ASSOCIAÇÃO DE PAIS_PROTOCOLOS – 2018/2019
ENTIDADE

BENEFICIÁRIOS

BENEFÍCIOS

Obs.
Os descontos são feitos tendo por base a
tabela de preços em vigor na Clinica
Pedojovem e não são acumuláveis com

PEDOJOVEM

Famílias
Colaboradores do Colégio

10% nas consultas de Medicina Dentaria (e

qualquer outra promoção. O desconto

subespecialidades), à exceção de: Prótese Fixa ,

também não será valido para pacientes que

Prótese Removível, Ortodontia e Implantologia que usufruam de qualquer tipo de seguro. Serão
terão 5% de desconto;

também excluídos do protocolo utentes com

10% nas consultas de Psicologia Clinica, Terapia da

acordo coma ADSE, SAMS QUADROS, PSP,

Fala, Osteopatia e Podologia

ADM e GNR.
As consultas das diferentes áreas devem ser
marcadas por via telefónica ou
presencialmente fazendo indicação ao
protocolo e estão sujeitas a disponibilidade.

CLÍNICA CONTIGO

Alunos CSM e Irmãos

40% na 1ª consulta de Terapia da fala, Psicologia e

Estes descontos vigoram enquanto os alunos

Psicomotricidade e 10% nas seguintes;

não beneficiarem de algum dos subsídios da

75€ na 1ª consulta de Pedopsiquiatria e 65€ nas Segurança Social
seguintes, este último apenas em situação de
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cumprimento do plano terapêutico previamente
definido

PROFISIO

Famílias

25% para os alunos e 15% para as famílias
consulta de optometria sem custo

ÓPTICA

Famílias

ROSA D´OURO

Colaboradores do Colégio

20% na aquisição de lentes e óculos
10% na aquisição de lentes de contato
15% nos restantes serviços, exceto serviço de
oftalmologia

KORPO SANO

Famílias

25% no ato da inscrição

CHAVIARTE

Famílias

10% nos serviços prestados

Os beneficiários devem fazer-se acompanhar por identificação, cartão de estudante/funcionário/professor para validar o desconto.
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