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Audição e
Visão

André Ópticas

www.andreoticas.com

Redução de:
20% em óculos graduados
15% em óculos de sol
15% em lentes de contacto e produtos
30% em exames de optometria,
contactologia e reeducação visual –
não existindo compra
associada/oferta do valor dos
honorários na aquisição de óculos ou
lentes de contacto

Nacional

www.lablentestore.com

Exame Visual    –  Gratuito
Lentes oftálmicas   –  20%
Armações   –  20%
Óculos de sol   –  15%
Lentes contacto convencionais  –  10%
Lentes contacto descartáveis   –  10 %
Consumíveis de manutenção ,limpeza
e esterilização  –  10%
Rastreios auditivos – Gratuitos
*Não acumulável com outros
descontos ,vales ou promoções

Lisboa

Lablentes-comércio De
Artigos De Óptica Lda
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www.cofre.org

FB/opticanovacampolide

Redução de 15% em:
armações e lentes
lentes de contacto e respectivos
produtos de limpeza
material óptico de apoio escolar e
empresarialOs exames de
Optometria e Contactologia são
gratuitos

Lisboa

Óptica Nova de Campolide

conselheirosdavisao.pt

Redução de: 20% em óculos graduados
(armações + lentes); 15% em armações,
lentes ou óculos de sol; 10% nas lentes de
contacto convencionais, exceto
descartáveis; 10% em outro material
ópticoOs exames à visão e testes em
lentes de contacto são gratuitos

Nacional

Conselheiros da Visão

www.fluivisao.pt

Redução de 20% sobre o preçário

Espinho, Gaia

Fluivisão

www.giloculista.pt

Redução de:
20% em óculos graduados (aro e
lentes)
15% em óculos de sol
15% em lentes de contacto e
produtos de manutenção

Lisboa

Gil Oculista



Audição e
Visão

Alberto Oculista

www.albertooculista.net

50% de desconto na compra de um
par de óculos graduados (armação +
lentes), válido até 31 de dezembro de
2021Redução de:
30% em lentes de contacto e
oftalmológicas
15% em serviços de audiologia
30% em produtos de manutenção de
lentes de contacto
30% em todas as armações, exceto
Cartier
30% nos óculos de sol, exceto Cartier
120 € de desconto na compra de
armações + lentes com anti-
reflexoConsulta gratuita de
Optometria/Contactologia
Facilidades de pagamento até 12x sem
juros

Nacional

www.gapaudiologia.pt

20% desconto no diagnóstico de
audiologia e reabilitação auditiva

Lisboa, Porto

GAP – Gabinete
Auditivos Portugueses
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www.cofre.org

www.institutoptico.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições.

Nacional

Institutoptico

www.opticasofia.com

Redução de:
35% em lentes oftalmológicas
35% em lentes de contacto e
Produtos de Contactologia
35% em todas as armações
35% nos óculos de solConsulta de
Optometria/Contactologia e
Tonometria Gratuitas

Coimbra

Óptica Sofia

www.acusticamedica.pt

10% desconto (não acumula com
outras promoções)Exame Auditivo
Gratuito (em qualquer Centro
Auditivo AM ou nas consultas ao
domicílio )

Nacional

Acústica Médica

https://opticenter.pt/

Consulte o site do Cofre para as
condições

Nacional

Opticenter – Serviços
Ópticos, Lda.



Clínicas e
Hospitais

Centro Médico Aliflor

centromedicoaliflor.webnode.pt

Redução de 10% sobre as tabelas de
particulares
Não acumulável com descontos de
outros sistemas de saúde

Vila Nova de Santo André

www.futurehealthbiobank.pt

Desconto de 20% em relação à tabela
fixa no serviço de Criopreservação de
Células Estaminais do Sangue e/ou
tecido do Cordão Umbilical

Lisboa

Future Health Biobank –
Criopreservação de
Células Estaminais
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www.cofre.org

FB/cclinicodojardim

Redução de 20% sobre os preços das
consultas e tratamentos

Paço d'Arcos

Centro Clínico do Jardim
www.madeiramedicalcenter.pt

Consultar o site do Cofre para as
condições.

