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  PROTOCOLO DATA

Affidea

Imagiologia: 30% de desconto sobre a tabela particular em vigor, nas instalações da Affidea

Setúbal sitas no Centro Comercial Alegro. Análises clínicas: 30% de desconto sobre a tabela

particular em vigor, nos locais de colheita referidos no site.

Website

ArteFisio

Avaliação inicial e uma (1) aula de pilates clínico gratuita. 20% de desconto nas sessões de

Fisioterapia. 10% de desconto nas sessões de Fisioterapia nas Disfunções do Pavimento Pélvico.

5% de desconto na mensalidade de pilates clínico.

Website

Associação de Socorros Mútuos Setubalense

Consulta de Clínica Geral e Familiar - 25€; Consulta de Especialidade - 40€; Consulta de

Planeamento Familiar - 35€

Website  Horários

ATREF Saúde

20% de desconto em todas as valências clínicas; 10% de desconto nas opções de Treino

Personalizado; Desconto nas mensalidades de Pilates Clínico 2x/semana (35€ em vez de 40€) e

3x/semana (45€ em vez de 50€).

Website

Clara Saúde

10% de desconto em consultas de especialidade, análises clínicas, exames radiológicos, exames

de anatomia patológica (realizados a título particular)

Website

Clínica Centenarium

20% a 100% de desconto em consultas e tratamentos, conforme explanado em tabela para

consulta

Website

Clínica da Família

10% de desconto nas consultas privadas das seguintes especialidades: Psicopedagogia,

Ginecologia/Obstetrícia, Cardiopneumologia, Otorrinolaringologia, Podologia, Terapia da Fala,

Acupunctura, Medicina Geral Familiar, Reumatologia, Psicoterapia (para os estudantes do IPS, o

desconto é de 15%), Osteopatia, Pneumologia/Alergologia Respiratória, Pedopsiquiatria,

Urologia, Nutrição, Ortopedia, Psicologia Infantil, Psiquiatria, Neurologia, Shiatsu/Homeopatia,

Neuropsicologia.

Exames privados no laboratório “Top Care” com o qual a Clínica da Família tem protocolo, desde

que realizados nas instalações da Clínica.

Medicina Dentária - oferta de consulta para um membro da família

Website

Clínica do Coração

Consultas: 20% de desconto sobre a tabela privada; Todos os exames efetuados (Prova de

Esforço, Ecocardiograma, Holter, Mapa, Polissonografia): 20% de desconto sobre a tabela

privada

Website

Clínica Natural Smile

10 a 15% de desconto em consultas de seguimento de Medicina Tradicional Chinesa. 10% de

desconto em tratamentos dentários (exceto próteses, implantes e ortodontia).

Website

Clínica Médico Dentária de Santa Maria

40% de desconto sobre a tabela em vigor

Website

Consulped

Cerca de 25% de desconto, a confirmar nas tabelas para Especialidades Médicas/Exames e

Medicina Dentária. Descontos válidos para quem não possua seguro de saúde, ou cuja cobertura

não abranja a totalidade das especialidades e exames

Website

CPE Clínicas

20% de desconto nos preços de tabela

Website  Mapa

Dentibus

50% de desconto numa consulta de higiene oral por ano; 20% de desconto em todos os

tratamentos dentários.

Website  Benefícios IPS

Doutor Dent

25% de desconto em todos os tratamentos dentários; Orçamentos gratuitos; Acesso a

facilidades de pagamento

Dra. Vanda Gandum Clínica Dentária e Médica

20% de desconto em todos os atos e exames de medicina dentária

Website

Fábrica do Sorriso

10% a 15% de desconto em todos os serviços

Website

Farmácia Brasil

12,5% de desconto em medicamentos genéricos. 10% de desconto em medicamentos de venda

livre. 3% de desconto em medicamentos de marca sujeitos a receita médica.

Website  Serviços disponíveis

Farmácia Online

Medicamentos com receita médica: 10% de desconto (em medicamentos com PVP superior a

69,03€, desconto máximo de 5,00€/un; os produtos do protocolo da diabetes estão excluídos).

Medicamentos não sujeitos a receita médica: 10% de desconto sobre o PVP (cumulativo com

promoções, salvo possível exceção). Produtos de Dermocosmética, Higiene, Puericultura,

Veterinária, Fitoterapia, Dietética, Homeopatia, Ortopedia, outros: 10% de desconto sobre o

PVP (cumulativo com promoções, salvo possível exceção).

Para aceder às condições da parceria:

1. Criar uma Conta aqui 

2. No perfil criado, inserir NIF do IPS (503720364)

Novas Condições e farmácias aderentes aqui

Website  Campanha de 1 a 15 janeiro 2022

Farmácia Sália

Ver condições do protocolo

Website

Farmácia Central da Amora

10% de desconto em medicamentos com receita médica e medicamentos/produtos de IVA a 6% e

a 23%; Entregas gratuitas no IPS ou outro local; Serviço Farmacêutico Online.

Website

Fisio7

10 euros de desconto no valor da primeira avaliação; 5 euros de desconto no valor das sessões

de Fisioterapia e Pilates Clínico Individual; 5 euros de desconto no valor das sessões de

Yogaterapia individual.

Website

Joaquim Chaves Saúde

Acesso a desconto no valor de consultas, análises clínicas e exames médicos. Para mais

informações, contactar a linha de apoio 214 124 300.

Website

Mindfirst

10% de desconto nas sessões de Coaching e de Mindfulness.

Website

OralMED

Condições exclusivas para a comunidade IPS aqui.

Website

Paulo Almeida Medicina Chinesa

Oferta de consulta com exame de Termografia e Acugraph; 20% de desconto numa sessão de

acupunctura e numa sessão de massagem Tui Na de 50m; Pacotes de 6 sessões de acupunctura

ou acupunctura estética por 100€ e Pacote de 6 sessões de massagem Tui Na de 50m por 100€

PR Médicos Saúde Oral

10% de desconto em todas as especialidades

Website

PSICOSET

20% de desconto nas especialidades de Psicologia Educacional, Psicologia Clínica, Coaching,

Orientação Escolar, Terapia da Fala, Psicomotricidade e outras sob consulta direta;

20% de desconto nas sessões de formação da Escola para Pais e Cuidadores.

Website

Saúde 365 dias

Plano Essential Care: 15,00€. Consultas de clínica geral: 7,50€. Acesso a desconto nos cuidados

de enfermagem e consultas de especialidade.

Website

Studio Saúde de Setúbal

10% de desconto na 1ª Sessão de Tratamento de Fisioterapia e Osteopatia; 15% de desconto das

Sessões de Massagem de Relaxamento e Drenagem Linfática; 10% de desconto na 1ª consulta

de Nutrição Clínica e Desportiva; 10% de desconto na 1ª sessão de Reiki.

Website

Tiagos Clínica

Ver condições do protocolo

Website

Vita Centro

10% de desconto em tratamentos de implantologia e 15% de desconto nos restantes

tratamentos tais como branqueamento, próteses, endodontia, periodontia, restaurações

Website

Home 
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