PROTOCOLOS COFRE

Apoio Sénior e ao Domicílio
Lares e Residências Sénior - Apoio Domiciliário e Serviços
DESCUBRA OS PROTOCOLOS QUE TEMOS PARA SI

WWW.COFRE.ORG

Lares e
Residências
Sénior
www.cofre.org

Recreio d’Andorinha –
Resort Sénior
www.recreiodandorinha.social
Redução de 10% na mensalidade/
diária
Cadaval

Casa do Ave – Clihotel
Geriátrico
www.clihotelcasadoave.com
Redução de 15% sobre os preços da
tabela em vigor

Casas da Cidade Residências
Sénior, Carnaxide
www.casasdacidade.pt
Redução de 2% no valor da jóia de
admissão relativa à aquisição de um
Direito de Utilização Vitalícia de
uma unidade habitacional para
qualquer uma das tipologias
existentes
Redução de 10% no montante da
mensalidade base do primeiro
utente relativa à modalidade de
Utilização Temporária Base, para
períodos de estadia iguais ou
superiores a um mês e inferiores a
seis meses
Carnaxide

Santo Tirso

Algeruzvillas Residência
Senior Lar de Idosos

Torre Sénior –
Residências Assistidas
www.torresenior.pt

www.algeruzvillas.com
Redução de 20% sobre o preço base
da mensalidade

Redução de:20% sobre o valor da
jóia de adesão5% sobre o valor da
mensalidade

Pamela

Santo Tirso

Idade D’Ouro – Residência
para Séniores
www.idadedouro.com
Redução de 10% sobre o preço base da
mensalidade
Melgaço
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Valle dos Reis –
Residências Assistidas
cwww.valledosreis.com
Redução de 10% sobre o valor do
D.U.V. (jóia) no momento da
inscriçãoRedução de 3% sobre o
valor da mensalidade das
Modalidades Base e Base
SuperiorRedução de 10% sobre o
valor das outras mensalidades

Idadilustrada
facebook.com/Idadilustrada
Redução de 10% nos serviços e
produtos comercializados.
Os produtos adquiridos na loja,
com valor superior a 123,00€ serão
entregues no domicílio sem portes;
inferior a este valor, serão cobrados
10,00€, acrescido à taxa de IVA
Corroios

Santarém

Ecco-Salva Medical
Services

My Home – Cuidados
Domiciliários
www.myhome.pt

www.eccosalva.pt
Prestação de serviços de saúde, com
uma oferta variada, vocacionada para a
prestação de serviços médicos de
urgência domiciliária
Localidades:
Lisboa, Porto, Faro, Portimão e
Funchal, todos os dias úteis entre as
20h e as 6h e aos sábados, domingos e
feriados nacionais durante 24 horas
(exceto nos dias de Natal e Ano Novo,
nos quais será assegurado o serviço de
telemedicina nas 24 horas)
Coimbra, Condeixa e Leiria todos os
dias (excepto nos dias de Natal e Ano
Novo), no período compreendido
entre as 20h e as 6h
Os sócios residentes nas áreas
geográficas indicadas, poderão aderir
(através do Impresso Próprio) a estes
serviços, mediante o pagamento de 3€
mensais

Redução de:
5% em serviços até 9h semanais
10% em serviços de 10h a 15h semanais
15% em serviços de 16h a 25h semanais
20% em serviços de 26h a 40h semanais
25% em serviços superiores a 40h
semanais
Algés

Momentos Saudáveis –
Enfermeiros ao Domicílio
www.momentossaudaveis.com
Redução de 20% sobre a tabela de
honorários de serviços
Porto, Lisboa e Coimbra

Nacional
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Ortopedia Ortoluz
www.ortoluz.com
Redução de 10% na aquisição de
produtos ortopédicos
Almada

Enfermeiros PT
www.enfermeirospt.com
Desconto de 10% em Serviços de
Enfermagem, Fisioterapia,
Psicologia, Nutrição, Podologia,
Terapia da Fala, Terapia
Ocupacional.
Desconto de 5% – Serviços de apoio
contínuo/apoio domiciliário a
idosos/acamados/dependentes num
mínimo de 4h/dia.
Nacional

Ortopedia Universo Sénior
www.universosenior.com
Redução de 10% na aquisição de
produtos ortopédicos
Lisboa, Almada, Seixal, Corroios
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