
 
Parcerias Ministério das Finanças – setembro 2022 

Conheça as vantagens de que pode usufruir e as novas parcerias. 

            AUTO / OFICINAS 

 Pneus Nunes  Optocentro 

 Gil Oculista 

            LAZER 

 Minigolfe Clube de Portugal  Tintas Robbialac 

          GINÁSIOS

 Fitness Hut 

ALOJAMENTO / HOTEIS

 Vincci Hoteles  

 Farmácia Internacional     

 Farmácia do Rio 

 Farmácia Moura  

 Farmácia Teixeira Lopes  

 Fundação INATEL   

 Hospital Veterinário de Massamá 

 Mays’s Violet 

 Eco Massage  

 Can the Can 

 Eight – The Health Lounge  

 Papelaria Vidal  

  55+  

 APPI  

 Relojoeiro - reparar o tempo 

Caso tenha conhecimento de mais alguma parceria ativa com o Ministério das Finanças, ou pretenda sugerir uma, por favor 
informe a Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas de forma a mantermos esta informação atualizada.  

 

Contactos: Tel. (+351) 218 846 706  ou E-mail  relacoes.publicas@sgmf.gov.pt. 

                       ÓPTICAS 

          DECORAÇÃO 

    SAÚDE E BEM ESTAR        RESTAURAÇÃO

  PAPELARIAS / LIVRARIAS

  OUTROS SERVIÇOS



 

  
Desconto de 10%: 
Almoço e jantar, durante 
toda a semana, sobre 
consumo total. 

Praça do Comércio 
Tlm.: 919 24 47 58 

 
reservations@canthecanlisboa.com 
www.facebook.com/canthecanlisboa 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a. 

 

  
20% de desconto, em 
toda a gama de massa-
gens  
10% em tratamentos de 

estética (unhas, disponí-
veis brevemente) 

Rua dos Fanqueiros 110 
1100-232 Lisboa 
Rua 31 de janeiro 210 
4000-542 Porto 
Tlm.: 919 11 07 77 
geral@ecomassage.pt 
https://ecomassage.pt 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a 
(extensível a familiares 
diretos). 

                                  Desconto de 10% sobre 
todos os artigos apresen-
tados no menu, para con-
sumo mínimo de 5€ 

Praça da Figueira  
12 A e B 
1100-241 Lisboa 
Tlm.:962 89 36 22 
hello@8healthlounge.com 
https://8healthlounge.pt 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a 
(extensível a familiares 
diretos). 

 

                                 

Av. Infante D. Henrique 
Terminal Fluvial do Ter-
reiro do Paço 
Tel.: 218 07 04 74 
farmdorio@gmail.com 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a apenas 
para elaborar ficha de 
cliente. 

 

                                 
Cartão próprio que dá 
acesso a desconto de 
10% calculado sobre o 
valor total da compra; 
Estão excluídos os Medi-
camentos Sujeitos a Re-
ceita Médica com PVP 
superior a 40€ e Alimen-
tação Infantil. 

Av. Infante D. Henrique 
Terminal Fluvial do Ter-
reiro do Paço 
Tel.: 218 07 04 74 
 
farmdorio@gmail.com 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a apenas 
para elaborar ficha de 
cliente. 

12% de desconto em to-
dos os medicamentos su-
jeitos e não sujeitos 
a receita médica (nos 
medicamentos sujeitos a 
receita médica, não com-
participados com PVP su-
perior a 50€, desconto 
de 5%); 
12% de desconto em pro-
dutos de Saúde e bem-
estar;  
Entregas gratuitas e fei-
tas consoante a disponi-
bilidade do produto.  

Travessa da Memória, 
n.º 45 B 
1300-402 Lisboa (Ajuda) 
 
Para informações e requi-
sição de medicamentos: 
Tel.: 213 63 09 44 
 
geral@farmaciamoura.pt 

Criação de número de 
cliente. 
Pagamento das encomen-
das por transferência 
bancária ou por Multiban-
co, (ficando ao critério 
do cliente). 

