
 

 

BENEFÍCIOS & VANTAGENS  

 

Os Associados usufruem de uma variedade de Benefícios & Vantagens que 

vão desde o desconto em serviços e produtos de parceiros ao longo de 

todo o ano ao acesso a eventos corporativos, profissionais e/ou da área dos 

festivais de música de forma gratuita ou com descontos, sendo colocada 

aqui esta informação e também nas nossas redes sociais.  

Estes benefícios são válidos apenas durante a validade da sua Quota de 

Associado. 

 

 

VENDA PRODUTOS 

360º Stock 

  
Loja especializada na venda de produtos associados a duas áreas-chave: Saúde & 

Cuidado (nomeadamente em itens e EPI’S derivados do Covid-19) e Eventos. A sua 

especialização é o mercado empresarial para venda ou revenda destes produtos. 

 

Mais informações 

  

Benefício:  5-10% de desconto na primeira compra feita por cada associado (com quota 

válida no momento da sua aquisição) 

 

 

ALUGUER ESPAÇOS ESCRITÓRIO 

ALBACOWORK 

  
Funciona como um espaço de trabalho para indivíduos e empresas que valorizam a 

partilha, a inovação e o espírito de comunidade.  

 

Mais informações 

  

Benefício:  3 a 10% de desconto na contratualização de gabinetes de trabalho e desconto 

para serviço de cópia e impressão para associados (todas as modalidades) com quota 

válida. 

 

 

ESCOLA DE LÍNGUAS 

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES 

  
A The American School of Languages está localizada na zona central de Lisboa. Tem uma 

forte tradição no ensino da língua Inglesa numa comunicativa e relaxada atmosfera.  

  

Mais informações 

  

Benefício:  12 a 32% de desconto em diferentes cursos (Inglês, Inglês Executivo e Português - 

cursos intensivos ou de verão) para associados (todas as modalidades) com quota válida.  

 

http://www.360stock.pt/
http://www.360stock.pt/
http://www.albacowork.pt/
http://www.albacowork.pt/
http://www.americanschooloflanguages.com/


 

 

 

REVISTA DIGITAL 

ARTE SONORA 

  
A Arte Sonora é uma revista, é um site e é uma rede social inteiramente dedicada à música, 

em todas as suas vertentes. Há 6 anos que divulgamos os melhores projetos musicais e 

apoiamos os artistas nacionais. A nossa equipa integra músicos de renome, que diariamente 

aplicam a sua cultura musical e capacidade técnica na condução de entrevistas e 

reportagens, assim como na apreciação da qualidade sonora dos trabahos editados e 

dos espectáculos assistidos. Arte Sonora - o resto é barulho! 

  

Mais informações 

  

Benefício:  50% desconto na subscrição da revista digital (Associados de qualquer 

modalidade); 50% desconto publicidade online e na revista digital (Associados modalidade 

Profissional e Empresa/ Festival). 

- Subscrição da revista digital: 6€ por edição (PVP. 12€, 12 edições/ ano) 

- Publicidade online no site www.artesonora.pt: 125€ (PVP. 1 mrec 250€) + 10% 

desconto para compromisso anual 

- Publicidade revista digital: 1 página/ mês 250€ (PVP. 500€) + 15% desconto para 

compromisso anual 

  

 

LAZER 

BOUNCE INC. 

  
A Bounce é um parque de trampolins massivo e indoor com mais de 100 trampolins 

interligados. Um mundo onde as regras da gravidade são desafiadas, localizado em 

Carnaxide. 

 
Mais informações 

  

Benefício: 10% de desconto para as modalidades Gerneral Access, Junior Jumper e Family 

Ticket e acesso gratuito para aniversariantes. Válido para associados e familiares presentes 

(qualquer modalidade com quota válida). 

 

 

AGÊNCIA DE VIAGENS 

BESTRAVEL 

  
A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em Franchising, detendo mais de 45 

lojas, estrategicamente instaladas em todo o país.  

 
Mais informações 

  

Benefício: 5% desconto para todos os pacotes/hóteis incluindo promoções de última hora e 

isenção de pagamento de despesas de reserva - válidos na rede de agentes da marca. 

Válido para associados (qualquer modalidade com quota válida). 

 

 

LOJA DE MÚSICA 

http://www.artesonora.pt/
https://www.bestravel.pt/viagens/
https://www.bestravel.pt/viagens/


 

 

CARPET & SNARES RECORDS 

  
Loja de discos em Lisboa, com várias edições discográficas próprias e importadas e 

merchandising disponível para público e profissionais da música eletrónica. 

 

Mais informações 

  

Benefício: 10% desconto em discos selecionados e acesso gratuito a festas no espaço. 

Válidos para todos os associados (quota válida no momento). 

