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Porque a saúde é o bem mais precioso de todos nós, uma das 
prioridades de quem vai morar para outro país, ou mesmo 
viajar, é perceber como funciona o sistema de saúde.
Como se sabe, nos países com os serviços de saúde exclu-

sivamente privados, é necessário adquirir um plano ou seguro que 
garanta o atendimento em clínicas ou hospitais, sem pagar o pre-
ço integral dos serviços, que é, muitas vezes, excessivo. Nos países 
onde vigora um sistema público de saúde é necessário saber como 
funciona e como se pode aceder ao mesmo.
Portugal apresenta um uma rede pública de cuidados de saúde, em-
bora disponha também de várias unidades privadas, onde normal-
mente recorre quem possui seguro. 

Because health is our most precious gift, one of the priorities for those 
who are going to live in another country, or even travel, is to under-
stand how the health system works.
It is well known that in countries with exclusively private health ser-

vices, it is necessary to have a plan or insurance that guarantees care in clinics 
or hospitals, without paying the full price of the services, which is often exces-
sive. In countries where there is a public health system, it is also necessary to 
know how it works and how to access it.
Portugal has a public healthcare network, although it also has various private 
units, which are normally attended by those with insurance. 



As unidades existentes dividem-se entre cuidados de saúde primá-
rios, secundários, terciários e os cuidados do segmento privado. 
Os cuidados de saúde primários são prestados por unidades que 
abrangem as freguesias de concelho. Estes têm lugar nos Centros 
de Saúde, Unidade de Saúde Familiar (USF) e nos Postos Médi-
cos. Em Lisboa dividem-se em três agrupamentos pertencentes 
ao centro de saúde de Lisboa Norte, de Lisboa Centro e Lisboa 
Ocidental e Oeiras.
Para cuidados secundários, prestados em hospitais, existe uma 
rede muito completa de unidades de saúde. Em Lisboa Norte en-
contra-se o Hospital Pulido Valente e o Santa Maria, em Lisboa 
Centro, o Hospital Santa Marta, o D.ª Estefânia e a Maternidade 
Alfredo da Costa; e em Lisboa Ocidental e Oeiras, o Egas Moniz, S. 
Francisco Xavier e o Sta. Cruz.

The healthcare units are divided into primary, secondary, tertiary and private 
sector care. 
Primary health care is provided by units that cover the parishes of the 
municipality. They take place in health centres, Family Health Units (USF) 
and medical centres. In Lisbon, they are divided into three clusters be-
longing to the health centres of Lisboa Norte, Lisboa Centro and Lisboa 
Ocidental and Oeiras.
For secondary care, provided in hospitals, there is a very complete network 
of health units. In North Lisbon there is Hospital Pulido Valente and Santa 
Maria, in Central Lisbon, Hospital Santa Marta, D.ª Estefânia and Maternidade 
Alfredo da Costa; and in Western Lisbon and Oeiras, Egas Moniz, S. Francisco 
Xavier and Sta. Cruz.

UM OLHAR GERAL SOBRE A SAÚDE

NA GRANDE LISBOA
AN OVERVIEW OF HEALTHCARE IN GREATER LISBON



No segmento privado destacam-se a Cruz Vermelha Portuguesa, o 
British Hospital ou as parcerias hospitalares público-privadas como 
o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, ou o Hospital Dr. José de Al-
meida, em Cascais. As clínicas CUF são alternativa, com unidades 
privadas em todo o país, e presença na Grande Lisboa em Lisboa, 
Oeiras, Cascais, Sintra e Mafra, tal como o são os hospitais privados 
da Luz e Lusíadas.
Nos cuidados terciários, – casos que necessitem de reabilitação – 
destaca-se na linha de Cascais o Hospital Ortopédico de Sant’Ana e 
o Centro Médico de Reabilitação de Alcoitão.

In the private segment the highlights are the Portuguese Red Cross, the 
British Hospital or the public-private hospital partnerships such as the Beat-
riz Ângelo Hospital in Loures or the Dr. José de Almeida Hospital in Cascais. 
The CUF clinics are an alternative, with private units all over the country, and 
a presence in Greater Lisbon in Lisbon, Oeiras, Cascais, Sintra and Mafra, as 
are the Luz and Lusíadas private hospitals.
In tertiary care, - cases requiring rehabilitation - the Hospital Ortopédico de 
Sant’Ana and the Centro Médico de Reabilitação de Alcoitão stand out on 
the Cascais line.