                 DETALHE DAS PARCERIAS 

             PARCEIROS             BENEFÍCIOS             CONTATOS  CONDIÇÕES DE ACESSO 



                                  

Medicamentos sujeitos a 
receita médica e compar-
ticipados - desconto de 
12% sobre o valor a pa-
gar pelo utente; 
Medicamentos sujeitos a 
receita médica não com-
participados - desconto 
de 12% sobre o valor a 
pagar pelo utente; 
Medicamentos de venda 
livre e produtos de dermo 
cosmética - desconto de 
12% sobre o valor a pa-
gar pelo utente; 
Medicamentos cujo valor 
de PVP seja superior a 50 
euros terão em desconto 
fixo de 2,50 euros. 
Em serviços farmacêuti-
cos (medição de parâme-
tros bioquímicos, utiliza-
ção de equipamento de 
tonificação muscular) 
desconto de 10%; 
Administração de vacinas, 
medição de pressão arte-
rial, seguimento fármaco 
terapêutico, parâmetros 
biométricos (determinação 
de massa gorda, massa 
muscular, índice de massa 
corporal) gratuitos;  
As entregas ao domicilio 
são gratuitas Lisboa, 

Rua do Ouro, nº 228-230 
1100-065 Lisboa 
Tel.: 213 241 360/01 
Tlm: 934 11 23 62 
farminternacio-
nal@yahoo.com 
www.farmaciainternaciona
l.pt 
 
Pedidos de entrega: 
Website:   
www.farmaciainternaciona
l.pt 

E-mail:     
encomendas@farmaciainte
rnacional.pt 

Apresentação  
de cartão de  
funcionário/a. 

 5% de desconto no avia-
mento de receitas médi-
cas; 
10% de desconto em me-
dicamentos não sujeitos a 
receita médica; 
10% de desconto em pro-
dutos de venda livre 
(6% / 23% IVA). 

Rua do Ouro 154 /156 
1100-063 Lisboa 
Tel.: 213 42 48 16 
 
farmteixeiralopes@gmail.com 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a. 

 Desconto de 5% a 15%, 
conforme os artigos.  

Rua Conceição 41/3,  
1100-151 Lisboa 
Tel.: 218 87 90 06 
 
papelariavidal@gmail.com 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a. 

                 DETALHE DAS PARCERIAS 
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 Modalidades: Yoga, Pila-
tes, Chi Kung 
Horários:  
Segunda-feira: Pilates 
12h30-13h30  
Terça-feira: Yoga 12h30
-13h30   
Quinta-feira: Chi Kung 
12h00-13h00 
Sexta-feira: Yoga 12h00
-13h00  
 
Local: SGMF - sala 27, 
1.º andar, Rua da Alfân-
dega - n.º 5 
Lisboa 

Para efeitos de inscrição 
e informação: 
Departamento de  
Desporto Fundação  
INATEL 
Tel.: 210 02 71 33 
 
desporto@inatel.pt 
Apresentação do programa 
Regulamento 
Formulário Inscrição 

 

Apresentação de cartão  
de funcionário/a.  
Se não for funcionário/a 
das Finanças deve  
informar a segurança e 
apresentar identificação 
pessoal. 

 Desconto de 20% em 
aros, lentes oftálmicas e 
óculos de sol 
Desconto de 15% em len-
tes de contato 
Desconto de 10% nos 
restantes produtos 

Carlos Baptista 
Rua da Prata, 138 
1100-420 Lisboa 
Tel.:218 87 98 29 
Tlm.:913 10 37 65 
 
gil.oculista@net.vodafone.pt 

 

Não é necessário  
apresentar cartão de 
funcionário/a. Condições 
extensíveis a familiares 
diretos  

Anuidade 24€ (valor pago 
de 12 em 12 meses) + 
5,50€ €/semana; 
Acesso a TODOS os Clu-
bes (ver localização na 
apresentação); 
Utilização em HORÁRIO 
TOTAL; 
TODAS as aulas de grupo 
Hut2GO – 2 Bebidas vita-
minadas e aromatizadas 
por treino; 
1 Consulta de NUTRIÇÃO 
a cada 3 Meses 
(marcações através das 
clínicas BodyConcept); 
Aulas Virtuais V-CLASS; 
Extensível a 5 pessoas do 
AGREGADO FAMILIAR 
(pagas através do mesmo 
NIB); 
Adesão SEM FIDELIZA-
ÇÃO ANUAL (mínimo 1 
mês). 

