
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO PARCIAL  

 

Muito agradecíamos a melhor atenção para a seguinte parte do regulamento do Centro de 

Desenvolvimento Infantil Diferenças. Caso pretenda consultar o regulamento geral, este encontra-

se disponível na receção. 

 

- O preçário dos serviços e consultas do Centro está disponível na receção. 

 

- O pagamento do valor mensal é efetuado, em dias úteis, no período de funcionamento da 

receção da Instituição ou diretamente ao técnico responsável (para a valência de intervenção 

precoce subsidiada pela CRSSLVT será gratuita).  

 

- Por razões que se prendem com as responsabilidades com pessoal e materiais do Centro, o 

pagamento do valor mensal deve ser efetuado até ao último dia do mês a que aquele se refere. 

Após este prazo, ao preço de cada mensalidade, serão acrescidos 10% por cada 7 dias em que 

seja ultrapassado o limite estabelecido para o pagamento. 

 

 

- Relativamente aos programas de intervenção, o utente terá o seguinte sistema de pagamento 

(consultar preçário): 

 

a. Sessão avulsa (valor fixo) 

b. Pacote mensal (valor variável de acordo com nº de sessões de cada mês). 

- As sessões terão uma duração de 50 min. 

 



 

.  Quando a criança não puder comparecer à hora estipulada para a intervenção, os 

encarregados (pais/ outros) deverão avisar o técnico responsável com uma antecedência 

nunca inferior a 24 horas. 

 

 .  Nessa situação, a sessão poderá ser compensada numa outra hora, consoante a 

disponibilidade do técnico responsável tendo este, três meses para a efetuar. 

 

. Nos casos em que não for possível chegar a um consenso, relativamente ao dia e hora da              

compensação, a sessão não será considerada; 

 

.  Nos casos em que a desmarcação não obedeça ao tempo estipulado (24h), a sessão 

será considerada como efetuada e não haverá a possibilidade de remarcação. 

 

. Quando o técnico não puder comparecer a uma sessão, e a criança não tiver 

disponibilidade para usufruir da mesma num outro horário, a sessão não será cobrada. 

 

 

. As reuniões na escola têm um valor acrescido de uma sessão avulsa no domicílio. 

 

. Este regulamento entra em vigor em janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA DE PREÇOS 

 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO Centro/  on line Exterior 

   

1ª Consulta/ Sessão avulsa/ Reunião Escola 
60 € 75€ 

 
  

   

Valor 1xsemana (de acordo com o número de sessões/mês) *valor unitário 33,5€ *valor unitário 53,50€ 

4 sessões 134 € 214€ 

Valor 2x semana (de acordo com o nº de sessões/mês) *valor unitário 30€ *valor unitário 50€ 

8 sessões 240 € 400€ 

 

    

  Valor 3x semana (de acordo com o nº de sessões/mês)      

         *valor unitário 30€.      
*valor unitário 50€ 

12 sessões 360 € 600€ 

 

           

           Valor Protocolos com Escolas (de acordo com o nº de sessões/mês)       

         *valor unitário 45 €.      

4 sessões 180 € 

       

         *valor unitário 40 €.      

8 sessões 320 € 

 

OUTRAS ESPECIALIDADES Centro / on line 

CONSULTA DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO – 1ª CONSULTA 

CONSULTA DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO – SEGUINTES 

90 € 

70 € 

  

CONSULTA DE PSICOLOGIA CLÍNICA – 1ª CONSULTA 

CONSULTA DE PSICOLOGIA – CONSULTAS DE SEGUIMENTO 

CONSULTA DE PSICOLOGIA – REUNIÃO ESCOLA 

CONSULTA DE TERAPIA FAMILIAR – 1ª CONSULTA 

50 € 

40 € 

75 € 

80 € 

CONSULTA DE TERAPIA FAMILIAR - SEGUINTES 65 € 

 

EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO DE 2019 