Portugal implementou em 1979 um Sistema Nacional de Saúde 
(SNS), uma rede de cuidados de saúde públicos que veio garantir 
assistência médica a todos os cidadãos, ou seja, não é exclusivo 
para os portugueses. 
Embora não seja totalmente gratuito, implica o pagamento de 
taxas – as denominadas taxas moderadoras – muito acessíveis a 
praticamente todos os bolsos. Por exemplo, uma consulta pode 
rondar os 5 euros. 
De qualquer modo, este é um serviço gratuito para os cidadãos 
mais vulneráveis, já que quem não tenha a possibilidade de pagar, 
pode pedir a isenção da taxa, comprovando os baixos rendimen-
tos. Estão também isentos do pagamento destas taxas, seja para 
realizar consultas, exames ou outro tipo de tratamentos, os pacien-
tes com doenças mais graves e as gestantes.  
Acedendo à página oficial do Serviço Nacional de Saúde, existe 
uma tabela de preços, para quem pretenda ter uma informação 
mais completa e detalhada sobre os valores em causa em cada 
procedimento.

Portugal implemented in 1979 a National Health System (SNS), a network of 
public health care that guarantees medical assistance to all citizens, which 
means that it is not exclusive to the Portuguese. 
Although it is not totally free, it involves the payment of fees - “taxa moder-
adoras” - which are very accessible to practically all pockets. For example, a 
medical consultation can cost around 5 euros.
In any case, this is a free service for the most vulnerable citizens, since those 
who are not able to pay can request the fee exemption by proving their low 
income. Patients with more serious illnesses and pregnant women are also 
exempt from paying these fees, whether for consultations, examinations or 
other types of treatment.  
Accessing the official website of the National Health Service, there is a price 
table for those who wish to have more complete and detailed information 
about the values involved in each procedure.

SERVIÇO NACIONAL DE

SAÚDE PORTUGUÊS
PORTUGUESE NATIONAL HEALTH SERVICE



Os serviços de saúde em Portugal dividem-se entre o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS), os regimes de seguro social de saúde espe-
cíficos de determinadas profissões e os seguros de saúde privados.
Através do SNS pode recorrer a qualquer hospital público, centro 
de saúde, Unidade de Saúde Familiar e postos médicos. Para ter um 
número de utente do SNS pode registar-se no Centro de Saúde da 
sua área de residência ou na Loja do Cidadão.
Alguns regimes de seguro social de saúde específicos de determi-
nadas profissões, para prestação de cuidados de saúde aos seus 
trabalhadores ou associados, dispõem dos seus próprios estabeleci-
mentos de saúde, onde os beneficiários podem usufruir diretamente 
dos serviços prestados. É o exemplo do Hospital das Forças Arma-
das, o Hospital SAMS e a rede de clínicas SAMS.

Health services in Portugal are divided between the National Health Service 
(SNS), social health insurance schemes specific to certain professions and 
private health insurance.
Through the SNS you can go to any public hospital, health centre, family 
health unit and medical centre. To get an SNS user number you can register in 
the health centre in your area of residence or in Loja do Cidadão.
Some occupation-specific social health insurance plans, for the provision of 
health care to their workers or associates, have their own health care estab-
lishments, where beneficiaries can directly benefit from the services provid-
ed. That is the case of the Forças Armadas Hospital, the SAMS Hospital and 
the SAMS network of clinics.

SISTEMAS DE

SAÚDE
HEALTH INSURANCE SYSTEMS



Os seguros de saúde privados permitem que o utente seja atendido 
nos locais com os quais mantêm acordos, pagando uma parte do 
valor da consulta, exame ou tratamento.
Se optar por fazer um seguro de saúde privado, de modo a ter aces-
so ao sistema privado de saúde, é assinado um acordo com a segu-
radora. Conforme o plano selecionado, é pago um valor mensal de 
maior ou menor valor, que lhe dá direito a descontos consideráveis, 
em hospitais particulares, consultas, procedimentos médicos, análi-
ses clínicas, etc.
A grande vantagem de ter seguro de saúde privado é o acesso mais 
rápido aos cuidados de saúde.

