATIVIDADE

EMPRESA

VANTAGENS

SAÚDE,
DESPORTO E
BEM-ESTAR

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)

* 1. Consultas Médicas (disponível na Cintramédica e na Estorilmédica. Nesta última unidade só para Cardiologia e Osteopatia): a. Consultas de
Clínica Geral, Nutrição, Osteopatia, Podologia, Terapia da Fala, ao preço de 30,00€*. b. Consulta de Acupuntura: Avaliação 50,00€*, seguintes a
30,00*. c. Consultas de Outras Especialidades Médicas ao preço de 40,00€*. i. Consultar a nossa página Web www.cintramedica.pt e/ou via telefone
geral, para confirmar as especialidades médicas disponíveis.
*Este preço poderá ser revisto sem aviso prévio, sempre que se produzam alterações nos preços das consultas médicas da n/Tabela de Particulares. 2.
Medicina Dentária (só disponível na Cintramédica): a. Desconto de 15% na Tabela Particular em Ortodontia, Próteses e Implantes da especialidade: b.
Nas consultas com tratamentos associados não será pago o valor da consulta. 3. Exames Complementares de Diagnóstico MCDT (disponível nas três
primeiras unidades, dependendo do tipo de exame): a. Desconto de 25% na Tabela Particular. 4. Análises Clínicas e Anatomia Patológica: a.
Disponíveis em: i. Cintramédica II, na Portela Sintra, ii. Villalab, em Cascais, iii. Labamadora, na Amadora, iv. Labovedras, em Torres Vedras, v.
Estorilmédica, em São João do Estoril, vi. Clínica Médica Nova Era, na Rua São Tomás de Aquino, nr.4-A, nas Laranjeiras em Lisboa. b. Desconto de
25% na Tabela Particular. 5. Fisioterapia (só disponível na Cintramédica): a. Sessão a 15,00€/cada.
*Este preço poderá ser revisto sem aviso prévio sempre que se produzam alterações nos preços de Fisioterapia da n/Tabela de Particulares.
** Neuropsyc - Centro de Neuropsicologia e Psicologia Aplicada
Condilções na tabela seguinte:

*** 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€.

**** Ver tabela de preços para protocolados aqui - www.apsa.org.pt/media/attachments/2019/04/22/tabela-protocolo.pdf

