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Harmonia
A gestão de tempo entre o desenvolvimento de carreira e a vida pessoal, pode ser desafiante. Aqui

identifica atividades que o podem ajudar nesse processo ou no investimento pessoal.
Lazer, formação, saúde, ginásios, entre muitos outros.

P R O T O C O L O S  C O F R E

D E S C U B R A  O S  P R O T O C O L O S  Q U E  T E M O S  P A R A  S I



C&A

www.c-and-a.com

Redução de 10% sobre o
preçário.
Não acumulável com outras
promoções.

Nacional

Moda e cultura

www.cofre.org

www.livroshorizonte.pt

30% de desconto em compras no
site www.livroshorizonte.pt, exceto
nos livros abrangidos e pela Lei do
Preço Fixo (novidades).
Deverá remeter um email ao Cofre
(geral@cofreprevidencia.pt),
identificando-se com o seu n.º de
sócio, a solicitar o código.
Os descontos não são acumuláveis
com outras promoções, campanhas,
e/ou descontos em vigor. 
Oferta de portes.

Nacional

Livros Horizonte –
Sociedade Comercial

www.ctalmada.pt

6€ por ingresso e 14€ ingresso mais
refeição.
A redução apenas se aplica em datas
e peças específicas divulgadas
previamente pelo Cofre de
Previdência

Almada

Teatro Municipal
Joaquim Benite
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vivonstage.pt

Redução de 10% em todos os
musicais

Nacional

ArtFeist – Casino Estoril
www.artfeist.pt

Redução de valor mediante o
espetáculo em cena.
Informação disponibilizada pelo
parceiro através dos contactos de
reserva

Estoril

Vivonstage



Aquisição e manutenção de veículos

www.cofre.org
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www.carclasse.pt

Condições especiais na aquisição e
assistência após-venda de viaturas

Nacional

Carclasse

www.opel.pt

Condições especiais na aquisição de
viaturas marca Opel com descontos
entre os 13% e os 20%
Contacte o Cofre para
fornecimento do código de parceiro
para poder ter acesso ao site Opel
Partners

Nacional

Opel

www.santogal.pt

Condições especiais na aquisição de
viaturas marca Citroen (descontos
entre os 10% e 15% na aquisição de
viaturas)

Nacional

Citroen Santogal

Auto-Industrial

www.grupoautoindustrial.pt

Consulte o site www.cofre.org para
verificar a campanha em vigor.

Nacional

www.glassdrive.pt

20% nos serviços de substituição e
reparação de vidro que não
possuam QIV (Seguro de Quebra
Isolada de Vidros), sobre o preço
praticado ao público, e se o serviço
realizado consistir na
substituição/montagem de um
pára-brisas, aplicação de produto
AQUACONTROL gratuito.
Sobre a substituição/montagem de
um pára-brisas ao abrigo de
cobertura QIV (Seguro de Quebra
Isolada de Vidros) ser-lhe-á
concedido 20% de desconto na
aplicação do produto
AQUACONTROL, sobre o preço
praticado ao público

Nacional

Glassdrive



Financiamento, seguros e comunicação

www.cofre.org
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BBVA

www.protocolos.bbva.pt

Soluções Ordenado e Poupança e
Investimento BBVA

Nacional

Banco Santander Totta

www.santandertotta.pt

Consulte as condições no site do Cofre

Nacional

www.catarinoseguros.pt

Conheça as condições contactando
o mediador “Catarino
Seguros”Condições especiais nos
seguros de: automóvel; acidentes
pessoais; habitação; acidentes de
trabalho; serviços domésticos

Nacional

Catarino Seguros

www.realvidaseguros.pt/mediadores/joa
ogustavo

Conheça as condições deste protocolo
contactando a Real Vida Seguros ou o
seu Mediador João Paiva Santos

Nacional

Real Vida Seguros

www.meo.pt/parceriasmeo/detalhe
condicoes

Consulte o site do Cofre

Nacional

MEO

nos.pt

Para aderir ligue grátis 800 93 16 93
No momento de adesão ser-lhe-á
pedido o nome e número de sócio
Para validação, será necessário
indicar o seguinte código:
OPT1311CP4
Consulte o site do Cofre para as
condições

