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Quem pode aderir à 
plataforma digital? 
Todos os sócios efectivos da SPO desde que assinem 
a declaração, sob compromisso de honra, de recusa de 
qualquer tipo de ligação directa ou por interposta pessoa, 
ao comercio do ramo da óptica e de colaboração com 
técnicos de optica.

Já tenho consultório, 
também posso aderir?
A adesão ao COESO na opção A ( branding e plataforma 
digital) é acima de tudo uma manifestação publica de 
independência e autonomia  em relação ao comercio de 
óculos. É também uma manifestação de solidariedade 
e de apoio a colegas mais novos. Traz ainda vantagens  
tangíveis resultantes de pertencer a uma rede com a 
visibilidade publica da COESO e aceder a uma app de 
agendamento de consultas.

Plataforma de co-working, entendido como 
modelo de trabalho baseado na partilha de 
recursos que sirva de alavanca para a abertura de 
consultórios privados de Oftalmologia. 

Esta estrutura organizacional fornece serviços que 
catalisam a abertura de consultórios privados, 
individuais ou em grupo, com partilha dos custos 
fixos pelos vários intervenientes. Agregação de  
consultórios já existentes numa rede nacional 
organizada numa plataforma digital. 



Custo de adesão?
Sim. O custo depende da opção escolhida. Na opção A o 
aderente obriga-se a comprar um carimbo e uma placa de 
afixação todos os anos. A anuidade da COESO  representa 
o custo desta aquisição que será de 120 euros. 

A COESO garante a inclusão num  directório de aderentes 
e o acesso a uma plataforma digital em que  os doentes 
podem marcar consulta.

Não tenho consultório, 
o que devo fazer?
Escolher a localidade e o espaço onde quer iniciar a 
actividade. Optar por uma das três opções de adesão. As 
opções B  e C são as  recomendadas. A COESO verifica 
se na localidade escolhida há já oftalmologistas inscritos na 
COESO. De acordo com o ratio 1/ 10 000 pessoas aceita 
ou recusa o pedido.  

Posso abrir mais um 
consultório numa 
localidade com menos 
de 10 000 habitantes?
Não pode. No entanto não tem capacidade para fechar 
consultórios já existentes ou os que venham a abrir fora da 
COESO - Consultórios de Especialistas em Oftalmologia.



O pedido de adesão 
foi aceite para uma 
localidade, posso 
fazer um novo pedido?
Sim, está sujeito às mesmas condições de admissão.

Quanto vou pagar?
O custo base, igual para todos, é de 120 euros por ano. 
O custo adicional  depende da opção que escolher. Na 
opção B para além do custo fixo há um custo variável que 
vai depender do número de aderentes. O custo variável 
terá uma tendência  no sentido da redução quanto maior o 
número de aderentes. Na opção C o custo é individualizado 
em função do investimento. Com o investimento totalmente 
amortizado o aderente tem que optar pela opção A ou B.

Como posso aderir às 
Convenções e Seguradoras?
Os preços das consultas particulares são decididos individualmente. Os 
aderentes com consultórios estabelecidos podem manter as convenções e os 
acordos que têm à data da inscrição, mas não poderão fazer novos contratos 
a partir do momento da adesão. Os aderentes  que vão abrir consultórios 
abdicam de estabelecer acordos com os subsistemas de saúde, com o  Estado  
ou com as seguradoras. Os  acordos com estas entidades serão negociados 
pela COESO. Têm, todavia, total liberdade de aceitar ou recusar os acordos 
negociados pela COESO. O objectivo é colocar a COESO na melhor posição 
possível para ter força negocial na contratualização de modo a obter uma maior 
remuneração para todos.

Plano 

A

Planos de 
subscrição

Serviços de branding, directório online e  
marcação de consultas via Web App

Plano B - optimização da exploração dos consultórios 
Plano C - instalação de novos os consultórios.

Plano 

B

Plano 

C

Inclui serviços do A, call-center, 
recepcionista, secretariado, contabilidade, 
contencioso, arquitectura e licenciamento

Incluí serviços do A e B, financiamento 
aquisição de equipamento e para novos 
consultórios de oftalmologia,. 



Quais são os custos de 
exploração que podem 
ser partilhados? 
Praticamente todos. Por exemplo a funcionária de recepção 
pode estar presente apenas nos dias de consulta. O call 
center  atende as chamadas 24 horas por dia. A plataforma 
digital permitirá a marcação de consultas pelos doentes. O 
contabilista recebe por via informática a facturação e todas 
as restantes informações.

Tenho consultório numa 
cidade com outros 
consultórios aderentes, 
o que acontece?
A COESO aceitará todos os pedidos relativos a consultórios 
instalados antes da data do inicio de actividade (2019). Porem 
não vai aceitar inscrições relativas a novos consultórios se o 
ratio for superior a 1/ 15 000.

Com base em que 
dados é que se calcula 
o ratio por concelho?
A COESO utiliza dados retirados da PORDATA para 
encontrar o número de habitantes por municípios. A relação 
escolhida foi de 1 médico para 10 000 residentes.



Quais são os 
objectivos da COESO? 
A COESO persegue 3 objectivos. 

O Primeiro é facilitar a instalação e exploração de 
consultórios de especialistas de oftalmologia reduzindo 
custos e maximizando receitas. 

O Segundo é contribuir para a independência e autonomia 
financeira  dos oftalmologistas em relação aos comerciantes 
de óptica e em relação aos grandes grupos privados ao 
mesmo tempo que promove a valorização da profissão 
pugnando pela melhoria das condições remuneratórias.

O Terceiro é garantir a total cobertura do pais no que 
concerne a cuidados  primários de oftalmologia através 
do reordenamento territorial dos médicos oftalmologistas 
aderentes. 

Mesmo que eu não 
tenha nenhum interesse 
pessoal vale a pena 
apoiar a COESO?
Acreditamos que é possível envolver todos os colegas  
num desígnio nacional que possa mudar o panorama da 
prestação de  cuidados oftalmologicos em Portugal.
O sucesso da COESO   constituirá  uma montra exemplar 
de uma iniciativa da sociedade civil – privada –  que pode vir 
a ser replicada por outras sociedade médicas.



Número de consultórios:2017

214 587 
131 909 
5 139
77 630 
52 874
14 854

1981

328 788 
107 585 
8 786
60 696
51 869
21 465

Cidades

Porto 
Famalicão 
Boticas
Aveiro
Évora 
Sertã

Fonte de Dados: INE - Estimativas Anuais da População 
Fonte: PORDATA - Dados obtidos a 29 de Março de 2019

21 
Porto

13 
Famalição

1
Boticas

8 
Aveiro

2
Sertã

5
Évora

População por 
município 

Quem vai gerir a 
Plataforma COESO?
Na fase de lançamento a gestão será assegurada pela SPO. 
Depois, e dependendo do grau de aceitação, a COESO 
poderá evoluir para uma sociedade agregada ou para um 
órgão de gestão da sociedade. Pode ainda  autonomizar-se 
(spin-off ) e passar a ter uma gestão independente.

Ratio Médico
População 1 / 10 000

Linha de Apoio
Pode contactar através do endereço de e-mail 
coeso@socportoftalmologia.com ou pelo 217 820 443 



Campo Pequeno, 2 - 13º
1000 - 078 Lisboa

  


