
Porquê ser sócio do Automóvel Club de Portugal | 10 grandes vantagens a partir de 4€/mês 

1. Vantagens na estrada | A assistência que não reboca, repara. 

 

• Oficina Móvel do ACP com reparação no local. Só paga as peças necessárias. 

• Conte ainda com o novo serviço Proteção de Avaria: caso o seu carro ou moto não seja reparável no local, transportamo-lo para uma oficina à sua escolha e pagamos a mão de obra. O 

sócio paga apenas as peças.   

• Assistência a qualquer veículo ligeiro particular ou veículo registado em nome do sócio. 

• Direito a 2 assistências/ano (exclusivo a sócios com essa opção de assistência). 

2. Vantagens no estrangeiro | Assistência médica para sócios com assistência em viagem. 

 

• Consultas médicas e internamento gratuitos (até 7.500€) em caso de acidente ou doença súbita não crónica. 

• Assistência médica gratuita para filhos menores (mediante adesão ao clube). 

• Repatriamento gratuito. 

3. Vantagens em sua casa | Basta ligar para ter tudo a funcionar. 

 

• Canalização, eletricidade, estores, eletrodomésticos… 

• Deslocação gratuita em todo o país. 

• 24h/365 dias (urgências). Serviços não urgentes: dias úteis, das 8h às 18h. 

O preço de mão de obra/hora é de 20€. Na 2ª hora e seguintes, 10€ cada meia hora. Acresce IVA à taxa legal. 

4. Vantagens para a sua saúde | Os melhores cuidados para todas as necessidades. 

 

• Médico em casa por 10€/consulta (sócios menores com pais ou avós sócios do clube e maiores de 18 anos) 

• Consultas e exames mais baratos por 3€/mês. Consultas desde 30€ nos melhores prestadores de saúde (Lusíadas, Trofa, CUF, Cruz Vermelha, British Hospital, etc.). 

• Seguros de Acidente ou Doença sem limite de idade, com livre escolha de hospital, cobertura de 25.000€ a partir de 4€/mês. 

• Condições especiais em farmácias associadas (10 a 20%). 

5. Vantagens com o seu automóvel | Paixão, informação e serviços 

 

• Serviços de documentação sem filas nem perdas de tempo, onde pode tratar dos seus documentos ou os do seu automóvel. 

• Informação e apoio na compra, venda e renting. 

• Oficinas de serviços rápidos (duas delas todos os dias das 8h às 24h, em Lisboa e Porto). 

• Organização de provas desportivas nacionais e internacionais. 

JUNTE-SE AO CLUBE 

6. Vantagens em seguros | Proteção para tudo e para todos 

https://www.acp.pt/servicos/assistencia/protecao-de-avaria/entity/protecao-de-avaria
https://www.acp.pt/novo-socio


 

• Um mediador e um interlocutor ao seu lado que o defende quando é preciso e que o aconselha e trata de todos os ramos de seguros. 

• Seguro automóvel com assistência em viagem ACP ilimitada, incluindo novo seguro auto com preço fixo de 10,99€/mês (motos desde 4,25€/mês). 

• Seguros e planos de saúde com condições únicas (negociadas para todos os sócios). 

7. Vantagens e descontos em mais de 5.000 parceiros | Grandes marcas e todas as áreas de consumo. 

 

• Os sócios do ACP têm acesso às melhores condições de energia: ao maior desconto direto em combustível nos postos BP (10 cêntimos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês e 6 a 9 cêntimos 

nos outros dias) e ao melhor tarifário de luz e gás natural com a Goldenergy 

• Descubra o portal de descontos ACP em descontos.acp.pt onde, para além dos descontos de âmbito local e nacional, tem também vantagens em centenas de parceiros de grandes marcas 

internacionais de prestígio. 

• Descontos em férias e lazer, restaurantes, moda, desporto, formação, colégios, universidades, ginásios, tecnologia, serviços de apoio para toda a família e muito mais. 

8. Vantagens para o seu lazer | Vá mais longe, viva melhor 

 

• Viagens: condições especiais em todas as viagens, do fim de semana à viagem exclusiva com concierge. 

• Campismo e caravanismo: encontros, informação, documentação e descontos em parques. 

• Montanhismo: apoio, informação e documentação. 

• Experiências e workshops: mecânica, gastronomia, fotografia e muito mais, com novas propostas todos os meses. 

9. Vantagens com a carta de condução | Para quem dá valor à qualidade 

 

• Escolas de condução focadas na qualidade de ensino (Lisboa e Porto). 

• Renovação da carta agendada para quando quer, numa só deslocação (mesmo com atestado médico), sem filas e sem esperas. 

• Serviços de assistência jurídica sobre direito da estrada. 

10. Outras vantagens | ACP Clássicos e ACP Golfe 

 

Clássicos: 

• Adira ao ACP Clássicos por 5€/mês (60€/ano) e tenha acesso a diversos serviços e produtos, como o seguro para clássicos. 

• Passeios, provas, eventos e comunidade de fãs e proprietários. 

• Apoio e informação: seguros, transporte, documentação, manutenção e reparação. 

• Certificação, preservação, valorização e aventura. 

 

Golfe: 

• Acesso a condições especiais em campos e academias em todo o país por menos de 5,50€/mês(65€/ano). 

• Apoio à iniciação, formação, eventos, participação em provas e torneios. 

 

 