Nacional

NOS



Ginásios

www.cofre.org
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Life Club
www.lifeclub.pt

Consulte o ginásio para saber as
condições

Vila Nova de Gaia

www.everybodyclubs.com

CoOferta da jóia inicial (valor de
25€)
Oferta da avaliação física
Oferta de aconselhamento
alimentar
Redução de: 15% sobre o valor de
tabela na aquisição de serviços de
SPA; 15% no restaurante Natural
Living
Mensalidade específicas para
associados

Évora

Depil Every Body, health
& fitness (Évora)

www.1fight.pt

Mensalidade de 59€ (redução de
10€/mês sobre a tabela ao
público)Oferta de Avaliação Física
(4 consultas por ano) e Nutricional
(4 consultas por ano)

Lisboa

One Fight

www.scapebyenfis.com

Isenção de inscrição
Redução de 5% nas mensalidades
Scape Off-Peack e Scape
Redução de 10% nas mensalidades
Scape Premium, Scape Platina,
Scape Spa e Scape Spa Platina

Santarém

Scape Health & Sensations

kalorias.com

Redução de taxa de inscrição para
50€ e em algumas situações, para
10€Adesão local ao Livre Trânsito:
34,99€ – acesso somente ao clube
em que o membro se inscreve

Nacional

Kalorias Fitness Club

www.fitnesshut.pt

Inscrição no valor de 3,50€
Desconto na mensalidade sobre o
preço de tabela (a consultar com o
parceiro)Acesso a todas as aulas,
livre trânsito.
Acesso a todos os clubes da rede
Fitness Hut, sendo mais de 17 clubes
abertos, podendo treinar em
qualquer um deles

Nacional

Fitness Hut



Harmonia| 6/12

www.cofre.org

Ginásios 
e Clínicas do corpo e estética

Body Concept
www.bodyconcept.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições

Nacional

www.depilconcept.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições

Nacional

Depil Concept

www.essenciadaperfeicao.com

Redução de 50% em  tratamentos de
estética
Redução de:
50% em todos os tratamentos de
Aparatologia
5% na aquisição de produtos cosméticos
Não inclui consultas e/ou tratamentos de
medicina estética, nutrição e rituais
Vichy

Lisboa

Essentials – Institutos &
Day Spas

www.acqualisboa.pt

Redução de 25% sobre a tabela, em
todos os serviços Acqua Lisboa,
excepto consultas.

Lisboa

Acqua Lisboa City Spa

www.maisnutricao.pt

Desconto de 50% – Avaliação Física
I Prescrição de Actividade Física I
Treino Especializado I 
Coaching Desportivo I Consulta de
Nutrição I Pacotes Integrais
Desconto de 30% – Osteopatia I
Mesoterapia I Massagem I
Fisioterapia I Acupuntura I
Podoposturologia I Ergonomia

Lisboa, Caneças

+ NutriçãoNova Academia Fitness e
Spa – Ginásio Covilhã
FB/ NovaAcademiaGinasioCovilha

Redução de:50% na 1ª
mensalidade20% nas mensalidades
seguintes

Covilhã

www.vivafit.pt

Inscrição Inicial: isenção da taxa de
inscrição
Oferta de 1 aula experimental
Redução de 10% na mensalidade de
€49,90 e de 5% na mensalidade de
€39,90

Lisboa

VivaFit (Portugal)

shiftyou.pt

Redução de 15% na aquisição dos
serviços prestados (aulas de grupo)

Lisboa

Shift You

konelagoas.pt

Jóia – preço de tabela 40€ – inclui
seguro, avaliação física, plano de
treino, plano mensal de nutrição,
estacionamento (2h) e pack de 2
toalhas (1 treino + 1 banho)
Permanência – 52 semanas
Valor de semana – 13,75€,
pagamento quinzenal – 27,50€
Sócios atuais poderão solicitar a
conversão do contrato para esta
modalidade dirigindo-se à receção
*Válido apenas com inscrição no
One Lagoas. Estacionamento
(mediante disponibilidade do
ginásio), toalhas em todos os
ginásios
Com a inscrição neste ginásio,
recentemente adquirido pelo grupo
Sonae, passa a ter acesso também a
todos os ginásios Solinca e Pump,
num total de 30 clubes