Private health insurance allows the user to be assisted in the places with 
which they have agreements, paying a part of the cost of the consultation, 
examination or treatment.
If you choose to take out private health insurance in order to have access to 
the private health system, an agreement is signed with the insurer. Depend-
ing on the plan selected, you pay a monthly fee of a higher or lower amount, 
which entitles you to considerable discounts, in private hospitals, consulta-
tions, medical procedures, clinical analyses, etc.
The great advantage of having private health insurance is faster access to 
healthcare.



• Médis - +351 21 845 8888

• Multicare - +351 21 794 8880

• Mgen Seguros - +351 211 155 860

• Allianz - +351 21 310 8300

• Advancecare - +351 21 322 8000

• Victoria Seguros - +351 213 134 200

• Fidelidade - +351 217 948 800

• Medicare - +351 211 165 540

• Tranquilidade - +351 21 152 0310

• +Cuf – +351 210 025 192

SEGUROS DE SAÚDE 

PRIVADOS
PRIVATE HEALTH INSURANCE

CONTACTOS: 
CONTACTS:



Em Portugal Continental, existe uma rede hospitalar de 212 hospi-
tais – dos quais 91 são privados -, e 363 centros de saúde organiza-
dos em 74 agrupamentos.

Situados nas localidades e cidades com mais população, nos hos-
pitais são garantidos os cuidados de saúde de grau superior, como 
cirurgias, exames ou tratamentos mais complexos, mas também 
consultas de especialidades. Como já referido, existem hospitais 
públicos e privados.

In mainland Portugal, there is a hospital network of 212 hospitals - 91 of which 
are private - and 363 health centres organised into 74 groupings.

Located in the more populated towns and cities, hospitals provide higher lev-
el health care, such as surgery, examinations or more complex treatments, as 
well as specialty consultations. As already mentioned, there are public and 
private hospitals.

UNIDADES DE 

SAÚDE

HOSPITAIS
HOSPITALS

HEALTH UNITS



Os Centros de Saúde são unidades básicas do SNS, mais próximas 
da população, pois costumam abranger a área de um município. 
Estes garantem cuidados de saúde não urgentes, como consultas 
de medicina geral ou especialidades e tratamentos de enfermaria – 
como a administração das vacinas incluídas no Programa Nacional 
de Vacinação, exames, consultas de rotina, de enfermagem e pla-
neamento familiar –, não excluindo cirurgias de pequena dimensão.
Além dos médicos de clínica geral e enfermeiros, nos centros de 
saúde trabalham técnicos de serviço social, higienistas orais, nutri-
cionistas e psicólogos. 
Todos os portugueses ou estrangeiros residentes em território na-
cional podem inscrever-se nos centros de saúde ou USF da sua área 
de residência. Feita a inscrição, recebe-se um número de utente do 
sistema de saúde público português para usufruir de consultas, exa-
mes ou outros serviços médicos, pagando apenas as já menciona-
das Taxas Moderadoras, que representam valores simbólicos. 
As consultas podem ser agendas via telefone, e-mail ou presencial-
mente. 

Health centres are basic NHS units, which are closer to the population as they 
usually cover the area of a municipality. They provide non-urgent health care, 
such as general medicine or specialty consultations and ward treatments - 
such as administering the vaccines included in the National Vaccination Pro-
gramme, exams, routine consultations, nursing and family planning -, not ex-
cluding minor surgeries.
Besides General Practitioners and Nurses, the health centres also employ so-
cial service technicians, oral hygienists, nutritionists and psychologists. 
All Portuguese or foreign residents on national territory can register at the 
health centres or USF of their area of residence. Once registered, you receive 
a user number from the Portuguese public health system to benefit from con-
sultations, exams or other medical services, paying only the aforementioned 
Fees, which represent symbolic values. 
Appointments can be scheduled by telephone, e-mail or in person. 