 

 

AGÊNCIA DE IMAGEM 

CIGA 

  
Equipa determinada e empreendedora, que está ciente das necessidades do Mercado 

Global onde o negócio deixa de ter fronteiras e a modernidade é uma ordem. Nos tempos 

que correm é imperativo dar a conhecer Produtos, Marcas e Serviços, sendo esse um ponto 

bem assente no Sucesso das Empresas. Elaboram produtos exclusivos com o objectivo de 

satisfazer os desejos dos seus clientes. 

 

Mais informações 

  

Benefício: 5% desconto para todos os serviços de branding e web design. 

 

 

PR SOFTWARE, MARKETING e MEDIA RELATIONS 

CISION 

  
Empresa com software especializado na: construção de listas de media, distribuição press 

releases; criação de campanhas de PR ou monitorização da cobertura de notícias e análise 

dos seus resultados. 

  

Mais informações 

  

Benefício: Desconto em serviços de monitorização  para associados (modalidade: 

profissional ou empresa/festival), mediante apresentação comprovativo associado válido. 

  

 

CARSHARING 

CITYDRIVE 
  

A Citydrive é a maior marca de carsharing em portugal, disponibilizando carros ao trajecto 

e ao minuto, trazendo uma grande novidade ao mercado: o modelo one-way. Pela 

primeira vez em Portugal o utilizador não precisa de devolver o carro ao local de origem. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Atribuição de 10€ de bónus na adesão com carregamento mínimo de 20€  e 5% 

de desconto em todas as viagens. Verificar código na área reservada. 

 

 

http://www.ciga-online.com/
http://www.ciga-online.com/
http://www.cision.com/pt/
http://www.citydrivept.tumblr.com/


 

 

DESIGN / GRÁFICA 

COLOUR DESIGN 
  

Loja especialista em design e soluções de impressão digital de pequeno e grande formato, 

apoiada por profissionais dinâmicos e eficientes, e com os mais modernos equipamentos de 

produção. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Oferta 10% desconto imediato na aquisição de serviços, aos associados com 

quota válida (profissionais ou empresa/festival). 

 

 

MATERIAL PUBLICITÁRIO/ MERCHANDISING 

COMBRINDES 
  

Atua na área dos artigos promocionais e dos brindes publicitários. O seu objetivo é ajudar os 

clientes na divulgação da sua imagem e na promoção dos seus produtos e serviços. Estão 

no setor do marketing e publicidade há 45 anos o que tem permitido reunir conhecimentos 

especializados para apoiar os clientes em ações envolvendo conceitos como o 

merchadising e o sampling. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Oferta 15% desconto imediato sobre o preço de tabela (exceto nos produtos de 

importação e em pedidos com quantidades inferiores ao mínimo da encomenda, aos 

associados com quota válida (profissionais ou empresa/festival). 

 

 

SAÚDE 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

  
Instituição não-governamental, de carácter voluntário e de interesse público sem fins 

lucrativos, que promove entre outros, Serviços de Saúde, Teleassistência, Ensino de 

Socorrismo e Socorrismo de Proximidade. 

  

Mais informações 

  

Benefício: Descontos nos serviços de acesso direto (e.g. consultas; SAP; meios auxiliares de 

diagnóstico) ao Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa; mensalidade gratuita na adesão 

anual a cartão de saúde da CVP; acesso com desconto a formação de 

socorrismo; desconto na aquisição dos serviços CVP para eventos musicais por parte dos 

associados (profissionais e empresa/festival). 

 

 

LIVRARIA 

DISTOPIA 

Livraria independente dedicada à venda de livros, música e papelaria.  

Mais informações 

Benefício: Desconto de 10% na aquisição de livros para todos os associados com quota 

válida. 

http://www.colourdesign.pt/
http://www.colourdesign.pt/
http://www.combrindes.pt/
http://www.cruzvermelha.pt/
http://blitz.sapo.pt/


 

 

 

 

CARSHARING 

DRIVE NOW 

O novo serviço de carsharing com tecnologia Alemã e alma Portuguesa. Tudo incluído! 

Estacionamento, combustível e seguro.  

Mais informações 

Benefício: Registo gratuito e 20 minutos adicionais, válidos para todos os associados 

profissionais e empresa com quota válida (código promocional disponível na área 

reservada). 

 

 

COPYWRITING 

EDITORIALISTA 

  
O Editorialista é um estúdio de escrita e edição com sede em Lisboa.  Equipa de copywriters 

e criação de textos e conteúdos para marcas, editoras, autores e meios de comunicação. 

Escrevemos em português mas também em inglês, castelhano e francês. O que pode 

escrever por si? 

  

Mais informações 

  

Benefício:   15% de desconto aos associados (modalidades: profissional e empresa) com 

quota válida no início da solicitação de serviço 

 

 

ALUGUER DE VIATURAS 

EUROPCAR 

  
A Europcar é líder no aluguer de viaturas e veículos utilitários ligeiros. A empresa serve 

clientes de lazer e negócios em toda a Europa, África, Médio Oriente, América Latina e 

Ásia-Pacífico. Excluindo as operações de franchising, em 2009 a Europcar assinou 9,5 

milhões de contratos de aluguer, com 7 mil colaboradores a uma frota de mais de 190 mil 

veículos. 

