
MONAF - O FUTURO FAZ-SE ADERINDO 
Acção “Member Get Member” 

Caros Associados, 

Fomos nós que criámos o MONAF, somos nós que o fazemos crescer! 

Criámos juntos um sector Farmacêutico forte, unido e respeitado. 

Criámos juntos um sector influente e imprescindível à saúde das populações e do país. 

Criámos juntos um sector dinâmico e de grande valor para a economia nacional. 

Precisamos de todos para criar um MONAF cada vez mais forte que garanta aos 
Farmacêuticos, Profissionais das Farmácias e seus familiares, um futuro certo e 
autónomo. 

Acção Member Get Member 

Traga cada vez mais Colegas, Amigos e familiares para serem Associados do MONAF. 
Além de reforçar o seu próprio Futuro, ganha benefícios imediatos. 

Quem pode ser Associado do MONAF? 

Os Estatutos do MONAF permitem a adesão de: 

• Proprietários e colaboradores das Farmácias
• Cônjuges e Familiares ascendentes e descendentes em 1º grau dos

Associados e dos proprietários e colaboradores das Farmácias

Além de reforçar o MONAF, que benefícios pode obter? 

a) O Associado que identifica um novo Associado Efectivo receberá um “Vale
Saúda” no valor de €10;

b) As novas adesões provenientes desta acção pagarão a Jóia de Admissão com
uma redução de €10, ou seja, em vez dos €25 em vigor, pagarão apenas €15;



c) As novas admissões concretizadas no âmbito da contratação de Complementos
de Reforma equiparáveis aos Fundos de Pensões pelas Farmácias, para as quais
está já aprovada a isenção de Jóia de Admissão, dar-se-à ao Proprietário da
Farmácia a escolha entre:

i. Ter a isenção do pagamento da Jóia para os novos Associados e
não usufruir dos benefícios propostos nas alíneas anteriores;

Ou 

ii. Pagar o valor da Joia das novas adesões (custo da Farmácia)
recebendo os valores propostos na alínea a) acima e
cumulativamente proporcionando aos novos Associados o
recebimento do Benefício proposto na alínea b) acima também
através de um “Vale Saúda”;

d) Não há limite máximo de angariação individual de novos Associados;

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE NEM DEIXE DE A PROPORCIONAR AOS SEUS 
CONTACTOS, COLEGAS, FAMILIARES e AMIGOS! 

Para mais informações, contacte-nos pelos 21 340 06 90 / 3 ou monaf@monaf.pt. 

MONAF - O FUTURO FAZ-SE CRESCENDO! 

Lisboa, 1 de Março de 2018 
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