CENTROS DE SAÚDE E USF
HEALTH CENTRES AND USF



É nos centros de saúde que se encontram os médicos de família. Este é um 
profissional de Medicina Geral e Familiar que assume uma enorme relevância 
no sistema de saúde nacional, pois é o médico que acompanha e conhece 
todo o histórico dos seus pacientes.
O médico de família é atribuído ao utente através do centro de saúde onde 
aquele está inscrito, fazendo o seu acompanhamento através de consultas 
e cuidados de saúde primários. Como por exemplo, prescrição de medica-
mentos, pedido de exames de rotina e aconselhamento para prevenção de 
determinadas patologias. Pela proximidade e conhecimento tão particular 
dos seus pacientes, o médico de família é essencial para garantir que estes 
se encontram saudáveis ou se há alguma alteração que necessite acompa-
nhamento ou tratamento, encaminhando-o para outras unidades de saúde 
ou especialistas.
A sua designação justifica-se por todos os membros de uma família serem 
acompanhados pelo mesmo médico de família. As vantagens deste acompa-
nhamento familiar são, do ponto de vista clínico, muito interessantes, desde 
logo pela deteção de histórico de sintomas comuns ou doenças genéticas. 
Todos os portugueses e estrangeiros residentes em Portugal têm direito a ter 
um médico de família. 
Em caso de mudança de morada, pode trocar de médico de família, pois, 
também irá passar a ser acompanhado noutro centro de saúde.

Family doctors are found in health centres. This is a General and Family Medicine 
professional who assumes an enormous relevance in the national health system, 
as he/she is the doctor who follows and knows all the history of his/her patients.
The family doctor is assigned to the patient through the health centre where 
he/she is registered, monitoring the patient through consultations and prima-
ry health care. For example, prescribing medicines, ordering routine exams and 
counselling for the prevention of certain pathologies. Because of their proximity 
and knowledge of their patients, the family doctor is essential to ensure that they 
are healthy or if there is any change that needs monitoring or treatment, refer-
ring them to other health units or specialists.
His designation is justified by the fact that all members of a family are accom-
panied by the same family doctor. The advantages of this family follow-up 
are, from a clinical point of view, very interesting, starting with the detection 
of a history of common symptoms or genetic diseases. 
All Portuguese and foreigners residing in Portugal have the right to have a 
family doctor. 
If you change address, you can change family doctor, as you will also be followed 
up in another health centre.

MÉDICO DE FAMÍLIA
FAMILY DOCTOR



Por regra situados nas localidades sede de freguesia, os Postos Mé-
dicos são pequenas unidades de saúde onde se realizam consultas, 
com médico de família ou outro, e pequenos tratamentos de enfer-
maria.

Portugal possui uma rede de cuidados de saúde de enorme qualida-
de, organizados e bem estruturados.
Os sistemas da maioria das entidades prestadoras são informati-
zados, o que facilita os agendamentos, o acesso ao histórico do 
paciente, bem como a consulta de determinados exames sem ter de 
recolhê-los nas unidades de saúde.

Medical centres are small health units where consultations are carried out, 
with a family doctor or another, and small infirmary treatments.

Portugal has an enormous quality, organized and well-structured health 
care network.
The systems of most of the providers are computerized, which facilitates 
scheduling, access to patient history, as well as the consultation of certain 
exams without having to collect them at the health units

POSTOS MÉDICOS
MEDICAL CENTRE

DESEMPENHO
PERFORMANCE



O Certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM), mais conhecido 
por PB-4, ou mais recentemente designado PT/BR-13, resulta de um acor-
do internacional entre Portugal, Brasil e Cabo Verde que permite aos ci-
dadãos brasileiros serem atendidos por médicos e hospitais públicos por-
tugueses do mesmo modo que os cidadãos locais. O mesmo acontece 
nos hospitais cabo-verdianos. 
Todos os cidadãos brasileiros que seja contribuinte da Previdência Social 
(INSS) podem solicitar este certificado. Os dependentes menores de 21 
anos e cônjuges de contribuintes do INSS também podem solicitar o for-
mulário, bem como estrangeiros residentes no Brasil e que contribuam 
para a Previdência Social local, e, desse modo, usufruir do acesso aos 
cuidados de saúde em Portugal. 
Para obter o CDAM, é necessário aceder ao site oficial do Governo brasi-
leiro e preencher o formulário apresentado com as informações solicita-
das, nomeadamente com informações sobre a viagem. A sua emissão é 
gratuita e o certificado tem a validade de 365 dias. Caso o seu passaporte 
tenha validade inferior, o CDAM terá a data de validade do seu passaporte.
Ao chegar a território português é ainda necessário ativar o CDAM, o que 
pode ser feito num centro de saúde.

