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PROTOCOLO 

Entre: 

0 grupo A Farmacia, atraves de Multifarma - Sociedade Farmaceutica 
Unipessoal, Lda, pessoa coletiva n° 500 832 412, com sede na Estrada de 
Benfica, 592. 1500-107 Lisboa, aqui representado pelo seu Administrador
Farmaceutico, Tiago Miguel Farrajota Santos, doravante designado por 
Primeira Outorgante. 

e 

APD - Associac;ao Portuguesa de Deficientes, pessoa colectiva n° 
501129430, com sede no Largo do Rato, 18, 1250-185 Lisboa, aqui 
representada pela sua Presidente Gisela Maria Capricho Valente com o 
numero de contribuinte 213098598, doravante designado por Segunda 
Outorgante. 

t livremente acordado e reciprocamente aceite o presente Protocolo de que se 
rege pelo disposto nas clausulas seguintes. 

Clausula 1a 

1- A Primeira Outorgante pretende proporcionar condi96es especiais aos 

colaboradores, associados e familiares da Segunda Outorgante, doravante 

designados Elementos Protocolados, mediante apresentac;ao de Cartao de 

Associado. 
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A Primeira Outorgante concede aos Elementos Protocolados da Segunda 
Outorgante, referidos na clausula 1a, as seguintes condi~oes : 

1. 15% desconto no valor a pagar de Medicamentos sujeitos a Receita 

Medica, sendo que no caso de medicamentos sujeitos a receita medica 

com PVP>69.03€, o desconto sera no maximo 5€/unidade. 

2. 15% desconto no PVP de Medicamentos de venda livre. 

3. 15% desconto no PVP de produtos de farmacia (higiene, 

dermocosmetica, ortopedia, dietetica, veterinaria, homeopatia, outros) 

4. Exce~oes: Os produtos do protocolo da diabetes, leites e papas estao 
excluidos, bem como produtos escassos e produtos de contexto 
pandemico. 

5. Condi~oes validas nas 14 farmacias (Anexo 1) e em compras online 

(Anexo 2). 

6. Servit;:o de Entregas gratuito, sem valor mlnimo, nos concelhos de 

Lisboa, Amadora, Loures, Odivelas, Sintra, Oeiras, Cascais, Almada, 

Seixal, Sesimbra, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela, Setubal 

(Ao domicilio estas condic;oes poderao eventualmente ser alteradas sem 

aviso previa). Pedido ate as 12h, entrega da parte da tarde, dias uteis. 

Envios para outros concelhos de Portugal Continental estao sujeitos a 
restric;oes legais, a outros prazos de entrega, e a cobranc;a de uma taxa 
de 4,99€ se compras inferiores a 25€. 

llhas da Madeira e Ac;ores, e estrangeiro, sujeito a restri~oes legais, 
prazos e taxas diferenciados. 

7. No ambito da promoc;ao da saude e prevenc;ao da doen~a. ac;oes de 
formac;ao, rastreio, vacinac;ao, testagem Covid ou outros servic;os, 
gratuitos ou com condi~6es especiais, a realizar nas instalac;:oes da 
APD, caso o contexto global assim o permita, a acordar mediante 
disponibilidade. 
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Clausula 38 

0 acesso as condiyoes especiais sera concedido mediante a apresentayao do 

documento referido na clausula 1a, nao ficando a APD responsavel, a qualquer 

titulo, pelos pagamentos decorrentes dos bens ou serviyos que venham a ser 

adquiridos pelos beneficiaries ao abrigo do presente protocolo, exceto se as 

compras forem para a entidade. 

Chiusula 48 

Os Elementos Protocolados da Segunda Outorgante deverao apresentar no ato 
da compra: 

a) Documento comprovativo daquela sua qualidade para poderem 
beneficiar das condiyoes comerciais previstas neste protocolo. 

b) Urn documento de identificayao (bilhete de identidade/cartao do cidadao) 
ou outro tipo de documento legale que sirva para fins identificativos. 

c) 0 primeiro Outorgante sempre que necessaria podera obter a 
confirmayao da qualidade do beneficiario atraves de endereyo eletr6nico 
dada no maximo de 24 horas para o endereyo eletr6nico da empresa 
respetiva. 

Clausula 58 

A APD compromete-se a divulgar as condh;oes deste protocolo atraves da sua 
pagina na Internet e atraves de material informative, e autoriza a Primeira 
Outorgante a utilizar o log6tipo da APD em material publicitario e informative 
referente a este mesmo protocolo. 

Clausula sa 

As comunicayoes entre as partes a efectuar ao abrigo do presente protocolo 
sao feitas por escrito, mediante correio eletr6nico, carta ou fax e dirigidas para 
os seguintes endereyos: 

1- Contactos 
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APD 
Largo do Rato, 1 B. 
1250-185 Lisboa 
Tel. 21 388 9883 
Fax: 213 871 095 
Email: info-sede@apd.org.pt 

FARMACIA UNIAO 
Estrada de Benfica, 592 
1500-1 07 Lisboa 
Tel.: 21 71110 72 
Email: encomendas@afarmaciaonline.pt; catarina.guerra@afarmaciaonline.pt 
WhatsApp: 961914850 
Website: www.afarmaciaonline.pt 

2- Altera~oes aos contactos indicados devem ser comunicadas a outra Parte 
per carta ou atraves de endere9o eletr6nico, nos trinta dias subsequentes a 
respetiva modificayao. 

Clausula 7a 

A cessa9ao deste protocolo, qualquer que seja a causa e independentemente 
de quem tome a iniciativa da denuncia ou rescisao, nao exonera a Primeira 
Outorgante de cumprir pontualmente e ate final, os contratos individuais 
celebrados com os beneficiaries da APD ao abrigo do mesmo e que estejam 
em curso ou execu9ao. 