Funchal (Madeira)

Madeira Medical Center
– Grupo HPA

www.cespu.pt

Isenção da anuidade do Cartão Nova
Saúde Parcerias: este cartão apresenta
descontos sobre todas as prestações de
serviços de saúde, realizadas nas
Unidades abrangentes

 Gandra, Famalicão, Castelo de Paiva, 
 Paredes, Barcelos

CESPU – Serviços de Saúde

www.clinica-fisiofalantes.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições

Lisboa

Clínica Fisio Falantes

www.clinicabomjesus.org

Redução de 10% sobre o preço de tabela
nos serviços de:
internamento, bloco operatório, exames
complementares, cuidados de
fisioterapia e tratamentos a laser

Ponta Delgada (Açores)

Clinica do Bom Jesus

www.trofasaude.pt

Isenção da anuidade do Cartão Nova
Saúde Parcerias: este cartão apresenta
descontos sobre todas as prestações de
serviços de saúde, realizadas nas
Unidades abrangentes

Braga, Alfena, Famalicão, Gaia

Hospital da Trofa



Laboratórios e
Análises

Labninuras

www.clarasaude.pt/labninuras

Redução de 30% sobre as tabelas de
particulares

Oeiras

www.clinicadommanuel.pt

Redução de:
40% nas consultas de especialidade
30% nos tratamentos de medicina
física e de reabilitação
30% nos tratamentos de mesaescultura

Almeirim

Clínica D. Manuel I
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www.cofre.org

www.clarasaude.pt/vidal_marques

Redução de 30% sobre as tabelas de
particulares

Sesimbra

Vidal Marques

www.opticasofia.com

Redução de:
35% em lentes oftalmológicas
35% em lentes de contacto e
Produtos de Contactologia
35% em todas as armações
35% nos óculos de solConsulta de
Optometria/Contactologia e
Tonometria Gratuitas

Coimbra

Óptica Sofia

www.acusticamedica.pt

10% desconto (não acumula com
outras promoções)Exame Auditivo
Gratuito (em qualquer Centro
Auditivo AM ou nas consultas ao
domicílio )

Nacional

Acústica Médica

fisiomais.wordpress.com

Consulte o site do Cofre para as
condições

Torres Vedras

Fisiomais

www.clarasaude.pt/bioanalise.html

Redução de 30% sobre as tabelas de
particulares

Cova da Piedade

Centro de Bioanálise –
Análises Clínicas

Medicina de
Reabilitação



CAMT – Clínica Dentária

FB/ camtclinicadentaria

Redução de:
Consultas de Medicina Dentária 20%;
Tratamentos Dentários 20%;
Próteses Amovíveis (acrílicas e
esqueléticas) 20%;
Próteses Fixas (coroas e pontes) 20%;
Ortodôncia fixa e amovível 20%
Implantes 10%

Algés

www.dentarmed.pt

Redução de 20% em todos os
tratamentos na tabela de utentes.
Acesso a campanhas ocasionais
exclusivas.
Preço exclusivo para medicina
dentária preventiva: destartarização

Almada

Dentarmed
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www.cofre.org

maloclinics.com

Oferta da Consulta de Avaliação
(valor de 100€)
15% de desconto em tratamentos de
Cirurgia Oral
15% de desconto em tratamentos de
Odontopediatria 
10% de desconto nos restantes
tratamentos
´Campanhas promocionais
exclusivas, com incidência em
tratamentos específicos e
delimitadas no tempoCondições
válidas nas 13 clínicas

Nacional

Malo Clinic Medicina
Dentária

www.clinicadocarmo.pt

Redução de:
Consultas de Medicina Dentária 20%;
Tratamentos Dentários 20%;
Próteses Amovíveis (acrílicas e
esqueléticas) 20%;
Próteses Fixas (coroas e pontes) 20%;
Ortodôncia fixa e amovível 20%;
Implantes 10%

Faro, Loulé e Lisboa

Clínica do Carmo

Medicina
Dentária

www.mjclinics.pt

Redução de 20% sobre o preço de
tabela em todos os serviços
Excluem-se situações de
atendimento ao domicílio

Montijo

MJ Clinics, Medicina Dentária

n.a.

Redução acima dos 30% sobre a tabela

Lisboa

Clínica Branca Fernandes



DentalClinic New
Generaction
www.newgeneraction.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições

Nacional

ami.org.pt

Consulte as condições no site do Cofre

Nacional

AMI – Assistência Médica
Internacional
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www.cofre.org

www.cmdv.pt

Redução de 10% sobre a tabela de
preços particular, não acumulável
com outro acordo que a clínica
possua

Viseu

Clínica Médica Dentária
de Viseu

www.institutodeimplantologia.pt

Redução:
Imagiologia 20%
Higiene Oral 15%
Implantologia 10%
Reabilitação Oral Estética 10%
Medicina Dentária Geral 15%
Ortodontia 15%

Lisboa

Instituto de Implantologia

Medicina
Dentária

www.clinicamdpiedense.com

Consulte as condições no site do
Cofre

Costa da Caparica, Cova da Piedade

Clínica de Medicina Dentária
Piedense

www.farmacia-internacional.net

– Receitas médicas – 15% de desconto,
exceto nos medicamentos que têm
um PVP acima de 68€ (desconto
máximo de 2,50€);
– Medicamentos não sujeitos a receita
médica e medicamentos sem
receita/comparticipação – 12% de
desconto sobre o PVP;
– Produtos de fitoterapia, homeopatia
e artigos de ortopedia – 12% de
desconto sobre o PVP;
– Produtos de
dermocosmética/higiene – 12% de
desconto sobre o PVP;
– Os produtos do protocolo da
diabetes não são sujeitos a desconto;
– As consultas e serviços gratuitos
serão sujeitos a confirmação.

