
Automóvel
Club de Portugal
para o levar sempre mais longe



Bem-vindo ao maior clube de Portugal

Existimos para melhorar a sua 
experiência de mobilidade e de vida. 
Juntos, podemos tornar o maior clube de Portugal ainda mais forte 
na defesa dos condutores e na qualidade de serviços para os sócios.

Com 120 anos de história e mais de 260.000 associados, estamos 
do seu lado, onde quer que esteja, para facilitar a sua vida e ajudar 
sempre que precisa.



Em 1903, nasceu o Real Automóvel Club de Portugal 
que cedo se afirmou na cartografia rodoviária 
(1.º Mapa das Estradas em 1913).

Nos anos 30, acrescentou as escolas de condução 
e a assistência em viagem - a única até 1980.

Nos anos 60 reforçou a componente de descontos 
e parceiros e nos anos 70 democratizou-se.

Em 1980, as Seguradoras começam a integrar 
a assistência em viagem no seguro automóvel
criando a necessidade de uma nova estratégia:

DIFERENCIAÇÃO da Assistência em Viagem ACP 
(a única que repara no local ou paga o mecânico) 
DIVERSIFICAÇÃO de Serviços 
(para além do automóvel e dos veículos).

1.º Emblema do Real Automóvel Club de Portugal desenhado por D. Carlos I

ACP ontem | Breve história e nova estratégia



MOBILIDADE VIDA

ACP hoje | O centro são as pessoas

MAIS



ACP hoje | O que nos move

Propósito
Melhorar a vida dos sócios e a mobilidade dos portugueses.

Missão
Apoiar e facilitar a vida dos sócios.
Promover a mobilidade segura, avançada e sustentável.
Organizar grandes eventos de desporto motorizado em Portugal.

Visão
Com o ACP vai sempre mais longe.



ACP Causas | Mobilidade Segura e Sustentável

Membro da FIA (Federação Internacional do Automóvel) desde
a sua fundação, o ACP participa e promove diversas ações para 
uma mobilidade mais segura, avançada e sustentável, com destaque
para a divulgação de campanhas internacionais de segurança rodoviária.

O Programa ACP Kids sensibiliza os mais novos (dos 5 aos 9 anos) 
para as regras de trânsito e comportamentos necessários à segurança
rodoviária e é anualmente levado a cabo em dezenas de diferentes
escolas públicas por todo o país. 

O Observatório ACP decorre do protocolo com entidades públicas
e privadas e tem por missão realizar estudos e inquéritos que permitem
monitorizar a mobilidade em Portugal e propor alterações que contribuem
para a sua melhoria.

Compromisso Ambiente é o programa do clube que compreende
duas frentes de ação: ajudar os portugueses na evolução para 
a mobilidade sustentável com serviços específicos para os veículos
elétricos e informação sobre as diversas soluções de mobilidade sustentável
e compensar e reduzir as emissões de carbono das iniciativas ACP, 
nomeadamente as provas desportivas.



ACP Motorsport  | a paixão pelo desporto automóvel

A paixão e promoção do desporto motorizado, 
a realização de provas internacionais de   
referência e o desenvolvimento turístico do 
país são também causas do ACP.

Entre outras provas, o ACP organiza:

Em todas estas iniciativas está presente 
o programa que visa reduzir e compensar 
as emissões de carbono
ACP, Compromisso Ambiente.

• WRC Rally de Portugal
• Rally de Portugal Histórico
• Baja de Portalegre 
• Baja TT ACP
• 24H TT Vila de Fronteira 

ACP Causas | Desporto motorizado e desenvolvimento do turismo 



Mais mobilidade
Mais assistência em viagem, com proteção avaria. A assistência 
ACP repara no local, ou paga a mão de obra na oficina à escolha 
do sócio (até 615€ com IVA incluído), tal como paga a substituição 
de um pneu irreparável, em caso de furo ou rebentamento.

Mais serviços rápidos de documentação automóvel sem filas 
nem esperas; de assistência jurídica sobre Direito da estrada 
e de reparações rápidas em oficinas ACP (Lisboa, Porto e Almada).

Mais seguros de veículos com opções de seguros para 
automóveis, motos e bicicletas com assistência única.

Mais formação para condução de duas ou quatro rodas, 
com escolas de condução focadas nos resultados dos alunos 
e no formação de condução ao longo da vida para fins privados 
(recuperação de pontos na carta, condução defensiva, etc.) 
ou profissionais.