The Certificate of Right to Medical Assistance (CDAM), better known as PB-4, or 
more recently designated PT/BR-13, is the result of an international agreement be-
tween Portugal, Brazil and Cape Verde that allows Brazilian citizens to be treated 
by Portuguese doctors and public hospitals in the same way as local citizens. The 
same happens in Cape Verdean hospitals. 
All Brazilian citizens who are contributors to Social Security (INSS) can request 
this certificate. Dependents under 21 years old and spouses of INSS taxpayers can 
also request the form, as well as foreigners living in Brazil and who contribute to 
the local Social Security, and thus enjoy access to health care in Portugal. 
In order to obtain the CDAM, it is necessary to access the official site of the Brazil-
ian Government and fill in the form with the information requested, including travel 
details. The certificate is free and is valid for 365 days. If your passport has a short-
er validity period, the CDAM will have the same validity date as your passport.
Once you arrive in Portuguese territory it is still necessary to activate the CDAM, 
which can be done at a health centre.

CERTIFICADO DE DIREITO À 

ASSISTÊNCIA MÉDICA (CDAM)
CERTIFICATE OF RIGHT TO MEDICAL ASSISTANCE (CDAM)



Número de emergência médica nacional – 112
Este é o número que deve ligar para assistência médica imediata, 
perante um problema de saúde de média a elevada gravidade (para 
si ou outra pessoa), normalmente sinistrados ou vítimas de doença 
súbita. Neste caso, uma ambulância do INEM (Instituto Nacional de 
Emergência Médica) deslocar-se-á até à morada indicada e trans-
portará o paciente para o hospital.

Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 
Linha de saúde disponível 24 horas por dia, composta por uma equi-
pa de enfermeiros prontos para tirar dúvidas ou ajudar a esclarecer 
se deve recorrer ou não a algum médico ou hospital, em caso de 
problemas de saúde não urgentes ou outras questões, por exemplo 
relacionadas com medicação.

National medical emergency number - 112
This is the number you should call for immediate medical assistance in the 
event of a medium to serious health problem (for you or someone else), nor-
mally casualties or victims of sudden illness. In this case, an INEM (National 
Medical Emergency Institute) ambulance will go to the address indicated and 
transport the patient to hospital.

Linha Saúde 24 - 808 24 24 24 
A 24-hour health line staffed by a team of nurses ready to answer questions 
or help clarify whether or not to consult a doctor or hospital in the event of 
non-urgent health problems or other issues, such as medication.

CONTACTOS:
CONTACT DETAILS:



• Hospital de Santa Maria

• Hospital Pulido Valente

• S. Francisco Xavier Hospital

• Egas Moniz Hospital

• Santa Cruz Hospital

• S. José Hospital

• Santo António dos Capuchos Hospital

• Santa Marta Hospital

• Dona Estefânia Hospital (pediatric/ pediatric)

• Curry Cabral Hospital

• Beatriz Ângelo Hospital

• Professor Doutor Fernando Fonseca Hospital

• Dr. José de Almeida Cascais Hospital

HOSPITAIS PÚBLICOS 
EM LISBOA
PUBLIC HOSPITALS IN LISBON



• CUF

• Luz Saúde

• Lusíadas

• St. Louis Hospital

HOSPITAIS PRIVADOS

EM LISBOA
PRIVATE HOSPITALS IN LISBON



Discover and live in...



Carga fiscal abaixo da média europeia.

Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo numa 
amostra de 163 países (Global Peace Index 2019), 
o que assegura a possibilidade de viver com a sua 
família num ambiente seguro.

Portugal atravessa um momento favorável,com 
evolução positiva, tanto a nível económico como 
financeiro, sendo um dos melhores países da eu-
ropa para investir.

Com clima mediterrâneo temperado, Portugal 
tem um inverno suave e um verão ameno.
Graças à influência oceânica, as temperaturas rar-
amente atingem níveis extremos.