Hugo Aguiar 
Central Corporate  
Tlm.:914 82 34 17 
 
sara.moreso@fitnesshut.pt 
Tlm: 917 74 30 27 
 
http://www.fitnesshut.pt 
www.facebook.com/
fitnesshut 

Apresentação de  
cartão de funcionário/a. 
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 € 2,40- preço de venda 
do bilhete (desconto de 
20% face ao PVP de € 3) 
preço de venda do bilhete 
(desconto de 30 % face 
ao PVP de € 2,50) por 
pessoa e por volta a um 
dos circuitos, o qual inclui 
material de jogo 
(prancheta c/ caneta, 
protocolo para registo da 
pontuação e aluguer de 
taco e bola). 

AV. General Norton de 
Matos 
Parque Urbano de Mi-
raflores (junto à Clínica 
Dr. Joaquim Chaves e 
PSP de Miraflores) 
1495-148 Algés 
Tel.: 913 65 71 94 
 
minigolfeclubedeportu-
gal@gmail.com 
 
Mais informações em: 
http://
minigolfeclubede-
port.wixsite.com/mcportugal/

 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a.  

20% de desconto no valor 
das consultas normais  
20% de desconto no valor 
das consultas de urgência 
20% de desconto no valor 
das vacinas  
10% de desconto no valor 
dos exames de diagnósti-
co internos 
10% de desconto no valor 
da ração (exceto promo-
ções) 
10% de desconto no valor 
do internamento 
10% de desconto no valor 
do internamento de cui-
dados intensivos 
5% de desconto no valor 
do ato cirúrgico 
Não se incluí exames de 
diagnóstico externo, con-
sultas de especialidade, 
medicações 
10% de desconto em to-
dos os artigos da loja O 
Jardim da Bicharada 
(exceto promoções e ani-
mais) 
Pode consultar a tabela 
de preços aqui. 

Rua Dr. Francisco Ribeiro 
Spínola, nº1, Loja 1 
2745-872 Massamá 
Tel..: 214 39 23 39 
Tlm: 919 00 72 35 
 
hvm.geral@gmail.com 
Horário: 24 horas 
9h-21h – Horário Normal 
21h-9h – Horário de urgên-
cia 

Apresentação de  
cartão de funcionário/a. 
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 35% Desconto em pneus 
da marca Bridgestone; 
35% Desconto em pneus 
da marca Firestone; 
30% Desconto em pneus 
da marca Yokohama; 
35% Desconto em pneus 
da marca Continental; 
30% Desconto em pneus 
da marca Michelin; 
30% Desconto em pneus 
da marca Bfgoodrich; 

Mário Nunes 
Rua José Afonso, 2, 
Traseiras 
2745-136 Queluz 
(Junto PSP Queluz, Fren-
te do Chimarrão da Ama-
dora) 
Tlm.: 964 25 01 42 
Tel.: 214 35 88 51 / 
214 35 89 51 
 
pneusnunes@pneusnunes.pt 
www.pneusnunes.pt 

 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a.  

Desconto de 20% em 
aros, lentes oftálmicas e 
de contacto e óculos de 
sol; 
Descontos de 10% nos 
restantes produtos; 
Descontos não acumulá-
veis com qualquer promo-
ção ou outro tipo de 
ofertas; 

Lisboa – Av. António Au-
gusto de Aguiar nº 32 C. 
Lisboa – Rua da Prata 
nº144 
Tel.: 213 11 32 70 / 
218 82 20 05 
optocentro@optocentro.pt; 
baixa@optocentro.pt 

Horário: 2ª a 6ª: 9h – 
19:30h 
Sábado: 9h30-13h. 
Não encerra  para  al-
moço. 
Porto- Rua de Sá da 
Bandeira nº 347 
Tel: 222 01 42 17 
porto@optocentro.pt 

Horário: 2ª a 6ª: 9h – 
19h 
Sábado: 9h30-13h. 
Não encerra  para  al-
moço. 
Mais informações no site: 
www.optocentro.pt  

Apresentação de  
cartão de funcionário/a. 

