PROTOCOLO

BENEFÍCIOS

Ordem do Terço
O Clube Millennium bcp estabeleceu um novo protocolo com a Ordem do Terço, no
qual os Associados beneficiam de descontos mediante a apresentação do cartão de
sócio ou de colaborador:
A Venerável Irmandade de Nossa Senhora do Terço e Caridade tem como seu principal
papel dar respostas aos desafios sociais que visem o bem-estar e a qualidade de vida
dos seus irmãos e comunidade envolvente, sobretudo os grupos mais vulneráveis.
O Hospital do Terço, fundado em 1754, carateriza-se pelo seu caráter inovador e
pioneiro no campo da prestação de cuidados de saúde e apoio social.
Unidade de Convalescença e Reabilitação
A Unidade de Convalescença e Reabilitação do Hospital do Terço presta cuidados de
saúde e de apoio a pessoas em situação de dependência biopsicossocial. Esta unidade
caracteriza-se por um serviço que procura a excelência, proporcionando uma vivência
compatível com o estado clínico, personalidade e relação social/familiar de cada
indivíduo, assegurando todas as condições necessárias a um acompanhamento com
sucesso aos nossos utentes.
O Hospital do Terço, no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde, trata-se de
uma Unidade de Internamento na valência de curta, média ou longa duração, composta
por quartos individuais e duplos, com capacidade para um total de 98 camas.
Serviço Permanente de Assistência
Serviço Permanente de Assistência, de segunda a sexta-feira entre as 8 e as 19h, com
equipa de enfermagem e médico.
Consultas e Especialidades
Após um período de remodelação e recentemente reinaugurada, a Clínica do Terço
dispõe de consultas nas mais diversas especialidades:
Medicina Interna, Clínica Geral, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia Plástica, Dermatologia,
Cardiologia, Otorrinolaringologia, Fisiatria, Fisioterapia, Ortopedia, Psiquiatria, Psicologia,
Medicina Dentária, Podologia e Terapia da Fala.

Serviço de Apoio Domiciliário
Para todas as pessoas que pretendam permanecer no seio familiar e/ou habitacional e
que careçam de cuidados de saúde personalizados e apoio nas atividades de vida diária,
o Hospital do Terço disponibiliza o Serviço de Apoio Domiciliário.

Contactos

Local
Diversos

Ordem do Terço
Telefone: +351 222 053 082 | 927 489 867
Email: virmandadedoterco@gmail.com
Site: https://www.ordemdoterco.pt

Hospital do Terço
Telefone: +351 222 003 972
Email: geral@hospitaldoterco.pt
Site: http://www.hospitaldoterco.pt

Travessa Cimo de Vila, nº 19
4000-171, Porto
https://www.facebook.com/Hospital-Ordem-do-Terço-Porto-775269452606705
Com base no protocolo estabelecido com este Centro, podem os Sócios usufruir da seguinte
oferta:





Desconto de 15% nas especialidades médicas (Neurologia, Ortopedia, etc.), Podologia e Nutrição;
Desconto de 20% nos serviços de Estética e até 60% em Depilação a Laser;
Desconto de 25% em Fisioterapia e Terapia Fala;
Desconto de 35% em Medicina Geral e Psicologia.

