DESCONTOS PARA SÓCIOS
- INSCRIÇÃO EM CENTRO DE DIA OU S.A.D.:
- redução da quota de inscrição, no valor acumulado das quotas pagas (até ao máximo de 100€);
- VIAGENS E PASSEIOS:
- desconto de 10%
- desconto suplementar de 10% por cada ano de sócio além dos 10 anos;
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SEM ACORDO COM A SEGURANÇA SOCIAL:
- descontos de 10% a 20% sobre os preços tabelados, nos seguintes serviços:
Serviços de limpeza no domicílio
Fornecimento de ajudas técnicas
Toma acompanhada de medicação
Acompanhamento ao exterior, de carater prioritário
Acompanhamento de refeição
Tratamento de roupa
Fornecimento de refeições
- AQUISIÇÃO DE BIBE E/OU PANAMÁ (clientes da Creche):
- desconto de 20% sobre o preço de custo, no momento da inscrição do pai ou da mãe como sócio;
- desconto suplementar de 20% por cada ano de sócio;
-PARCERIAS:
CURACTIVA – SISTEMAS INTEGRADOS, S.A.:
-Plano de saúde : Consultas de clinica geral gratuitas na Policlínica de Cantanhede de segunda-feira a
sábado;
-Consultas de clinica geral gratuita, na Casa de Saúde de Santa Filomena (Coimbra), de segunda a
sexta, 24h por dia, e aos sábados das 8h às 2h;
Descontos na Policlínica de Cantanhede:
-50% em medicina geral e familiar (fora do horário gratuito), e em atestados médicos; até 50% em
medicina dentária; 20% em consultas médicas ao domicílio, em todas as especialidades médicas, em
análises clínicas e em medicina estética e plástica; 15% em medicina física e reabilitação e em todos os
atos cirúrgicos; até 15% nos serviços de enfermagem e exames complementares de diagnóstico;
TINTURARIA VIEIRA:
- 10% de desconto;
VENTIPLAST - MOLDAGEM DE PLÁSTICOS, LDA:
- 5% a 10% de desconto;
FARMÁCIA HORIZON, LDA (FARMÁCIA SEIXO):
-10% de desconto em medicamentos sem prescrição médica e em produtos de Ortopedia; 5% de
desconto em medicamentos com prescrição médica;
PNEUBOX - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA:
-20% de desconto nos serviços prestados;
OLHAR CINTILANTE UNIPESSOAL, LDA:
-Consultas de optometria e contactologia gratuitas, incluindo ao serviço domiciliário;
-20% de desconto em lentes oftálmicas/armações e 10% de desconto em lentes de contacto;
ESCOLA DE CONDUÇÃO MOLEIRO, AMARO E OLIVEIRA , LDA:
-10% de desconto na carta de condução de qualquer categoria e 5% de desconto nos serviços;
- UTILIZAÇÃO DO POLIVALENTE:
- 50% de desconto sobre a tabela de tarifas