  

Mais informações 

  

Benefício:   10% de desconto aos associados (todas as modalidades), na aluguer de viaturas 

pelas vias: registo online ou presencial. Utilizar o código promocional presente na área 

exclusiva. 

 

 

FARMÁCIA 

FARMÁCIA FONTES PEREIRA DE MELO 

  
A Farmácia Fontes Pereira de Melo (Calvário - Lisboa; Químia - Mem Martins) oferecem 

várias condições especiais aos associados Aporfest, no que cinge aos seus serviços e 

produtos. 

  

http://blitz.sapo.pt/
https://www.editorialista.pt/
http://www.europcar.pt/


 

 

Mais informações 

  

Benefício:   10% de desconto imediato na aquisição de produtos e entregas gratuitas em 

compras superiores a 10€ (a 1km das lojas) a associados (todas as modalidades com quota 

válida no momento de compra) 

 

DESPORTO 

GINÁSIO CLUBE PORTUGUÊS 

 
O Bem-estar é a nossa Missão. Formar para o Desporto, Exercício e Saúde, acompanhando 

e servindo os nossos sócios e parceiros. 

   

Mais informações 

  

Benefício:  Várias vantagens para associados (todas as modalidades com quota válida) e 

seus familiares diretos como: Isenção de Jóia de Admissão (50€) e de Pagamento de Quota 

Anual de Sócio no ano da Nova Admissão. 

 

 

ALUGUER DE VIATURAS 

GOLDCAR 

  
A Goldcar é uma das companhias líderes no aluguer de viaturas no mercado ibérico, sendo 

que se torna ainda mais eficaz nos seus serviços em parcerias do setor turístico. 

  

Mais informações 

  

Benefício:   15% de desconto aos associados (todas as modalidades), na aluguer de viaturas 

pelas via online. Utilizar o código promocional presente na área exclusiva. 

 

 

ESCOLA DE PROGRAMAÇÃO 

HAPPY CODE 

 
Uma escola de tecnologia e programação, tendo como missão formar pensadores e 

criadores do século XXI.   

 

Mais informações 

  

Benefício:  a) Cursos Regulares (período letivo - 90 minutos por semana) – desconto de 10% 

na mensalidade e oferta taxa inscrição (25€) para associados e familiares diretos 

b) Cursos Intensivos de Férias - desconto de 10% para associados e familiares diretos  

 

 

ESTÚDIO DE PRODUÇÃO MUSICAL 

HAUS 

 
Um estúdio de produção musical com várias salas para gravação de diferentes conteúdos 

e para ensaios de artistas, bandas e utilização de marcas. 

   

https://www.farmaciafontespereirademelo.com/
http://gcp.pt/
http://www.goldcar.es/
http://haushaus.pt/


 

 

Mais informações 

  

Benefício:  10% de desconto para associados (profissionais e empresa) na utilização do 

estúdio para gravação 

 

 

EXPERIÊNCIA 

HELLO BOAT 

 
Os seus serviços dividem-se entre Water Taxi e experiências, como Wakeboard no Tejo, 

Sunset Cruise e a possibilidade de privatização do barco para qualquer evento de acordo 

com a necessidade do cliente (Private Cruise).  

 

Mais informações 

  

Benefício:  Atribuição de 15% de desconto sobre as experiências com bebidas incluídas a 

bordo (válido para associados: profissionais e empresa). 

 

 

BEM-ESTAR 

HEARING GUARDIAN 

 
Hearing Guardian é uma app com exclusiva tecnologia Threshold Sound Conditioning que 

elimina o zumbido no ouvido e melhora a capacidade auditiva, ideal para artistas e público 

presente em festivais. 

   

Mais informações 

  

Benefício:  Atribuição de três meses consecutivos de acesso à APP,  ao invés dos 30 dias 

experimentais para associados com quota válida (todas as modalidades) 

 

 

ALUGUER DE AUTOCARAVANAS 

HOSTEL ON WHEELS 

 
Um convite para fazeres “log off” e de seguida “shut down” e libertar-se de tudo o que 

causa o stress do dia-a-dia. Saia dos trilhos habituais e conhecidos e descubra as cores, 

sabores, cheiros, sons do Portugal mais genuíno e inacessível. Dedica-se a estradas abertas, 

estradas rurais isoladas e estradas cénicas. São os corredores para a sua suite com vista 

para onde quiser, e para a qual não precisa de chave. 

 

Mais informações 

  

Benefício:  10% de desconto no valor de aluguer de autocaravanas (associados: todas as 

modalidades com quotas válidas) 

 

 

NEW MEDIA 

KRIAÇÃO 

 

http://haushaus.pt/
http://helloboat.com/
http://haushaus.pt/
http://www.hostelonwheels.pt/


 

 

Agência especializada em Web Design, Comércio Electrónico, Multimédia, Design Gráfico e 

Marketing Digital   

 
Mais informações 

  

Benefício:  10% de desconto em todos os serviços (desenvolvimento web, marketing digital, 

design gráfico, fotografia institucional, video), com apresentação de comprovativo 

associado válido. 