Lisboa

Farmácia Internacional

Redes e
Farmácias

FB/ /farmaciaiberia

Desconto de 10% em todos os
medicamentos e produtos da farmácia
de IVA 6% e 23% (com excepção de
tiras e lancetas, MSRM de PVP
superior a 50 €, nutrição infantil e
campanhas promocionais)
Desconto imediato sobre o valor final
a pagar, refletido na fatura/recibo

Lisboa

Farmácia Ibéria



Farmácias Progresso
- - -

15% de desconto sobre o valor total da
factura (exceto medicamentos
sujeitos a receita médica com PVP
unitário superior a 50€, produtos
protocolo diabetes, alimentação
infantil e fraldas), em todas as
farmácias do grupo
Entregas gratuitas usufruindo das
mesmas condições de desconto na
área geográfica da farmácia do grupo
mais próximaNova funcionalidade:
receitas eletrónicas com o novo
serviço gratuito Whatsapp Farmácias
Progresso.

Nacional
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www.cofre.org

FB/ farmacia.ronil

10% de desconto imediato na
aquisição de medicamentos e
produtos de IVA 6% e 23%, com ou
sem receita médica, incidindo o
desconto sobre o remanescente a
pagar pelo sócio ou seu agregado
familiar
O desconto referido não será
aplicável a produtos em promoção, à
data da sua aquisição, bem como a
medicamentos de Iva 6% com PVP
superior a 50 €, tiras e lancetas para
testes de glicémia, papas e leites

Lisboa

Farmácia Ronil
FB/ mgpodologia

Redução de 33% em todos os
tratamentos e consultas de Podologia

Elvas

MG Podologia

Redes e
Farmácias

www.fitoclinic.pt

Redução de:
Consultas de Homeopatia 10%
Consultas de Osteopatia 10%
Consultas de Naturopatia 10%
Medicina Tradicional Chinesa
(Acunpuntura) 10%
Medicina Tradicional Ayurvédica 10%
Terapias Manuais (Massagens, Shiatsu,
Drenagem linfática, Tui-Na,
Reflexologia, etc.) 20%
Workshops 10%
Produtos diversos, excepto livros 10%
Serviços de estética e tratamentos
anti-celulite 10%

Lisboa e Leiria

FitoClinic – Medicina Natural

Medicina
Alternativa



Desassossego – Psicologia
Clínica
www.desassossego-psicologiaclinica.com

Redução de 25% sobre a tabela de preços
praticados

Lisboa
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www.cofre.org

www.catarinadealmeidapsicologia.com

Valor de 35€ nas Consultas de
Psicologia Clínica

Lisboa

Catarina de Almeida –
Consultório de Psicologia
Clínica

www.analacerdapsicologia.com

Redução de 25% em:
consultas de Psicologia individual
com adultos acompanhamento de
crianças

Lisboa

Ana Lacerda – Psicologia
Clínica e Psicoterapia

www.clinicadashoras.pt

Redução de 20% sobre a tabela
preços nas especialidades de:
psicologia, avaliação Psicológica,
psiquiatria, pedopsiquiatria,
medicina geral e familiar,
neurologia, reabilitação e
estimulação cognitiva, terapia da
fala, nutrição, orientação escolar, life
and health coaching, preparação
para o parto

Lisboa

Clínica das Horas

Psicologia

educares.com.pt

Redução de 15% na consulta e
acompanhamento nas áreas
clínicas terapêuticas: Psicologia
Clínica e Psicoterapia (saúde
Mental e Bem-Estar); Psicologia
Educacional, Orientação
Vocacional, métodos de estudo,
Apoio Psicopedagógico, Terapia da
Fala, Psicomotricidade, Educação
Especial (aprendizagem e Educação
Especial)
Isenção da taxa de inscrição na
ocupação dos tempos livres das
férias (Natal, Páscoa e férias)
Não inclui o pagamento da taxa
referente ao seguro (obrigatório)
Redução de 50% na inscrição na
Sala de Estudo, inclui o valor do
seguro escolar (obrigatório)

Sintra

Educares – Clínica de
Educação e Saúde