Mais vida
Mais saúde com um plano de saúde para consultas e exames 
a preços reduzidos; serviços de saúde em casa (médico 
em casa por 10€/24h em todo o país; enfermeiro, fisioterapia 
e apoio domiciliário para seniores e doentes) e serviços de apoio 
complementar (condições especiais em farmácias associadas 
e, em Lisboa e Porto, entrega de medicamentos em casa 
e análises clínicas ao domicílio).

Mais poupança com a assistência em casa (reparações com 
deslocações gratuitas e preços de tabela); descontos em grandes 
marcas de todas as categorias de consumo (para compras online 
e nas lojas) e cashback em compras de grandes marcas online. 

Mais proteção para os sócios e suas famílias (sem esquecer os pets) 
com seguros de todos os ramos em condições especiais e um 
mediador sempre do seu lado.

Mais lazer com viagens a preços de sócio e acesso ao clube 
de clássicos, ao clube de golfe e ao clube de autocaravanismo.

ACP Serviços | Mais mobilidade, mais vida

https://www.acp.pt/servicos/assistencia/assistencia-em-viagem/assistencia-em-viagem-em-portugal
https://www.acp.pt/automovel/manutencao-automovel/servicos-rapidos
https://www.acp.pt/institucional/seguranca-rodoviaria
https://www.acp.pt/saude-e-seguros/para-a-sua-saude/servicos-incluidos-para-socios
https://descontos.acp.pt/
https://www.acp.pt/saude-e-seguros/para-os-seus-bens
https://www.acp.pt/viagens-e-lazer


* Excluídos veículos de aluguer de curta duração (com ou sem condutor), de instrução, táxis ou similares de transporte público.

ACP Serviços | As vantagens de sócio em 2 opções base

*

*

*4,50€/mês 9€/mês*



Espaço de eleição para os amantes dos automóveis 
antigos, o ACP Clássicos tem por missão promover 
atividades desportivas, recreativas e culturais 
relacionadas com os automóveis antigos e clássicos.
Disponibiliza serviços específicos, como a certificação 
e transporte destes veículos, seguro com assistência 
em viagem, cursos de restauro, organiza passeios 
e ralis, entre eles:

A quota de sócio ACP Clássicos é de 68€/ano.

• Passeio dos Ingleses e Passeio dos Alemães
• 500 Milhas ACP
• Rally ACP Clássicos
• Estoril Classics

Clubes dentro do clube | ACP Clássicos



O ACP Golfe é o maior clube de golfe em Portugal.  
O objetivo é promover a prática deste desporto em 
todas as idades, organizando clínicas de iniciação   
e circuitos nacionais de torneios, como:

Com uma quota de 72€/ano, os sócios têm acesso 
a descontos em campos de todo o país, aconselhamento 
de material, torneios, atribuição e gestão de handicap, 
apoio à iniciação e muito mais.

• Circuito Grande Prémio
• Circuito Sénior
• Circuito 9 buracos
• Match Play
• ACP Golfe Corporate Cup

Clubes dentro do clube | ACP Golfe



O ACP Autocaravanismo tem por missão promover 
a prática do turismo itinerante, de forma responsável 
e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento 
económico nacional e regional. 
Para esse fim, desenvolve várias atividades, como:

Com uma quota de 30€/ano, os sócios têm médico 
na autocaravana por 10€/consulta, descontos 
em equipamentos e veículos e acesso a seguro 
de autocaravanas com condições especiais de assistência.

• Defesa dos Autocaravanistas
• Divulgação de boas práticas 
• Informação útil (itinerários, ASA, legislação, etc.)
• Serviços e atividade para os sócios

Clubes dentro do clube | ACP Autocaravanismo



Lojas ACP
Escolha a sua loja

(31 lojas em todo o país, sem 
esquecer Madeira e Açores).

Website ACP
acp.pt

Facebook ACP
facebook.com/acp.pt

Revista ACP (trimestral)
revista.acp.pt ou em papel na sua casa

LINHA DE APOIO AO SÓCIO

apoio.socio@acp.pt
(chamada rede fixa nacional)
215 915 915

ACP, sempre consigo | onde quer que esteja 

Instagram ACP
@acp.automóvel.club.de.Portugal

Telejornal digital (semanal)
youtube.com/RevistaACP

https://www.acp.pt/institucional/contactos
http://www.acp.pt/
https://www.facebook.com/acp.pt
https://www.acp.pt/ser-socio/noticias/revista-acp
mailto:apoio.socio@acp.pt


ACP, sempre comigo.