 

 

ALOJAMENTO 

TIVOLI HOTELS & RESORTS 

  
Está presente como marca em dez unidades em Portugal e duas no Brasil. Em Portugal, a 

Tivoli está presente nos principais destinos turísticos: da cosmopolita cidade de Lisboa, à 

romântica vila de Sintra e às praias e campos de golfe do Algarve. Inaugurado em 2017, o 

AVANI Avenida Liberdade Lisbon Hotel é o primeiro hotel da marca em Portugal. Já uma 

referência em países da Ásia, é uma marca sofisticada e contemporânea que atrai os 

viajantes com um estilo de vida millennial, que apreciam qualidade e valor.O Anantara 

Vilamoura representa a estreia da Anantara Hotels, Resorts & Spas na Europa, trazendo o 

conceito de luxo característico da insígnia, ao pitoresco litoral algarvio. Em perfeita 

harmonia com a região algarvia, o resort personifica o ethos da Anantara – ligando os 

viajantes modernos com destinos autênticos e oferecendo a hospitalidade tailandesa, que 

é a sua imagem de marca, combinada com o estilo e os sabores locais. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  5% de desconto sobre a tarifa online para Associados (qualquer modalidade), 

nas 12 unidades hoteleiras. Ver link de reserva exclusiva na área reservada 

 

 

ALOJAMENTO 

GATROOMS LISBOA 

  
O Gat Rossio, pertencente à cadeia mundial de novos hóteis GatRooms, situa-se no centro 

da cidade de Lisboa. Você decide para onde quer ir a partir daqui: Chiado, Bairro Alto, 

Alfama ou até subir o elevador de Santa Justa (desenhado pelo autor da Torre Eiffel)! Outra 

opção seria viajar no bonito elétrico, subir uma das colinas que rodeiam a cidade, admirar 

o Oceano Atlântico desde a boca do rio Tejo, comer bacalhau, ouvir fado, dançar no 

Frágil, passear pela Feira da Ladra… a lista é longa, podíamos demorar uma eternidade a 

completá-la! 

  

Mais informações 

  

Benefício:  12% de desconto no alojamento para Associados (qualquer modalidade). 

Ver código na área exclusiva 

 

 

ALOJAMENTO 

HÓTEIS VILA GALÉ 

  

http://www.kriacao.pt/
https://www.minorhotels.com/pt/tivoli
http://gatrooms.com/pt


 

 

O grupo Vila Galé é um dos principais grupos hoteleiros nacionais e integra o ranking das 

250 maiores empresas hoteleiras mundiais. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto de 5% a Associados (qualquer modalidade) sobre a Tarifa Online 

publicada no site www.vilagale.pt e está disponível em 27 unidades hoteleiras em Portugal 

Continental, Madeira e Brasil. Este desconto incide sobre os serviços de alojamento e em 

qualquer regime disponível (pequeno-almoço, meia pensão, pensão completa ou tudo 

incluído). - mais informações na Área Reservada a Associados. 

  

 

SAÚDE 

KOPF OSTEOPATHY 

  
Osteopata sediada em Lisboa e que trata de vários tipos de problemas, com 

especialização no tratamento de lesões causadas pela prática musical, através da prática 

da sua atividade em concertos, tours e festivais. 

 

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto de 25% em consultas nas Clínicas 2Hands (Linda-a-Velha) e 

Lusomédica (Av. Roma). Marcação pelo email geral. 

 

 

ALOJAMENTO 

MAKTUB PAUL DO MAR 

  
O Maktub é um sítio como nenhum outro na ilha da Madeira . Tem o melhor mojito e o 

melhor sunset da mesma e onde poderá por isso reservar as suas férias. Um local que 

também é responsável pela atitude livre e reggae. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto 30% na reserva feita por associados APORFEST (todas as modalidades) 

com quota válida na data do booking 

 

 

REPARAÇÕES GADGETS 

iSWITCH 

  
A iSwitch presta serviços de reparação de equipamentos apple, ajudando também na 

personalização dos mesmos. Serviço disponível nas lojas (Benfica e Cascais) ou mediante 

envio nacional para a sua sede. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto 15 % em Reparações Apple e Samsung; 15% de desconto em 

acessórios e periféricos; 1 a 5% desconto em aquisição equipamentos Apple (e.g. Macbook, 

iMac, Watch Sport, iPhone). Válido para todos os associados (mediante apresentação 

comprovativo válido). 

