
 

 

No seu centro Widex 

 50% de desconto em pilhas para os seus aparelhos auditivos; 

 

 10% de desconto em acessórios para os seus aparelhos auditivos (acessórios de apoio 

à escuta e protetores de natação e ruído); 

 

 Condições especiais para renovação do seu aparelho auditivo; 

 

 Envio das últimas novidades dos produtos e serviços Widex; 

 

 Atendimento personalizados em qualquer dos Centros Auditivos Widex, Postos de 

Atendimento Widex e Agentes Widex em todo o país. 

 

PARCERIAS NACIONAIS 

 

  Na adesão a Sócio do Automóvel Clube de Portugal: Isenção de Jóia e 

Desconto de 20% na 1ª anuidade. 

 

 

 5% de desconto em todas as experiências odisseias disponíveis em 

www.odisseias.com Código de desconto: widex17 

 

 

 20% de desconto em Imagiologia; 

 15% de desconto em Higiene Oral; 

 10% de desconto em Medicina Dentária Geral. 

 

 

 

 50% de desconto sobre o preço de particular em análises 

clínicas e rastreio gratuito de glicémia e colesterol; 

http://www.odisseias.com/


 

 

LISBOA 

 

 

 

 15% em todas as consultas e tratamentos de Medicina Dentária em Clínica; 

 5% em todas as consultas e tratamentos de Medicina Dentária em Domicílio*; 

 10% em todas as consultas de especialidade médica (medicina geral e familiar, 

ginecologia, psiquiatria, cirurgia plástica reconstrutiva e estética); 

 10%em todas as consultas e tratamentos de especialidades técnicas (Psicologia, 

Fisioterapia, Terapia da fala, Terapia Ocupacional, Nutrição, Osteopatia, Acupuntura, 

Massagens terapêuticas, Reiki, Quiroprática e Medicinas tradicionais chinesas); 

 5% em todas as consultas e tratamentos de fisioterapia ao domicílio 

* Os valores das deslocações ao domicílio não estão abrangidos pelo protocolo. 

Os descontos não são acumuláveis com as campanhas, mas podem ser complementares. 

 

  

 30% de Desconto na Estratificação de Risco Cardiovascular  

Valor acordado para clientes Widex: 180 € 

Incluí:  

• Risco de eventos cardiovasculares a 10 anos segundo o SCORE Europeu (inclui 

medição do colesterol total e da tensão arterial) e risco de Diabetes segundo o 

questionário previsto no Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes (inclui medição da glicémia capilar); 

• TAC Cardíaco/Score do Cálcio;  

• Consulta médica 

           Esta exame é recomendado para: 

• Adultos assintomáticos sem história de doença coronária: Homens entre os 

45-75 anos, Mulheres entre os 55-75 anos e Diabéticos de ambos os sexos 

com mais de 40 anos. 

• Adultos jovens com dois ou mais fatores de risco de doença coronária. 



 

 

 

 

 40% de desconto em lentes 

 40% de desconto em armações (se compra isolada) 

 Oferta de armações na compra de par de lentes graduadas* 

 30% de desconto em óculos de sol 

 50% de desconto em lentes de contacto convencionais 

 20% de desconto em lentes de contacto descartáveis mensais/diárias 

 30% de desconto em outros consumíveis de manutenção, limpesa e esterilização 

 35% de desconto em exames de optometria, oftalmologia, contactologia, terapia visual, 

ortotica, consulta ao domicioli, baixa visão. 

 Oferta de Rastreios visuais 

*Pressupõe a compra de um par de lentes Monofocais, Progressivas, Bifocais, Ocupacionais 

graduadas com o tratamento Anti-reflexo e espessura reduzida incluída. De outra forma o 

desconto é percentual.  

 

  

 30% de desconto em lentes oftálmicas. 

 30% de desconto em armações. 

 20% de desconto em lentes de contacto. 

 20% de desconto em óculos de sol. 

 10% de desconto em produtos de manutenção e acessórios. 

 Exames visuais de Optometria e Contactologia gratuitos. 

 Consultas de Oftalmologia por marcação. 

 Assistência Técnica gratuita.  

  



 

 

ÉVORA 

  

 1ª Consulta Gratuita – Check-up Dentário (Inclui Avaliação, Diagnóstico e plano de 

tratamento, Ortopantomografia, Elaboração de Orçamento e Rx Intra-oral Digital); 

 

 15% Desconto sobre a Tabela de Honorários em vigor nas Áreas da Medicina Dentária: 

- Dentisteria Restauradora 

- Dentisteria Estética (Branqueamento Dentário) 

- Medicina Dentária Preventiva 

- Periodontologia (Doença Gengivas) 

- Endodontia (Tratamento de Canal) 

- Cirurgia Oral 

- Oclusão 

- Imagiologia e Radiologia Dentária  

 

 Nas seguintes Áreas, será aplicado um desconto preferencial de 10% após Consulta de 

Elaboração de Orçamento Gratuita; 

- Ortodontia (Aparelhos Dentários) 

- Implantologia (Implantes Dentários) 

- Prótese Fixa 

- Próteses Removível 

- Odontopediatria 

 

 Consulta de estudo Gratuita para Implantologia, Ortodontia e Prótese Fixa e Removível. 

 Orçamentos Gratuitos 

 Atendimento preferencial 

 Facilidades de Pagamento (protocolos com várias entidades financeiras – mensalidades 

desde 25,00€/mês)   

  



 

 

ALMADA 

 

 Oferta da primeira consulta em todas as especialidades, com exceção de psicologia 

clínica. 

 

FARO 

 

 

Ergovisão Olhão 

 Todos os Serviços Clínicos Gratuitos: Consultas de Optometria; Consultas de 

Contactologia; Consultas de Tonometria e Consultas de Prevenção Visual; 

 40% Desconto em Armações + Lentes de Contacto; 

 20% Desconto direto em Óculos de Sol e Contactologia; 

 25% Desconto Direto em todos os produtos de Marca Própria: Ergo Lens – Lentes 

Oftalmológicas; Ergo Glasses – Armações; Ergolens One Day, Ergolens Colors, Eynova, 

Eynova Toric – Lentes de contacto; Ergoclean – Liquido para lentes de contacto; 

ConfortAqua – Lágrima de Conforto.  

 

 


