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Os nossos cartões

Médico Permanente 24h Gold
O cartão Médico Permanente 24 horas Gold é um cartão 

familiar e intransmissível, que lhe dá acesso aos seguintes 

serviços:

- Médico em casa 24h, 365 dias por ano;

- Atendimento médico telefónico (gratuito);

- Transporte em ambulância, (gratuito na grande Lisboa);

- Enfermagem;

- Rede de consultórios e clínicas.

Os titulares do cartão Médico Permanente 24 horas Gold e os 

membros do respetivo agregado familiar que com ele coabitem 

em economia comum usufruem do serviço de médico em casa 

com preços pré-fixados por consulta domiciliária e descontos 

que podem chegar aos 75% sobre a tarifa base, mediante o 

pagamento periódico de uma pequena anuidade. 

Médico Permanente 24 horas
O cartão Médico Permanente 24 horas é um cartão pessoal e 

intransmissível, sem compromissos, condições de adesão, 

pagamentos fixos ou limites de idades, que lhe dá acesso aos 

seguintes serviços:

- Médico em casa 24h, 365 dias por ano;

- Atendimento médico telefónico (gratuito);

- Transporte em ambulância, (gratuito na grande Lisboa);

- Enfermagem;

- Rede de consultórios e clínicas.

A titularidade do cartão Médico Permanente 24 horas não tem 

nenhum custo associado. Apenas pagará os serviços que utilizar, 

quando os utilizar. 

Adira aos nossos cartões através do nosso website (ou, se preferir, através do telefone 210 056 700). Necessi-

ta dos seguintes dados – nome completo, data de nascimento, morada, código postal, localidade, telemóvel, 

telefone, e-mail, número de contribuinte, nomes completos e datas de nascimento dos membros do seu agre-

gado familiar, e escolas frequentadas por membros do agregado familiar de idade não superior a 12 anos, 

incluindo as respetivas moradas, códigos postais e localidades. Após validação enviar-lhe-emos o seu cartão.

KidCare 24H 
É um cartão em tudo semelhante ao cartão Médico Permanente 24 

horas cujo titular é uma criança com idade não superior a 12 anos. 

Está disponível na Grande Lisboa e no Grande Porto e os serviços 

associados podem ser prestados na residência da família ou na 

escola da criança. 



Vacinação contra a Gripe Sazonal 
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medicina no trabalho

O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:

Visite o nosso site e consulte os novos Protocolos de especialidades com as seguintes entidades:

- Andreia Carvalho Clínica com clinica na Amadora;

- Necterra situada em Viseu;

- Clínica Médica e Dentária Dra. conceição Matos, localizada em Lisboa;

- Centro de Fisioterapia São João Baptista em Beja;

- Somos Pais, em Bicesse;

- Clinisophia, localizada no Porto;

- Enferlar no Funchal.
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médico em casa
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Vantagens
• Evitar com que fique doente ou reduzir o
impacte/ sintomatologia da doença em caso de
infeção;
• Proteger também as pessoas em seu redor
(família, colegas, clientes);
• Evitar doenças graves – tais como pneumonias
• Reduzir o absentismo laboral por doença e para
assistência à família.

A SMP lançará brevemente e mais uma vez a

Campanha de Vacinação contra a Gripe.

A vacinação é realizada na sua casa, no seu local

de trabalho ou no SMP em Lisboa e no Porto.

Contate-nos através de: Tel: 210 056 727, 210 056 728 E-mail: trabalho@smpsaude.pt

www.smpsaude.pt
https://www.facebook.com/servicomedicopermanente/