 

http://www.vilagale.com/
http://www.vilagale.pt/
https://www.facebook.com/KopfOsteopathy/
https://www.facebook.com/iswitchreparacoes?fref=ts
https://www.facebook.com/iswitchreparacoes?fref=ts


 

 

 

ESTAMPAGEM 

MAUDLIN MERCHANDISE 

  
Empresa especializada em estampagem têxtil. Dispõe de produção de t-shirts, 

autocolantes, porta-chaves e Pins (crachás) personalizados, sendo a única empresa 

portuguesa com personalização de palhetas de guitarra 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto de 5-6,5% por cada trabalho solicitado. Válido para as modalidades 

profissional e empresa/festival de associados. 

 

 

CONTROLO DE ACESSOS 

MMConnect 

  
Tem como missão criar soluções que vise melhorar a gestão das empresas e adaptar a 

tecnologia para o sector empresarial e eventos, de acordo com as suas reais necessidades.  

 

Mais informações 

  

Benefício:  12% no acesso a serviços e hardware e software (e.g. controlo de acessos). 

 

 

JORNAL 

MEIOS & PUBLICIDADE 

  
Jornal independente para profissionais de marketing e comunicação. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  10% de desconto na subscrição de 1 (uma) assinatura do jornal. 

Estas condições têm a validade de 1 ano, contando-se para este efeito a partir da data de 

realização da subscrição. 

 

 

CULTURA 

MUSEU DA MÚSICA MECÂNICA 

O Museu da Música Mecânica tem como missão o estudo, preservação, valorização, 

divulgação e fruição de uma coleção particular representativa da música mecânica, 

decorrente sobretudo entre os finais do séc. XIX até à década de 30 do séc. XX. Mais de 600 

instrumentos para ver e sentir. 

Mais informações 

Benefício: Desconto de 10% na bilheira; 20% no aluguer de auditório (70 lugares) e sala de 

reuniões; 20% nas edições do museu. Disponível para todos os associados (quotas válidas 

nas datas de utilização de parceria).  

 

 

HOSPEDEIRAS 

http://www.maudlinclothing.com/
http://www.mmconnect.pt/
http://www.meiosepublicidade.pt/
http://www.museudamusicamecanica.com/


 

 

NEW-IN 

Prestamos serviços de hospedeiras, promotores, gestão de eventos e design em todo o país 

e ilhas. 

Mais informações 

Benefício: Desconto de 10-15% na solicitação de serviços. Disponível para todos os 

associados profissionais e empresa (quotas válidas nas datas de utilização de parceria).  

 

 

CULTURA 

NEWSMUSEUM 

Um espaço experiencial dedicado às notícias, aos media e à comunicação. 

Mais informações 

Benefício: Desconto de 30% na bilheira e perante aquisição de bilhete adulto. Disponível 

para todos os associados (quotas válidas nas datas de utilização de parceria).  

 

 

ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

NAMOUCHE 

Com o propósito de criar um movimento de cultura nacional onde surjam oportunidades de 

mostrar a sua melhor oferta e onde os portugueses possam aceder ao que de melhor o 

nosso pais tem. Queremos colocar à disposição dos artistas recursos pouco democratizados 

que os ajudarão a chegar mais alto e mais longe em termos de produção musical. 

Mais informações 

Benefício: Desconto de 10% em todos os produtos e serviços. Em serviços de gravação, no 

consumo de 6h é oferecido 2h. (Modalidades: profissional e empresa/festival - com quota 

válida no momento de consumo). 

 

 

CONTABILIDADE 

O MEU CONTABILISTA 

A empresa O Meu Contabilista presta serviços adaptados a todo o tipo de clientes na 

gestão dos seus projetos, garantindo-lhe informação contabilística e de gestão em tempo 

útil e com o rigor exigido. As preocupações com os cumprimentos de prazos fiscais, 

comunicações de informações às diversas entidades públicas e privadas ficam do seu lado. 

Serviços: Contabillidade | Processamento salarial | Assessoria de gestão / administrativa 

| Assessoria fiscal 

Mais informações 

Benefício: Desconto de 10% na prestação dos serviços (modalidades: profissional e 

empresa/festival). 

 

 

EXPERIÊNCIAS 

ODISSEIAS 

  

http://www.museudamusicamecanica.com/
http://www.museudamusicamecanica.com/
http://www.museudamusicamecanica.com/
http://www.omeucontabilista.com/


 

 

A Odisseias existe desde 2005 e é uma empresa 100% portuguesa. O objectivo é 

proporcionar a realização de sonhos, através de um serviço de excelência a preços 

acessíveis. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  5% de desconto na compra de um qualquer experiência no site do parceiro 

[desconto aplicado apenas a nível online] 

Código promocional disponível na área reservada [todas as modalidades de associados]. 

 

 

CAMPISMO 

ORBITUR 

A Orbitur é o maior grupo de parques de campismo em Portugal. Dispõe de parques de 

campismo e bungalows por todo o Portugal. 

Mais informações 

Benefício:  Desconto 50% na aquisição do Cartão Orbirtur Camping Club (que oferece 

vários descontos no aluguer das diferentes opções de campismo nos parques da 

companhia) aos associados (todas as modalidades), mediante apresentação 

comprovativo associado válido. 

