Automóvel Club de Portugal
Uma grande causa, muitos benefícios.

Bem vindo ao maior clube de Portugal
Existimos para melhorar a sua experiência de mobilidade e de vida.
Juntos, podemos fazer de Portugal uma referência de mobilidade
rodoviária avançada: acessível, segura, sustentável e mais participada.

Com mais de 100 anos de história e 250.000 associados, mantemos um
propósito que se prova e renova todos os dias: estar do seu lado, ao longo
da sua vida, onde quer que esteja, a criar soluções e a facilitar o seu dia a
dia. Ligue-se a uma grande causa e viva todas as vantagens.

ACP, sempre comigo.

O que nos move
Criar e assegurar serviços e produtos
que proporcionem aos sócios uma melhor experiência de mobilidade e de qualidade
de vida.

Estimular e promover a prática desportiva
proporcionando às pessoas a participação em iniciativas desportivas de diversas
modalidades.

Defender os interesses das pessoas
que se movem nas ruas e estradas, junto de todos os agentes e decisores.

O poder do cartão ACP
Na mobilidade

Na vida

Assistência em viagem

Saúde privada

Oficinas ACP

Descontos em mais de 5.000 parceiros

Serviços de documentação

Mediação de seguros

Escola de condução

Viagens exclusivas

Assistência jurídica

Assistência técnica no lar

Venda e apoio à compra automóvel

Cartão de crédito ACP Master

Segurança rodoviária

O poder do cartão ACP na mobilidade
Assistência em viagem:

Escola de Condução:

24 h por dia, 365 dias por ano, reparação da viatura
(carro ou moto) no local com 94% de sucesso e
assistência em viagem no estrangeiro - a ajuda
especializada sempre que precisa.

uma referência de qualidade e rigor no ensino,
com elevada taxa de sucesso.

Oficinas ACP:
reparação de qualquer serviço de manutenção,
abertas 7 dias por semana, das 8h às 24h, em
Lisboa e no Porto - um serviço credenciado e em
horário alargado.

Serviços de Documentação:
renovação de carta de condução (em casa ou no
escritório), extravios, títulos de registo de
propriedade, etc. – tratamento de todos os
documentos sem perder tempo ou paciência.

Assistência jurídica gratuita:
aconselhamento em direito estradal, contra
ordenações, direito do automobilista.

Venda e apoio à compra automóvel:
Serviço gratuito ao Sócio de aconselhamento na
compra do veículo adequado.
Venda de carros usados nas melhores condições
exclusivas para os sócios

Segurança rodoviária:
a defesa de todos os que se movem nas
estradas e ruas de Portugal.

O poder do cartão ACP na vida
Mediação de seguros:

Assistência Técnica no Lar:

mediação de seguros automóvel, saúde, casa e
acidentes de trabalho - criados à medida e com as
melhores condições do mercado.

eletricidade,
informática,
canalizações,
reparações - o descanso de ter tudo a
funcionar.

Saúde Privada a Preços ACP:

ACP Master:

a qualquer hora do dia, médico em casa por 10€ a
consulta, enfermeiro em casa por 5€ a visita,
condições especiais em produtos farmacêuticos e
um cartão de saúde privada a 36€ por ano para
qualquer faixa etária.

um cartão de crédito que permite fazer
pagamentos e levantamentos em todo o
mundo, através da rede Mastercard, com
descontos de 1% em todas as compras e de 4%
em combustível (neste caso o valor de
desconto pode atingir 21 cêntimos por litro,
somando os descontos ACP e em bomba)

Descontos em mais de 5.000 parceiros:
alojamento e lazer, automóvel e moto, beleza e
bem estar, cultura, desporto, lojas (moda,
decoração, alimentação), educação (universidades
e colégios), restaurantes e cafés, saúde, serviços e
tecnologia.

Viagens exclusivas:
organização de viagens à medida de cada sócio
e com condições especiais.

Descontos ACP, alguns exemplos
Combustível

Telecomunicações

Desconto em combustível na BP de 9 cêntimos por litro, nos dias 9 e 29 de cada mês e de
6 cêntimos por litro nos restantes dias do mês. Acumulável com o desconto em bomba.

Vodafone: Produtos RED – desconto 50% nos primeiros 4 meses no tarifário e no
equipamento
Vodafone: Banda larga móvel – desconto de 50% nos primeiros 4 meses no tarifário e
oferta do aluguer da box no pacote TV Net Voz

Transportes

Descontos de 5% a 30%, na CP-Comboios de Portugal de 5% nos Alfa Pendular e
Intercidades e 30% nos trajetos internacionais (exceto tarifas T4 completas)

Educação
e Cultura

Universidades – descontos até 50% nas matriculas e até 15% nas mensalidades
Colégios particulares – descontos até 50% nas matriculas e até 25% nas mensalidades
Livrarias – descontos de 10% novidades e até 30% numa seleção de títulos em campanha

Alimentação

Descontos de 10% em compras superiores a 30€ no Alisuper

Clubes de afinidade
Espaço de eleição para os amantes
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Modalidades de sócio
O ACP oferece benefícios específicos para os diferentes momentos da vida.
Escolha a modalidade de sócio que se ajusta a si.
- 14 anos
s/ assistência em viagem

Gratuito

Para os mais novos, filhos, netos… Porque a mobilidade conta desde o princípio

14 a 17 anos
s/ assistência em viagem
1 assistência em viagem
2 assistências em viagem
Para uma idade com outras exigências. O ACP dá as respostas

Gratuito
39€ / ano
50€ / ano

Modalidades de sócio
18 a 25 anos
1 assistência em viagem
2 assistências em viagem

39€ / ano
63€ / ano

Para uma idade com outras exigências. O ACP dá as respostas

+ 25 anos
s/ assistência em viagem

42€ / ano

2 assistências em viagem

84€ / ano

O Universo ACP com duas opções: com ou sem assistência em viagem

Cônjuge
2 assistências em viagem em viagem partilhadas c/ cônjuge
Para cônjuge de quem já é sócio, o acesso a tudo, por muito menos

42€ / ano

Estamos sempre disponíveis
25 lojas em Portugal Continental, Madeira e Açores;
Revista ACP bimestral;
Contact Center através do 707 509 510 (24h) ;

Portal ACP em acp.pt;
Facebook em facebook.com/acp.pt;
Newsletters eletrónicas.

A voz aos sócios…
Ser sócio do ACP é...
É poder usufruir de um serviço de excelência.

Que serviço do clube utiliza mais?
Assistência em viagem e gestão de seguros.
Qual a melhor experiência que teve com o ACP?
A assistência na estrada, por causa de uma avaria no carro.
Sofia Sá da Bandeira
Atriz
sócia nº 170825

Ser sócio do ACP é...
A garantia de que nunca ficarei sozinho perante um problema
mecânico.

Que serviço do clube utiliza mais?
Tem sido a agência de viagens, sempre com ótimos conselhos.
Qual a melhor experiência que teve com o ACP?
Foram todas positivas, mas destaco o apoio numa situação
em que o meu automóvel clássico se avariou de noite num

sítio difícil.
Rodrigo Guedes de Carvalho
Jornalista e pivô da SIC
sócio nº 142588

Como usar o cartão ACP

Basta apresentar o cartão ACP num dos

mais de 5.000 parceiros para usufruir
de inúmeras

vantagens e descontos

exclusivos para sócios.

ACP, sempre comigo.

