Nota explicativa
No dia 02 de Julho de 2013, foi realizada uma reunião onde foi apresentada pelo Dr. Luís
Freire, a Associação Mutualista dos Empregados do Estado (ASMEE).
Produto (conforme foi divulgado):








A ASMEE tem como objectivo a assistência na doença, prestando serviços na área
da saúde: consultas e tratamentos de enfermagem, tendo inclusive uma farmácia
privada que vende os medicamentos mais baratos.
Os tratamentos de enfermagem e as consultas de clínica geral acontecem todos
os dias (as marcações efectuam-se de um dia para o outro). A periocidade das
consultas da especialidade compreende um mínino de uma vez por semana;
Realiza pequenas cirurgias nas suas instalações e tem acordos com diversas
clínicas para as cirurgias;
Futuramente terão uma creche na zona de Benfica (perto do Círculo de Leitores)
com mensalidades que podem oscilar entre os 250 e os 300 € por mês;
Actualmente as instalações situam-se na Praça do Comércio nº 47 em Lisboa, mas
no final de 2013, serão inauguradas as novas e modernas instalações na Rua da
Madalena nº 10/22, também em Lisboa.

Para se ser associado é necessário:
 Ser funcionário público;
 O pagamento de uma jóia no valor de 10 €
 O pagamento do cartão no valor de 1,5 €
 As Mensalidades compreendem as diversas modalidades:
o Sócios efectivos (inclui, cônjuge e filhos com ADSE) - 3 €
o Sócios Familiares (ascendentes, cônjuge e filhos sem ADSE, que vivam
com o Sócio efectivo)
- 1,5 €
o Familiares (familiares que queiram aderir como sócios efectivos,
podendo ou não ser funcionários públicos)
– 3€





Juntam-se:
Panfleto com todas as informações necessárias, incluindo o preço das consultas.
Ficha de Inscrição (depois de ser preenchida, deve ser levada à ASFIC para colocação
do respetivo carimbo).
Deverá fazer chegar o impresso à ASMEE, juntamente com cópia do BI, NIF e Cartão da
ADSE.

Qualquer dúvida adicional consultar o site www.amee.com.pt ou o Dr. Luis Freire através do nº
938634623 ou do email luis.freire@amee.com.pt.