 

VESTUÁRIO 

ORUS CO. 

A Orus foi criada com o objetivo claro de se tornar uma referência, criando assim uma 

ligação entre todos os que a usam. Procura dar o melhor possível, utilizando para isso, 

produtos da melhor qualidade que respeitam o meio ambiente a preços acessíveis.  

Join the Global Movement!! 

Mais informações 

Benefício: Desconto de 20% na aquisição de produtos para todos os associados profissionais 

e empresa/festival com quota válida (código promocional na área reservada). 

 

 

DESPORTO 

PADCENTER 

  
Em Odivelas, situa-se o mais equipado e atualizado equipamento desportivo para a 

execução das modalidades relacionadas com o Padel em Portugal, possibilitando e dando 

a oportunidade de prática com excelente qualidade a novos e profissionais executantes de 

uma modalidade com largo crescimento no país e na Europa 

  

Mais informações 

  

Benefício: Desconto de 10% em jogos de Padbol e Padel, e também o know-how para a 

realização de Torneios de Empresas com preços especiais a todos os associados (quota 

válida). 

 

 

CONSULTORIA 

PONTO D'OBSERVAÇÃO 

http://www.odisseias.com/
http://www.orbitur.pt/
http://blitz.sapo.pt/
http://www.padcenter.pt/


 

 

  
Realiza consultoria técnica na área da gestão do risco natural, ambiental e tecnológico. 

Desenvolve também soluções inovadoras em diversos sectores e apoia na criação de 

Planeamentos de Gestão de  Emergência para eventos, nomeadamente Festivais de 

Música.  

  

Mais informações 

  

Benefício:  20% na aquisição de serviços e consultoria. Diagnóstico preliminar das 

necessidades de um festival no âmbito da gestão da emergência - Gratuito 

Condições válidas para associados (modalidade: profissional ou empresa/festival) com 

apresentação de comprovativo válido no parceiro 

 

 

FORMAÇÃO 

PRO DJ 
 

A proDJ é um espaço lúdico que pretende ajudar a concretizar o sonho de todos aqueles 

que gostam de música, pretendam ser djs, produtores, vjs ou apenas alargar os seus 

conhecimentos na área da música eletrónica. Tudo com o suporte de uma reputada 

estrutura profissional acreditada pela DGERT. 

  

Expressão criativa que apela a todos os sentidos, com os melhores meios técnicos e 

humanos. 

  

Mais informações 

  

Benefício:   20% desconto sobre os preço dos cursos completos de DJ e/ ou produção de 

música eletrónica. Disponível para associados APORFEST  de todas as modalidades (com 

quota válida, no período de inscrição e permanência no curso) 

  

 

BEBIDAS ENERGÉTICAS 

R POWER ENERGY 

  
Bebida energética com gás especialmente desenvolvida para períodos de esforço físico e 

mental suplementar. Pode ser bebida praticamente em todas as situações: actividade 

desportiva, trabalho, períodos de condução ou actividades de lazer. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Oferta de 20% sampling produto perante aquisição para festivais e eventos 

(válido para associados profissionais e empresa na data de requisição). 

 

 

 

REVISTA 

SÁBADO 

  
Política, desporto, sociedade, segurança, ciência, arte, lazer, a revista SÁBADO oferece-lhe 

toda a atualidade nacional e internacional. Uma revista arrojada e dinâmica, feita com 

pluralidade, independência, objetividade, frontalidade, abrangência e clareza. 

  

https://www.facebook.com/PontoDObservacao/?fref=ts
http://www.prodj.pt/
http://rpowerenergy.com.pt/


 

 

Mais informações 

  

Benefício:  Descontos até 45% na versão papel e oferta da duplicação do período 

escolhido na versão digital (com conteúdos exclusivos), disponível para associados (todas 

as modalidades)- verificar links promocionais na Área Reservada a Associados. 

 

 

ENSINO 

SARA PEREIRA ENGLISH TEACHER 

 
Expansão das competências de comunicação de cada aluno(a) através da preparação 

de apresentações individuais e discussões sobre tópicos em diversos contextos. Melhoria da 

performance e fluência oral e escrita dos alunos, permitindo-lhes desenvolver a sua 

confiança e ser bem-sucedidos nos objetivos propostos. 

 

Mais informações 

  

Benefício:  10% em aulas individuais/grupais e traduções a associados (todas as 

modalidades com quota válida).  

 

 

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 

SOUNDBOOKING 

 
Com um serviço profissional aos seus clientes e parceiros, exclusivamente com as melhores 

marcas e aos melhores preços, são especialistas em PA, Iluminação, Equipamento DJ, 

Écrans LED, Estruturas Truss, Shows Laser, CO2, instalações Bar/Dis. 

 

Mais informações 

  

Benefício:   20% em todos os produtos da tabela de preços a associados (profissionais e 

empresa com quota válida).  

 

 

REVISTA INTERNACIONAL  

SONGLINES 

 
Revista internacional de referência e de especial incidência sobre a World Music e festivais 

que exprimem as raízes culturais musicais de uma região e de um país.  

