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PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A AIACE-PT 

E A JOSÉ DE MELLO – SAÚDE 
 

 
Em 15 de Fevereiro de 2016, entraram em vigor três protocolos de prestação de serviços no domínio 
da medicina preventiva (realização de check-ups) entre a AIACE-PT e a José de Mello – Saúde, 
abrangendo três unidades deste grupo, a saber, a Clínica CUF Alvalade S.A. (Lisboa), o Hospital 
CUF Cascais, S.A. e o Instituto CUF – Diagnóstico e Tratamento, S.A. (Porto). São abrangidos pelos 
referidos protocolos os beneficiários do Regime Comum de Seguro de Doença (RCAM) da União 
Europeia residentes em Portugal. 
 
Em anexo à presente nota informativa, figuram os referidos protocolos que contêm as coordenadas 
de cada uma das unidades de prestação de serviços de saúde acima referidas, bem como o preçário 
aplicado por cada uma delas. 
 
Para iniciar o processo de check-up, o beneficiário, devidamente identificado e na posse do 
respectivo formulário recebido do serviço competente da Comissão, deve dirigir-se à unidade por ele 
escolhida para a realização do check-up. Ser-lhe-á então entregue um orçamento elaborado de acordo 
com o preçário que figura em anexo. O beneficiário pode então enviar o referido orçamento para os 
serviços do RCAM em Bruxelas solicitando a emissão de um termo de responsabilidade (prise en 
charge/direct billing) ou, em alternativa, pagar os exames e ser posteriormente reembolsado. 
Aquando da primeira consulta com o médico generalista é conveniente levar o relatório do check-up 
anterior. 
 
Qualquer esclarecimento adicional pode ser obtido junto da AIACE-PT. 
 
Anexos: Texto dos protocolos assinados com as três unidades do grupo José de Mello – Saúde e 
respectivos preçários. 
 
 - Clínica CUF Alvalade S.A. (Lisboa) 
 - Hospital CUF Cascais, S.A. (Cascais) 
 - Instituto CUF – Diagnóstico e Tratamento, S.A. (Porto) 
 
Nota: Os protocolos a que se refere a presente nota informativa não põem em causa o direito de os 
beneficiários do RCAM escolherem uma outra entidade hospitalar. 

 


