CIRCULAR N.º 12/08

ASSUNTO: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ÁREA DA SAÚDE APRESENTADA PELO
CENTRO MÉDICO E LABORATORIAL DE OURESSA

Na sequência da Circular Nº 01/08, serve a presente, para informar a todos os nossos Associados que
entrou em vigor o protocolo com o “CENTRO DE MEDICINA E LABORATORIAL DE OURESSA”, sito na
Rua José Brandão de Almeida, Lote E12 – Lojas em Sintra – Ouressa, 2725 – 349 Mem Martins.
► São beneficiário do presente protocolo todos os associados do CCDS e respectivo agregado familiar;
► Acesso a todos os serviços e cuidados em geral prestados pelo centro: consultas médicas,
enfermagem, urgências, medicina dentária, massagem, fisioterapia, puericultura, massagem para bebés,
análises clínicas e genéticas, anatomia patológica, electrocardiograma e medicina desportiva.
Associados do CCDS:
▪ 12 Consultas de urgência (completamente gratuitas) de 2ª a 6ª feira das 18:00 h às 24:00 h;
▪ 12 Serviços de enfermagem (completamente gratuitos) de 2ª a 6ª feira das 18:00 h às 24:00;
▪ 1 Consulta de clínica Geral (completamente gratuita);
▪ 50 % de desconto nas consultas de especialidade e fisioterapia, excepto, na acupunctura, medicina
dentária e mesoterapia em que o desconto é de 30%;
▪ Análise clínicas feitas pelo particular o desconto é de 60%;
▪ 1 Rastreio gratuito de colesterol e glicemia;
▪ 1 Rastreio auditivo gratuito;
▪ Oferta da 1ª Consulta de medicina dentária, com 30% de desconto em qualquer outra intervenção,
excepto, em implantes e ortodontia (aparelhos) em que o desconto é de € 100 (Cem Euros) e em
próteses, cujo desconto é de 15%.
Familiares:
▪ 12 Consultas de urgência (completamente gratuitas) de 2ª a 6ª feira das 18:00 h às 24:00 h;
▪ 12 Serviços de enfermagem (completamente gratuitos) de 2ª a 6ª feira das 18:00 h às 24:00h;
▪ 30% de desconto nas consultas de especialidade e fisioterapia;

▪ 1 Rastreio gratuito de colesterol e glicemia;
▪ 1 Rastreio auditivo gratuito;
▪ 60% de desconto em análises clínicas feitas pelo particular;
▪ Oferta da 1ª consulta de medicina dentária, com 30 % de desconto em qualquer outra intervenção,
excepto, em implantes e ortodontia (aparelhos) em que o desconto é de €100 (Cem Euros) e em
próteses, cujo desconto é de 15 %.
Condições de Acesso:

a) Para aceder às condições vantajosas atribuídas pelo presente protocolo, os interessados deverão
proceder à respectiva inscrição, estando ainda sujeitos ao pagamento de uma quota no valor de
€ 0,75 (setenta e cinco cêntimos) por mês ou € 9 (nove Euros) ano;
b) Os interessados estão obrigados a um período mínimo de permanência de 12 meses;
c) Os pagamentos serão efectuados junto do Centro Medicina e Laboratorial de Ouressa, tendo este
destacado uma comercial para o efeito, com os seguintes contactos:
► Isabel Bispo 96 526 5629 ou 93 844 0359
d) O período de carência após a inscrição é de um mês;
e) No acto do pagamento, não será possível acumular os benefícios atribuídos pelo presente
protocolo com a utilização de um sub-sistema de saúde (seguro ou ADSE).

Em anexo: Tabela de preços e Especialidades Médicas

Sintra, 23 de Junho de 2008

O Presidente da Direcção

(Mário João Machado)

.