Porto Salvo

One Lagoas Wellness



Saúde: visão

www.cofre.org
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André Ópticas

www.andreoticas.com

Redução de:
20% em óculos graduados
15% em óculos de sol
15% em lentes de contacto e produtos
30% em exames de optometria,
contactologia e reeducação visual –
não existindo compra
associada/oferta do valor dos
honorários na aquisição de óculos ou
lentes de contacto

Nacional

FB/opticanovacampolide

Redução de 15% em:
armações e lentes
lentes de contacto e respectivos
produtos de limpeza
material óptico de apoio escolar e
empresarialOs exames de
Optometria e Contactologia são
gratuitos

Lisboa

Óptica Nova de Campolide

www.lablentestore.com

Exame Visual    –  Gratuito
Lentes oftálmicas   –  20%
Armações   –  20%
Óculos de sol   –  15%
Lentes contacto convencionais  –  10%
Lentes contacto descartáveis   –  10 %
Consumíveis de manutenção ,limpeza
e esterilização  –  10%
Rastreios auditivos – Gratuitos
*Não acumulável com outros
descontos ,vales ou promoções

Lisboa

Lablentes-comércio De
Artigos De Óptica Lda

www.fluivisao.pt

Redução de 20% sobre o preçário

Espinho, Gaia

Fluivisão

www.giloculista.pt

Redução de:
20% em óculos graduados (aro e
lentes)
15% em óculos de sol
15% em lentes de contacto e
produtos de manutenção

Lisboa

Gil Oculista

conselheirosdavisao.pt

Redução de: 20% em óculos graduados
(armações + lentes); 15% em armações,
lentes ou óculos de sol; 10% nas lentes de
contacto convencionais, exceto
descartáveis; 10% em outro material
ópticoOs exames à visão e testes em
lentes de contacto são gratuitos

Nacional

Conselheiros da Visão
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Saúde: clínicas e hospitais

Centro Médico Aliflor

centromedicoaliflor.webnode.pt

Redução de 10% sobre as tabelas de
particulares
Não acumulável com descontos de
outros sistemas de saúde

Vila Nova de Santo André

www.futurehealthbiobank.pt

Desconto de 20% em relação à tabela
fixa no serviço de Criopreservação de
Células Estaminais do Sangue e/ou
tecido do Cordão Umbilical

Lisboa

Future Health Biobank –
Criopreservação de
Células Estaminais

FB/cclinicodojardim

Redução de 20% sobre os preços das
consultas e tratamentos

Paço d'Arcos

Centro Clínico do Jardim
www.madeiramedicalcenter.pt

Consultar o site do Cofre para as
condições.

Funchal (Madeira)

Madeira Medical Center
– Grupo HPA

www.cespu.pt

Isenção da anuidade do Cartão Nova
Saúde Parcerias: este cartão apresenta
descontos sobre todas as prestações de
serviços de saúde, realizadas nas
Unidades abrangentes

 Gandra, Famalicão, Castelo de Paiva, 
 Paredes, Barcelos

CESPU – Serviços de Saúde

www.clinica-fisiofalantes.pt

Consulte o site do Cofre para as
condições

Lisboa

Clínica Fisio Falantes

www.clinicabomjesus.org

Redução de 10% sobre o preço de tabela
nos serviços de:
internamento, bloco operatório, exames
complementares, cuidados de
fisioterapia e tratamentos a laser

Ponta Delgada (Açores)

Clinica do Bom Jesus

www.trofasaude.pt

Isenção da anuidade do Cartão Nova
Saúde Parcerias: este cartão apresenta
descontos sobre todas as prestações de
serviços de saúde, realizadas nas
Unidades abrangentes

Braga, Alfena, Famalicão, Gaia

Hospital da Trofa

Labninuras

www.clarasaude.pt/labninuras

Redução de 30% sobre as tabelas de
particulares

Oeiras

www.clinicadommanuel.pt

Redução de:
40% nas consultas de especialidade
30% nos tratamentos de medicina
física e de reabilitação
30% nos tratamentos de mesaescultura