 Horário: Segunda a sexta 
das 9h00 às 21h00 e aos 
sábados das 10h00 às 
18h00 
Marcação das consultas 
por e-mail e telefone. 
Preço por consulta: 30€ 
(pack de 4 sessões 
100€), desmarcações até 
24h de antecedência. 
Protocolo extensível aos 
familiares – cônjuges e 
descendentes 

Rua do Salitre, 185, r/c 
dto 
1250-199 Lisboa 
Tlm.: 934 60 48 38 / 
21 388 03 88 
 
maysviolet.reiki@gmail.com 
https://www.facebook.com/
MartaPereiraTorres/ 

Apresentação de cartão 
de funcionário/a.  
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Serviços de reparações 
em casa, jardinagem, 
comida ao domicilio,  
babysitting, petsitting, 
acompanhamento sénior, 
aulas de línguas ou de 
música; de qualidade e 
confiança realizados por 
pessoas com mais de 55 
anos, que ganham uma 
vida mais ativa e saudável 
com uma remuneração 
extra.  10% de desconto 
no primeiro serviço para 
ajudarem-nos com a nos-
sa missão de dar a co-
nhecer a mais valia da 
experiência das pessoas 
com mais de 55 anos na 
sociedade. 

Travessa de São Pedro, 
nº8 
1200-119 Lisboa 
Tlm.: +351 930 55 65 75 
 
info@55mais.pt 

 
 

O acesso a estes serviços 
está disponível a todos os 
que precisem 
Zonas – Grande Lisboa, 
Grande Porto e Aveiro 

Desconto de 45% (pronto 
pagamento) válido em tin-
tas e não tintas, com 
exceção de artigos com 
preço líquido especial 
(PLE) e não acumulável 
com outras promoções. 
Serviço de aconselhamen-
to técnico e entrega gra-
tuita ao domicílio para 
volumes acima de 60 li-
tros (mediante disponibili-
dade do serviço). 

Postos de vendas a nível 
nacional: 
 
http://tintasrobbialac.pt/
institucional/landing-
lojas.aspx 

Apresentação de  
cartão de funcionário/a. 

Desconto de 30% no valor 
da inscrição da creche. 

Largo do Museu de Arti-
lharia, 2 
1100-366 Lisboa 
Tel.: 218 87 52 44 
Fax: 218 85 31 94 
Tlm.: 912 34 96 93 
 
geral@appinfancia.org 
www.appinfancia.org 

 

O acesso a estes serviços 
está disponível a todos os 
que precisem.  
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Até 20% de desconto em 
estadias em 38 hotéis de 
4* e 5* em Espanha, 
Portugal e Tunísia. 
 
10% de desconto em ser-
viços extra de restaura-
ção. 
 Não acumulado com ou-
tras promoções.  

VINCCI BAIXA 4* 
R. do Comércio 32 38,  
1100-150 Lisboa 
Tel.: 21 880 3190 
 
VINCCI LIBERDADE 4* 
R. Rosa Araújo 16,  
1250-096 Lisboa 
Tel.: 21 350 2600 

Só tem de inserir o códi-
go promocional VINCCI-
ANDYOU e fazer a re-
serva em  

 
https://
www.vinccihoteles.com/  

15% de desconto direto 
em todo o nosso serviço 
de reparação; 
10 % na venda de reló-
gios da marca Citizen 
a qual somos revendedo-
res e a assistência oficial 
em Portugal. 

Rua José Felix nº1 2º 
andar - Alfragide 
2610-094 Amadora 
 
Tlf: 211 339 703 
 

 
geral@repararotempo.com  
 

 

Apresentação de  
cartão de funcionário/a. 
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