
ALTO RENDIMENTO - LONGEVIDADE - PREVENÇÃO



Somos uma Clínica, com um Ginásio e um SPA.

Um conceito pioneiro em Portugal, sendo o primeiro espaço no 
País dedicado à Medicina do Exercício, integrando no mesmo local 
profissionais da medicina e das ciências do desporto promovendo 
saúde e bem estar e, acima de tudo, prevenção de doença.

Somos especialistas em medicina da performance e da longevidade
e projetamos o único Exercise Medical Center do país. 

Um centro inovador e diferenciador especializado na melhoria do 
rendimento físico e mental, com impacto no cidadão comum e no 
atleta de alto rendimento, promovendo longevidade e prevenção 
de doença. 

CMEP - EXERCISE
MEDICAL CENTER  SPA



cLÍNICA LIVING WELL AND HEALTHY

LAB. DO EXERCÍCIO

MED.FÍSICA E REABILITAÇÃO

O seu direito a não
querer ficar doente

MEDICINA DESPORTIVA

Cuidamos de sí 
porque defendemos

sala de hipóxia



hEALTH CLUB gym  spa

gym

gym

gym

gym

Pensado para o cliente
conforto e bem-estar

Apostamos num ambiente 
familiar, com um atendimento

personalizado, cada cliente 
é único e especial.



spa

S P A

S PA S PA

O local de eleição para renovar
energias

Poderá equilibrar 
o corpo e a mente

spa



horário preçário

a cmep poderá alterar o horário sem aviso prévio .
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modalidades c/ toalha treino

53,29 €

64,08€

321,80 €

384,66 €

7

6

free 7x

SPA +  GYM

frequência
débito mensal

6 meses fidelização
Pré-pago
(-3%)

em caso de impossibilidade de cobrança do débito direto por falta de entrega do nib ou por outro motivo
relativo à conta bancária, deve-se efetuar o pagamento na receçÃo do ginásio com o acréscimo de 5€.

IVA incluido à taxa legal em vigor.

horário off-peak | segunda a domingo: das 13h00 até às 18h00 

49,96 € 302,38 €3free 3x



protocolo

Universidade Católica Portuguesa
-Colaboradores (docentes e não docentes) e familiares diretos, mediante 
apresentação de cartão UCP atualizado do membro da comunidade UCP 
+ cartão de identificação do próprio;
-Alunos de licenciaturas, mestrados, doutoramentos e familiares diretos, 
mediante apresentação de cartão UCP atualizado do membro da comunidade 
UCP + cartão de identificação do próprio;
-Alunos de pós graduações, MBA e familiares diretos, mediante confirmação 
com UCP + cartão de identificação do próprio;
-Alumni e familiares diretos, mediante confirmação com UCP + 
cartão de identificação do próprio;

 

Caraterísticas do protocolo 
- 20% descontos nos principais cartões;
- Pagamentos por débito com contrato 6 meses
    ou pré -pagos com desconto extra de 3 %; 
- 20% desconto serviços clinica;



Rua de Aleixo da Mota, 4150-044 Porto 
email: info@cmep.pt | TLM: 226 186 064

www.cmep.pt


