


A FARMÁCIA
Em Abril de 2008, após publicação da Portaria n.º
1429/2007 de 2 de Novembro, o Grupo A FARMÁCIA foi
pioneiro em Portugal a disponibilizar serviços farmacêuticos
a empresas, associações e residências.

A FARMÁCIA está presente no mercado nacional com 16
farmácias comunitárias, localizadas na Grande Lisboa e
Margem Sul do Tejo.

Através de email, Whatsapp e site, autorizado pelo
INFARMED, disponibilizamos também a venda online de
medicamentos e produtos farmacêuticos
https://www.afarmaciaonline.pt/, com entregas gratuitas
em casa e na empresa, ou noutro local a combinar.

Visite-nos.

2

https://www.afarmaciaonline.pt/


A EQUIPA

Equipa de 
Farmacêuticos dedicada 

exclusivamente às 
parcerias com empresas, 

residências seniores e 
outras entidades.

Rigor

Proximidade
Disponibilidade
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15% Desconto*

Válido em compras presenciais nas 16 farmácias do 
grupo a farmácia e em compras online.

4

CONDIÇÕES ESPECIAIS



MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA.

MEDICAMENTOS DE VENDA LIVRE.

DERMOCOSMÉTICA. PUERICULTURA. HIGIENE.

ORTOPEDIA. HOMEOPATIA. DIETÉTICA.

VETERINÁRIA. OUTROS PRODUTOS.

CONDIÇÕES EXTENSÍVEIS A FAMILIARES

-15%*
Acumula com promoções, salvo exceções.
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*Salvo alterações na Legislação. Exceções: Em medicamentos de receita médica com PVP superior a 69,03€, o valor máximo de desconto é de 5€ por unidade; 
produtos do protocolo da diabetes, leites, papas infantis e produtos escassos excluídos. Aplicado no valor a pagar.



SERVIÇO DE ENTREGAS 
GRATUITO
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Envios para todo o país e estrangeiro.



EM DOMICILIOS/EMPRESA/ENTIDADE em Outros Concelhos de Portugal Continental         
• Gratuito em Compras >=25€
• Sujeito a taxa de 4,99€ em Compras <25€
• Pagamento por referência MB, antecipado. Outras alternativas de pagamento pelo site.
• Prazo de Entrega: consulte-nos.

CONDIÇÕES DE ENTREGA/ENVIO
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EM DOMICÍLIOS/EMPRESA/ENTIDADE nos concelhos de Lisboa, Amadora, Loures, Odivelas, Sintra, 
Oeiras, Cascais, Almada, Seixal, Sesimbra, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela, Setúbal
• Entregas gratuitas, sem valor mínimo de encomenda
• Pagamento por referência MB. Outras formas de pagamento pelo site. Em domicílios, pagamento 

antecipado.
• Prazo de Entrega: Pedido até às 12h, entrega à tarde (dias úteis)

ILHAS DA MADEIRA E AÇORES, ESTRANGEIRO – Sujeito a Taxas e Prazos diferenciados. Consulte-nos.

As condições apresentadas poderão eventualmente ser alteradas sem aviso prévio.
O envio de medicamentos poderá estar sujeito a restrições legais. Consulte-nos.
Incumprimento no pagamento será encaminhado para procedimento criminal, ao abrigo da Legislação Portuguesa.
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COMO ENCOMENDAR?

EMAIL
encomendas@afarmaciaonline.pt

TELEFONE
21 711 1072

WHATSAPP
96 191 48 50

PAGAMENTO: Referência MB

Satisfeito?
Recomende-nos.

PARCERIAS
catarina.guerra@afarmaciaonline.pt
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1. Criar conta
https://www.afarmaciaonline.pt/registo.html
2. Fazer login com email e password
3. Na janela "A sua empresa tem protocolo connosco?" colocar SIM
4. Na janela "coloque por favor o NIF...", colocar o NIF da empresa/entidade protocolada
5. Clicar no GUARDAR
6. Vai aparecer o NIF da sua empresa/entidade colocado na janela
7. Voltar a fazer GUARDAR

Após este passo fica com o protocolo ativo no site e todos os preços já lhe aparecem com o desconto de protocolo.

Registe-se na nossa Newsletter e tenha acesso a centenas de promoções, quase sempre cumulativas com o 
desconto de protocolo https://www.afarmaciaonline.pt/newsletter.html

PAGAMENTO: Referência MB, Cartão de Crédito, Paypal e MB Way.

COMO ENCOMENDAR?
SITE

https://www.afarmaciaonline.pt/

Satisfeito?
Recomende-nos.

PARCERIAS
catarina.guerra@afarmaciaonline.pt

https://www.afarmaciaonline.pt/registo.html
https://www.afarmaciaonline.pt/newsletter.html


A FARMÁCIA – 16 Farmácias
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https://www.afarmaciaonline.pt/grupo-a-farmacia.html

https://www.afarmaciaonline.pt/grupo-a-farmacia.html


Este documento é propriedade de A FARMÁCIA e a sua tomada de conhecimento pode ser utilizada no ambito da parceria estabelecida com a sua empresa/entidade, contudo o mesmo não pode ser
passado a terceiros, nem reproduzido. DL n.º 143/2014, de 26 de setembro

Siga-nos em:

www.afarmaciaonline.pt

https://www.linkedin.com/company/a-farmaciaonline/

https://www.facebook.com/afarmaciaonline/

https://www.instagram.com/afarmaciaonline/
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