Clausula sa 

0 presente Protocolo e celebrado pelo prazo de 1 ana e e valido desde a data 
da sua assinatura, renovando-se automaticamente no tim do prazo e per igual 
periodo, quando nao seja denunciado por qualquer das partes, mediante carta 
registada com aviso de recep~o. com pelo menos urn mes de antecedencia 
sabre o tim do prazo ou das suas eventuais renovayOeS 

Clausula ga 
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Durante o periodo da sua vigencia, o presente protocolo podera ser objecto de 
aditamento ou alterac;oes, nomeadamente no que respeita a descontos e 
pre<;os que sejam alheios a vontade da Segunda Outorgante. Todas as 
alterac;oes serao comunicadas previamente a APD para acordar a sua inclusao 
no protocolo. A nao existencia de acordo exclui o dito beneficia do protocolo. 

Clausula 108 

0 presente Protocolo podera tambem ser objecto de resc1sao unilateral a 
qualquer memento, desde que formalizado por escrito, para as moradas e 
enderec;os identificados na clausula 6.8

, ficando contudo salvaguardados os 
compromissos ja assumidos entre si a data da resoluc;ao. 

0 presente Protocolo foi celebrado, rubricado e assinado em duas versoes 
originais, ficando urn exemplar para cada uma das Partes. 

Lisboa, 18 de Dezembro de 2021 

~· 

Pelo GrupoA Associo~oo Poi!J~t~~~f)Deftciente~ ·u· . 
. ~ lar&~O Rato n!!~t 1 j G~ ~~~-1' ~P9u P rt N.c.W q 

r\;j,l: In -sede@ap ,org.p 
Telefone 21 3 9883- F-x: 21 38 l09S /. Multifarma, Soc. 

NIF 500 8 412 

Est. de Benfica n2 592 500-107 Lisboa 
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ANEXO 1 

AS FARMACIAS DO GRUPO A FARMACIA 

FARMACIA UNIAO, pessoa coletiva n° 500 832 412, com sede na Estrada de 
Benfica, n.0 592-594. 1500-107 Lisboa; 

FARMACIA PINTO LEAL, pessoa coletiva n° 504 822 632, com sede no 
Shopping Center Massama. Av. America Ferrer Lopes, n° 1A. 2745-862 Queluz; 

FARMACIA DOMUS, pessoa coletiva n° 508 334 667, com sede na 
Rotunda Laura Aires, n° 3, Loja C. 2745-998 Massama; 

FARMACIA SALUTAR, pessoa coletiva n° 508 958 091 , com sede na Rua 
Conde Redondo, n° 9 A. 1150-1 01 Lisboa; 

FARMACIA SOUSA, pessoa coletiva n° 509 103 774, com sede na Estrada de 
Benfica, n.0 429 A. 1500-078 Lisboa; 

FARMACIA SANTA CRUZ, pessoa coletiva n° 506 837 955, com sede na Av. 
Gomes Pereira, no 34 B. 1500-303 Lisboa; 

FARMACIA UNIAO (CAMPO D'OURIQUE), pessoa coletiva n° 513 678 271, 
com sede na Rua Saraiva de Carvalho, n° 145 F. 1350-300 Lisboa; 

FARMACIA DUQUE D'AVILA, pessoa coletiva n° 502 833 840, com sede na Av. 
Duque de Avila, n. 0 32 C/0. 1000-141 Lisboa; 

FARMACIA PALMA, pessoa coletiva n° 513 046 909, com sede na Rua D. 
Estefania, n° 197-B/C. 1000-105 Lisboa; 

FARMACIA MELO ALMEIDA, pessoa coletiva n° 510 029 310, com sede na 
Rua Diogo do Couto, n° 1 OC. 2795-070 Linda-a-Velha; 

FARMACIA PALMEIRIM, pessoa coletiva n.0 509940897, com sede na Av. 
Republica Bloco 3, Loja NB. 2815-800 Sobreda da Caparica; 

FARMACIA NOVA FATIMA, pessoa coletiva n.0 505049660, com sede na 
Estrada Nacional 11, n° 244A. 2835-17 4 Baixa da Banheira. 

FARMACIA VITEX, pessoa coletiva n.0 504857592, com sede na Estrada de 
Benfica, 3738. 1500-076 Lisboa 

FARMACIA DO FOGUETEIRO, pessoa coletiva n.0 505669641, com sede na 
Av. 1° Maio, 93 A,B. 2845-601 Amara. 
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ANEXO 2 

COMPRAS ONLINE 

EMAIL: encomendas@afarmaciaonline.pt 

TELEFONE: 21 711 1072 

WHATSAPP: 96 19148 50 

PAGAMENTO: Referencia MB 

SITE: https://www.afarmaciaonline. pt/ 

1. Criar conta 
https://www.afarmaciaonline.ptlregisto.html 
2. Fazer login com email e password 
3. Na janela "A sua empresa tern protocolo connosco?" colocar SIM 
4. Na janela "coloque par favor o NIF. .. ", colocar o NIF da APD 
5. Clicar no GUARDAR 
6. Vai aparecer o NIF da APD colocado na janela 
7. Voltar a fazer GUARDAR 
Ap6s este passo fica com o protocolo ativo no site e todos os pre90s ja 
estao com o desconto do protocolo. 

~ Registe-se na nossa Newsletter e tenha acesso a centenas de 
promoc;6es, quase sempre cumulativas como desconto de 
protocolo https://www.afarmaciaonline.ptlnewsletter.html 

PAGAMENTO NO SITE: Referencia MB, Cartao de Credito, Paypal e MB 
Way. 
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