  

Mais informações 

  

Benefício:   25% desconto na subscrição anual a associados (profissionais e empresa com 

quota válida). Ver código na área reservada. 

 

 

GLAMPING 

SNOOZY DREAMS 

  
Ponto de partida para uma experiência única de “mobile hotel”. A experiencia no Snoozy 

valoriza a oferta de alojamento turístico para além do glamping, possibilitando uma 

http://www.sabado.pt/
http://www.soundbooking.pt/
http://www.soundbooking.pt/
http://www.songlines.co.uk/


 

 

experiência de hotel em qualquer lugar do mundo, em qualquer cenário, uma forma de 

experimentar o esplendor do ar livre, sem renunciar ao conforto que já não prescinde. 

Oferece um alojamento de padrão elevado para satisfazer as necessidades de conforto do 

hóspede: o quarto dispõe de iluminação LED, carregadores USB, fechadura com chave, 

espaço para arrumação de roupas, duas camas confortáveis (200cmx75cm) e muito mais.  

  

Mais informações 

  

Benefício:  Descontos aos associados (todas as modalidades) específicos em cada festival 

de música em que a marca estará presente.  

 

 

TRADUÇÕES 

TETRAEPIK 

  
Uma agência de traduções com quase 20 anos de atividade e que oferece um extenso rol 

de serviços, desde a tradução de documentos e websites à interpretação e revisão 

linguística, passando pela localização de software.  

  

Mais informações 

  

Benefício: Desconto de 5 a 15% desconto em traduções de documentos e websites 

de/para a as línguas Alemã, Inglesa, Francesa e Italiana. Válido para todos os associados 

(com quota válida na data de solicitação de serviço). 

 

 

DIGITAL & WEB MARKETING 

THE STUDIO 

  
Valoriza boas ideias e elas valorizam-nas de volta. Funciona como um cluster, um 

aglomerado de boas ideias que contam a história de cada um dos seus clientes. Realiza: 

branding, graphic design, web design e digital marketing. 

  

Mais informações 

  

Benefício: Desconto de 10%, sobre a proposta apresentada, para serviços de branding, 

graphic design e digital marketing e 6% para serviços de web design a todos os associados 

(quota válida). 

 

 

ARMAZENAMENTO DE BAGAGEM 

THE BIGGEST CLOAK ROOM 

  
O melhor local para deixar as suas bagagens e passear livremente na zona norte do país! 

Do you have a few hours to spare but have nowhere to leave your luggage? We take care! 

  

Mais informações 

  

Benefício: Desconto de 20% no acesso a todos os serviços na loja (todas as modalidades de 

associados com quota válida) 

 

 

https://www.facebook.com/snoozydreams
http://www.thestudio.pt/
http://www.thestudio.pt/
https://www.thebiggestcloakroom.com/


 

 

SURF 

TIAGO PIRES SURF SCHOOL 

  
No mercado desde agosto de 2011, e com o objetivo de contribuir activamente para a 

geração de novos surfistas de Portugal, está localizada a poucos minutos do centro da 

Ericeira, em frente à praia do Matadouro, uma das melhores praias da vila para iniciar a 

prática de surf. 

  

Mais informações 

 

Benefício: Desconto de 10% para clientes individuais (aulas avulsas; packs de 3-6-9 ou 12 

sessões; premium pack e aulas personalizadas), aos associados da Aporfest (todas as 

modalidades, com quota válida no momento de inscrição - válido no local).   

 

 

BILHETEIRA 

TICKETEA 

  
A Ticketea empresa especializada na bilhética (com soluções em diversos países europeus - 

nomeadamente Reino Unido, Itália, Alemanha e Espanha), realiza a gestão personalizada 

de qualquer evento (e.g. congressos, feiras, festivais, concertos), em 3 etapas: pré, pós e 

durante o mesmo. 

  

Mais informações 

  

Benefício: Segundo o volume de alocação de bilhetes, é dado um desconto relativo na 

comissão de bilheteira por cada evento, sem existência de obrigação mínima por cada 

bilhete. Divulgação gratuita do evento através de um mini-site. Disponível mediante 

apresentação comprovativo associado válido (profissional ou empresa) à entidade. 

 

 

INSTRUMENTOS MUSICAS 

TROVADOR 

  
Uma loja especializada na venda e reparação de instrumentos musicais das melhores 

marcas, como: Gretsch; Taylor; Fender; Orange Amps ou Yamaha. 

  

Mais informações 

  

Benefício: Desconto extra (perante o preço praticado) aos associados (todas as 

modalidades) com as quotas válidas no ato da compra 

 

 

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

TRUE COLOURS 

  
A True Colours desenvolve o branding de empresas, estacionário e merchandising, bem 

como eventos. Invista na sua imagem!  