Lisboa tem sido distinguida com diversos prémi-
os de turismo: Melhor Destino Europeu, Melhor 
Destino Curta Duração na Europa, Melhor Desti-
no Europeu para Cruzeiros. Além disso, é uma das 
cidades com maior qualidade de vida no mundo.

Fácil e rápida mobilidade em toda a Europa.

Tax burden below the European average.

Portugal is the 3rd most peaceful country in the world 
in a sample of 163 countries (Global Peace Index 2019), 
which ensures the possibility of living with your family in 
a safe environment.

Portugal is going through a favorable moment, with pos-
itive evolution, both economically and financially, being 
one of the best countries in Europe to invest.

With a temperate Mediterranean climate, Portugal has a 
soft winter and a mild summer.
Thanks to oceanic influence, temperatures rarely reach 
extreme levels.

Lisbon has been honored with several tourism awards: 
Best European Destination, Best Short-Term Destination 
in Europe, Best European Cruise Destination. In addition, 
it is one of the cities with the highest quality of life in the 
world.

Easy and fast mobility throughout Europe.

Quais seriam os  
10 principais motivos
para viver em Portugal?

01 04

02 05

03 06

What would be the top 10 reasons 
to live in Portugal?



Em Portugal, 95% do território nacional tem 
acesso à internet de banda larga.

Em 2016, a Quality of Life Survey da Monocle 
apontou Lisboa como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 10a entre as ci-
dades europeias (Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

A região da grande Lisboa oferece um preço/m2 
muito inferior às principais cidades europeias.

In Portugal, 95% of the national territory has access to 
broadband internet.

In 2016, Monocle’s Quality of Life Survey
named Lisbon the 16th highest quality city in the world 
and 10th among European cities (Monocle, Quality of 
Life Survey, 2016).

The Greater Lisbon region offers a price / sqm much 
lower than the main European cities.

De acordo com especialistas da International Liv-
ing (IL), Portugal é o 9º melhor país do mundo 
para se reformar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Around the World
in 2017).

According to experts from International Living (IL), 
Portugal is the 9th best country in the world to retire 
(Forbes Media LLC., International Living’s 10 Best Places 
to Pull Around the World in 2017).
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A Porta da Frente Christie’s é uma empresa de mediação imobiliária que 
trabalha no mercado há duas décadas, focando-se nos melhores imóveis e 
empreendimentos, quer para venda quer para arrendamento. A empresa foi 
selecionada em 2012 pela prestigiada marca Christie’s para representar Por-
tugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. A afiliação com a Chris-
tie’s International Real Estate conjuga o know-how local da Porta da Frente 
com a reputação e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o 
seu alcance internacional e as estratégias de marketing globais, permitindo 
à empresa ser uma mediadora única e exclusiva no segmento onde opera. A 
Porta da Frente Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 80 
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais e Oeiras, especial-
izados em prestar um serviço integral de apoio aos seus clientes, em todas as 
etapas do negócio. A principal missão da Porta da Frente Christie’s é privile-
giar um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Porta da Frente Christie’s is a real estate brokerage firm that has been working in the 
market for two decades, focusing on the best real estate and developments, both for 
sale and for lease. The company has been selected in 2012 by the prestigious Christie’s 
brand to represent Portugal, in the areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. Chris-
tie’s International Real Estate affiliation combines Porta da Frente’s local know-how 
with the reputation and recognition of a 250-year-old global brand - its international 
reach and global marketing strategies, enabling the company to be a unique mediator 
and exclusive in the segment where it operates. Porta da Frente Christie’s is currently 
part of a team of over 80 professionals based in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, 
specializing in providing a comprehensive support service to its clients, at all stages of 
the business. Porta da Frente Christie’s primary mission is to privilege excellent service 
to all our customers.

Quem é a
Porta da Frente  
Christie’s?
Who is Porta da Frente Christie´s?



Avenida da Liberdade, nº204

2º Esq | 1250-147, Lisboa

(+351) 213 806 110

Avenida Marginal, 8648 B

2750-427, Cascais

(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha,

nº20A | 2780-187, Oeiras

(+351) 214 688 891

LISBOA CASCAIS OEIRAS

portadafrente.com

Um privilégio poder atendê-lo
A privilege to be able to serve you 


