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ASSUNTO: Protocolo de Parceria 
 
 

Exmos. Senhores, 

A Farmácia Andrade é uma das mais antigas e relevantes farmácias portuguesas. Foi fundada em 1837, 

em Lisboa, mais concretamente no Chiado, sendo, desde sempre, uma farmácia de referência. 

Os nossos profissionais são qualificados e atentos às necessidades do utente elevando, desta forma, o 

padrão de qualidade dos nossos serviços. 

Dispomos de um leque de diversos serviços tais como: podologia, nutrição, fisioterapia, osteopatia, 

administração de vacinas, determinação da pressão arterial, glicémia, triglicerídeos e colesterol total, 

assim como a determinação do peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 

Trabalhamos com os principais laboratórios e marcas de dermocosmética. 

O farmahome é um serviço de entrega de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos, bem como 

produtos homeopáticos, ortopédicos, veterinária e dermocosmética, diretamente ao cliente. 

Assim sendo e, tendo como prioridade a qualidade do atendimento ao utente, apresentamos uma 

proposta de parceria com a Farmácia Andrade. 

 
 
 

ACESSO AOS MEDICAMENTOS: 

No que diz respeito ao acesso dos vossos colaboradores aos medicamentos e produtos disponibilizados 

pela farmácia, apresentamos as seguintes opções: 

Podem dirigir-se diretamente à Farmácia Andrade ou poderão usufruir do serviço de entregas, onde a 

encomenda será entregue, no concelho de Lisboa, de forma gratuita através do estafeta da Farmácia. 

Os pedidos para entregas podem ser feitos por telefone (213241670) ou email 

(entregas.farmaciaandrade@gmail.com), indicando se tem receita/(s) médica/(s), modo de pagamento 

(dinheiro, multibanco ou transferência bancária) e contato para entrega. Os pedidos efetuados até às 13h, 

são entregues no mesmo dia (salvo rutura de stock), entre as 14h e as 18h. 

No caso de receita médica, agradecemos o envio da digitalização da mesma por email, ou os códigos 

correspondentes à receita (número de receita, código de dispensa e código de opção). 
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HORÁRIOS: 

Poderá deslocar-se à Farmácia Andrade dentro do seu horário de funcionamento, de 2ª a 6ª das 8h às 20h 

e aos fins de semana e feriados das 10h às 19h com encerramento para almoço das 14h às 15h. 

Se preferir o serviço de entregas, as encomendas são enviadas diretamente à Farmácia Andrade seja por 

telefone ou email, até às 13h, e posteriormente enviadas entre as 14h e as 18h. 

 

CONDIÇÕES: 

A Farmácia Andrade oferece 10% de desconto no valor final a pagar pelo utente, nos medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM), exceto nos PVP´s entre 50€ e 100€ em que o desconto será de 5%. Os 

produtos abrangidos pelo protocolo da diabetes, as papas e os leites não apresentam desconto. 

Nos produtos sem comparticipação, o desconto será de 10% sobre o preço de venda ao público (PVP). 

Estes benefícios são aplicáveis aos colaboradores, mediante apresentação de comprovativo, devendo ser 

criada uma ficha de utente na Farmácia Andrade. 

Como empresa de referência, incluímos na nossa parceria, aconselhamento farmacêutico gratuito, assim 

como, rastreios dermocosmeticos faciais e corporais. 

Anualmente, e de forma gratuita, poderão efetuar testes de medição bioquímica (glicémia e colesterol 

total) e pressão arterial, onde procuramos que cada um tenha um melhor controlo e conhecimento da 

sua saúde. 

Os vossos colaboradores poderão ainda usufruir de todas as campanhas de descontos, vales e ofertas que 

apresentaremos ao longo do ano. 

Poderão, também, consultar a nossa plataforma de compras online FarmaHome.pt, onde os preços 

praticados já são com os descontos incluídos no presente acordo. 

 

CESSAÇÃO: 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura sendo válido pelo prazo de um ano, 

renovando-se automaticamente por iguais períodos, salvo denúncia de qualquer das partes, mediante 

comunicação escrita, com a antecedência mínima de trinta dias. A cessação do protocolo não originará 

direito a compensação para qualquer uma das partes. 

 

A Farmácia Andrade, para além das condições que foram apresentadas, procura um serviço que prima 

pelo profissionalismo, onde desejamos a satisfação dos nossos clientes. 
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