Almeirim

Clínica D. Manuel I

www.clarasaude.pt/vidal_marques

Redução de 30% sobre as tabelas de
particulares

Sesimbra

Vidal Marques

www.clarasaude.pt/bioanalise.html

Redução de 30% sobre as tabelas de
particulares

Cova da Piedade

Centro de Bioanálise –
Análises Clínicas

fisiomais.wordpress.com

Consulte o site do Cofre para as
condições

Torres Vedras

Fisiomais FB/ mgpodologia

Redução de 33% em todos os
tratamentos e consultas de Podologia

Elvas

MG Podologia

www.fitoclinic.pt

Redução de:
Consultas de Homeopatia 10%
Consultas de Osteopatia 10%
Consultas de Naturopatia 10%
Medicina Tradicional Chinesa
(Acunpuntura) 10%
Medicina Tradicional Ayurvédica 10%
Terapias Manuais (Massagens, Shiatsu,
Drenagem linfática, Tui-Na,
Reflexologia, etc.) 20%
Workshops 10%
Produtos diversos, excepto livros 10%
Serviços de estética e tratamentos
anti-celulite 10%

Lisboa e Leiria

FitoClinic – Medicina Natural

Medicina 
alternativa



Educação: infantários, ensino básico

www.cofre.org
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Bibinho Amarelo
bibinhoamarelo.wixsite.com

Redução de: 50% no valor do
pagamento da 1ª matrícula/inscrição
do aluno no colégio; 10% no
pagamento base da mensalidade
obrigatória
Cumulativamente, beneficiarão os
interessados do desconto em vigor
para irmãos

Algueirão

www.segunda-casa.pt

Redução de:
50% na inscrição inicial
5% sobre a mensalidade

Linda-a-Velha

Segunda Casa

www.colegiodalinha.com

Isenção do valor da inscrição no 1º ano
Redução de 50% do valor da matrícula
nos anos seguintes

Paço d'Arcos

Colégio Flor da Linha

www.valledosprincipes.com

Redução de:
30% sobre o valor da inscrição
20% sobre o valor da primeira
encomenda de uniforme

Santarém

Colégio Valle dos
Príncipes

www.coopescola.pt

Atividades Educativas (inclui no
pré-escolar e 1º ciclo: inglês,
educação musical e educação física
com professores especializados) e
refeição (almoço) – 300,00 €
Complemento de Apoio à Família
(CAF) – alunos internos 45,00 € e
alunos externos 90,00 € (sem
almoço)
Redução de 5% no pagamento das
despesas gerais de educação

Lisboa

Coopescola – Externato
Nossa Senhora da
Penha de França

Externato Álvares Cabral
www.externatoalvarescabral.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal

Lisboa
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Educação: ensino básico e secundário

www.realcolegio.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal

Lisboa

Real Colégio de Portugal

www.colegioalfragide.edu.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal no âmbito de pré-escolar e 1º
ciclo do ensino básico

Amadora

Colégio de Alfragide

www.externatomarquespombal.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal

Lisboa

Externato Marquês de
Pombal

Escola Superior de Educação
Almeida Garrett

www.eseag.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

www.epad.edu.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Vila Nova de Gaia

Escola Profissional de Artes
Tecnologias e Desporto

www.epad.edu.ptwww.iscad.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

Instituto Superior de Ciências
da Administração

www.cespu.pt

Redução de:
10% na formação contínua e pós-
graduações
5% nos estudos do 1º ciclo
(licenciaturas)
10% nos estudos do 2º ciclo
(mestrados)

Parede

Instituto Superior de
Ciências da Saúde (CESPU)

www.esscvp.eu

Redução de:
5% nas Licenciaturas de
Cardiopneumologia, Radiologia, Terapia
Ocupacional, Enfermagem e
Fisioterapia
5% no Mestrado de Radiologia e Outras
Pós-Graduações

