Protocolos com a ACIRO
EMPRESA

CONTACTOS
Site: www.agostinhoalmeida.com
Email: geral@agostinhoalmeida.com
Telef: 261411689

Site: www.alarcom.pt
Email: geral@alarcom.pt
Telef: 261314228

Site: www.crechesaovicente.net
Email: geral@crechesaovicente.net

DESCONTO OFERECIDO

10%, calculados sobre o valor base, em todos os produtos, excepto o cimento.

Entre 10% e 50% de desconto, tendo em conta as promoções em vigor no momento da
compra.

20% de desconto sobre o valor da mensalidade.

Permite uma melhor gestão do dia-a-dia das Empresas. Solução simples, ágil e inovadora.
Site: www.bankinter.pt

Sem comissões de Manutenção (Desde que cumprida uma das condições do Protocolo).
Possibilidade de subscrição de uma Solução Integrada com múltiplas vantagens.

Site: www.mrcontabilidade.pt
Email: mario.rodrigues@mrcontabilidade.pt
Telef: 261000461
Site: www.moinhodopaul.amawebs.com
Email: moinhodopaul@gmail.com
Telef: 261323696

10% de desconto, calculados sobre o valor base, em todos os serviços

10% em refeições e serviços pagos em dinheiro;
5% em refeições e serviços pagos com cartões.

10% de desconto em: Branqueamento externo intensivo no consultório; Prótese removível
ou fixa; Aparelhos ortodônticos.

Clínica e Medicina Dentária

Email: osizo@hotmail.com
Telef: 261325252

A empresa compromete-se ainda a praticar os seguintes preços para os serviços
especificados:
- 45€ em: consultas; restauração directa definitiva em compósito ou amalgama;
destartarização com polimento; exodontia dente arradicular ou multirradicular sem sutura;
exodontia dente deciduo; tratamento endontico por sessão dente monorradicular;
branqueamento interno por sessão;
- 10€ em restauração provisória.

EMPRESA
LIMPÓALEGRE
Limpezas Domésticas e Industriais

CONTACTOS
Email: limpoalegre@hotmail.com
Telef: 261948218

DESCONTO OFERECIDO
10% desconto para trabalhos até aos 500 euros/mês
15% desconto para trabalhos superiores a 500 euros/mês
20% desconto para trabalhos superiores a 2.000 euros/mês

Site: www.oticas-oct.pt
Email: octorreense@mail.telepac.pt
Telef: 261332806

20% nas armações e lentes oftálmicas;
15% nos óculos de sol;
10% em contactologia (inclui lentes de contacto e soluções de manutenção);
Gratuito - exames de optometria e contactologia.

Site: www.hotelgolfmarvimeiro.pt
Email: reservas@hotelgolfmarvimeiro.pt
Telef: 261980800

10%: Tarifa de Alojamento e Pequeno-Almoço (Tarifa BAR) – Devem efectuar reserva
directamente no site.
10%: Restaurante Bombordo;
10%: Tratamentos de SPA

Site: www.edicoes-nunopontes.com
Email: edicoes-nunopontes@hotmail.com
Telef: 969422786

10% de desconto, calculados sobre o valor base, em todos os produtos da loja

Site: www.soerad.com
Email: info@soerad.com
Telef: 261 339 650

20% sobre a tabela de preços particulares, nas consultas e meios auxiliares de diagnóstico.

Site: www.pretrab.pt
Email: pretrab@pretrab.pt
Telef: 261330850

Consulte a PRETRAB, S.A.

Site: ihportugal.com
Email: info@ihtorresvedras.com
Telef: 261324421

Site: morebiz.pt
Email: geral@morebiz.pt
Telef: 261430049

10% nas mensalidades dos cursos de Inglês, de segunda a sexta-feira, no decurso do ano
letivo de outubro a junho.
O desconto não é acumulável com outros. O desconto é apenas aplicável às
mensalidades e não inclui inscrição, livros, exames ou cursos de verão em Portugal e no
estrangeiro.
Oferta dos seguintes serviços:
 Apoio Informativo
 Auditorias
 Planos de Restruturação
 Ações de Informação

NOTA:
OS DESCONTOS REFERIDOS SÓ SERÃO APLICADOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ÚLTIMO RECIBO DE PAGAMENTO DE QUOTAS E/OU DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ACIRO.
OS DESCONTOS ESTENDEM-SE A TODOS OS FAMILIARES DIRECTOS, QUANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