 
Mais informações 

  

https://tiagopiressurfschool.com/
https://www.ticketea.pt/
https://www.facebook.com/otrovadorinstrumentosmusicais/
https://www.truecolours.pt/


 

 

Benefício: Desconto 20% no acesso aos serviços e produtos aos associados (todas as 

modalidades) com as quotas válidas no ato da compra. 

 

 

ESTÚDIOS DE MÚSICA 

UPBEAT 

  
Espaço único para músicos exigentes, sejam profissionais, amadores ou principiantes, 

situado no coração de Lisboa (Campo de Ourique). A sua qualidade é reconhecida não 

só por conceituados músicos nacionais, mas também por bandas internacionais. A sua 

centralidade e relação qualidade/preço faz com que os estúdios UPBEAT® sejam a primeira 

escolha de agentes e promotores. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto em: packs de ensaios (10%); Cartões de Aulas Academia Ensino Livre 

(10%); Academia Rockschool (50% desconto na inscrição e 10% de desconto na 

mensalidade); Gravações (10%) e Aula Experimental (20€). Válido para todas as 

modalidades de associados e familiares (mediante apresentação comprovativo válido). 

 

 

BEM-ESTAR 

VIDYA - Academia Yoga do Porto 

  
Possui um espaço que oferece a possibilidade de praticar vários estilos de yoga e pilates, 

tais como: Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Yogalates (yoga + pilates), Yogaterapia, 

Yoga para grávidas e pós-parto, Yoga para seniores, Yoga e Fibromialgia 
 

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto 20% para associados (todas as modalidades) + experiência de uma 

aula gratuita 

 

 

LOCUÇÃO 

VOX ARTIST 

  
Agência de locução especializada através de diferentes serviços: spots publicitários; 

locução profissional, institucional ou comercial; banco de vozes; jingle; dobragem; 

audiolivros; anúncios Tv e rádio; espera telefónica; voz off  e muitos outros.   

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto mínimo de 10% para qualquer trabalho de locução (modalidades: 

profissional e empresa/festival) 

 

 

ALUGUER ESPAÇOS 

WE CHANGE 

  
Empresa de consultoria que actua na gestão da performance , na vertente de Recursos 

Humanos. 

http://www.upbeat.pt/
http://vidya-academia-yoga.com/
http://www.voxartist.pt/


 

 

  

Mais informações 

  

Benefício:  10% de desconto na aquisição de serviços (consultoria, formação, reuniões - 

salas com capacidade até 20pax. | entrevistas, recrutamento, coaching - salas com 

capacidade até 6pax.). 

O aluguer inclui: Wifi, dispensador de água e máquina de café, podendo ser adicionado 

coffe break (até 3€/pax). Válido para associados (modalidades: profissional e 

empresa/festival).  

 

 

INFORMÁTICA 

YEAR2K 

  
Empresa vocacionada para a venda de Material Informático (Software e Hardware) e para 

a Reparação de Computadores e Portáteis de todas as marcas. Garantia até 9 

meses (temos como clientes mais de 150 lojas em todo o país 

  

Mais informações 

  

Benefício:  15% de Desconto nas reparações de portáteis (mão-de-obra) aos associados 

(todas as modalidades) 

 

 

SEGUROS 

ZÉNITE SEGUROS 

  
Empresa profissional de consultoria, vocacionada para responder a todas as necessidades 

Individuais e Empresariais de gestão de seguros, telecomunicações e crédito. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Consultoria gratuita e especializada à carteira de seguros dos Associados 

APORFEST (todas as modalidades, com quota válida), no sentido de redução de custos e 

melhor enquadramento dos riscos; Condições preferenciais em termos de preço (análise 

individualizada) e Acesso a produtos exclusivos como seguro para eventos (ver área 

reservada) 

 

 

SEGURANÇA PRIVADA 

3XL 

  
Empresa especializada em diferentes serviços de segurança e vigilância privada em 

território nacional. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Desconto de 15% sobre valor de serviço ou de colaborador. Pedir consulta prévia 

PVP. 

 

 

IMPRESSÃO MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

http://www.wechange.pt/
http://www.y2k.pt/
http://zenite-seguros.pt/
https://www.facebook.com/3XL-Seguran%25C3%25A7a-Privada-223178217868655/?fref=ts


 

 

360 IMPRIMIR 

  
Adora o marketing, empresas e inovação! Move-se por pessoas e causas, e quer contribuir 

de forma positiva para qualquer negócio ou evento. Tem como principal objetivo ajudar as 

empresas  a ter uma comunicação de sucesso. Para isso, presta serviços de impressão e de 

design para produtos de marketing, desenvolvendo também impressos para eventos ou 

para outros acontecimentos que impliquem a necessidade de recorrer à indústria gráfica. 

Garantia de um processo rápido, fácil, online e económico. 

  

Mais informações 

  

Benefício:  Atribuição de 15% desconto no valor de impressão e oferta de portes de envio 

em conta cliente na 1ª compra. Verificar código associado na área reservada. 

 

 

http://www.360imprimir.pt/