Lisboa

Escola Superior de Saúde
da Cruz Vermelha

www.cofre.org

Educação: ensino superior

Instituto Superior de
Línguas e Administração de
Leiria

www.islaleiria.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Leiria



Harmonia| 11/12

escolacomerciolisboa.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

Escola do Comércio de Lisboa

www.cofre.org

Educação: ensino superior

www.isdom.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo
Lusófona

Marinha Grande

Instituto Superior D. Dinis

www.inp.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

Instituto Superior de Novas
Profissões (INP)

www.europeia.pt

10% de desconto sobre o valor das
propinas (exclusivo ao primeiro ano
de ingresso)

Lisboa

Universidade Europeia

www.iade.europeia.pt

Redução de 10% nas propinas, nos cursos
de CETs, licenciatura (1º ciclo) e
mestrado (2º ciclo)

Lisboa

IADE
www.islagaia.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino,
com exceção dos estabelecidos em
associação ou parceria com outras
entidades, sempre que os cursos não
sejam da responsabilidade do Grupo
Lusófona

Vila Nova de Gaia

Instituto Politécnico de
Gestão e Tecnologia (ISLA
Gaia)

www.ismat.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo
Lusófona

Portimão

Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes

www.imt.pt

Redução de:
50% na inscrição dos cursos
5% na mensalidade nos cursos de
longa duração (estudos superiores) e
Masters
10% na mensalidade nos cursos
profissionais
15% no pagamento a pronto nos cursos
de longa duração (estudos superiores),
Masters e cursos profissionais
10% em workshops e semináriosOferta
do 3º tratamento por cada 2,
adquiridos na Clínica Escola IMT –
Serviços Clínicos

Braga, Lisboa e Porto

Instituto de Medicina
Tradicional

Instituto Superior de Gestão

www.isg.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

www.ulusofona.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias

autonoma.pt

Redução de 10% ao valor da propina
mensal

Lisboa

Universidade Autónoma de
Lisboa
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Educação: ensino superior

Instituto Superior Politécnico
do Oeste

www.ispo.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Torres Vedras

www.erisa.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo
Lusófona

Lisboa

Escola Superior de Saúde
Ribeiro Sanches (ERISA)

www.ulp.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Porto

Universidade Lusófona do
Porto

www.islasantarem.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino,
com exceção dos estabelecidos em
associação ou parceria com outras
entidades, sempre que os cursos não
sejam da responsabilidade do Grupo
Lusófona

Santarém

Instituto Superior de Gestão e
Administração de Santarém
(ISLA)

www.ecpescolacomercioporto.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos ministrados
no seu estabelecimento de ensino, com
exceção dos estabelecidos em associação
ou parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Porto

Escola de Comérico do Porto

Instituto de Educação
Técnica (INETE)

www.inete.pt

Redução de 10% do valor da propina
mensal relativa aos cursos
ministrados no seu estabelecimento
de ensino, com exceção dos
estabelecidos em associação ou
parceria com outras entidades,
sempre que os cursos não sejam da
responsabilidade do Grupo Lusófona

Lisboa

www.cespu.pt/ensino/ensino-politecnico/

Redução de:
10% na formação contínua e pós-graduações
5% nos estudos do 1º ciclo (licenciaturas)
10% nos estudos do 2º ciclo (mestrados)

Vila Nova Famalicão

Escola Superior de Saúde Vale
do Ave (CESPU)

www.ecpescolacomercioporto.pt

Redução de:
10% na formação contínua e pós-
graduações
5% nos estudos do 1º ciclo (licenciaturas)
10% nos estudos do 2º ciclo (mestrados)

Paredes

Escola Superior de Saúde do
Vale do Sousa (CESPU)

Escolas de
desporto

Escola Dragon Force –
Futebol Clube do Porto

www.fcporto.pt

Redução de:
20% sobre o preço da inscrição nos
Campos de Férias “Dragon Force®”
para filhos de associados do Cofre
preço e mensalidade nas escolas
“Dragon Force®” para associados do
Cofre e respetivos dependentes nos
seguintes termos:
10% no valor da 1ª inscrição
10% no valor de renovação da
matrícula nos anos subsequentes
10% na mensalidade

Nacional

Escolas de Futebol – Sport
Lisboa e Benfica

www.slbenfica.pt

Desconto mencionado
“convencionado” conforme tabela de
preços da época em vigor nas várias
escolas

Nacional


