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A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas 
de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Está 
presente em mais de 80 países, tendo atingido, no final de 2016, um volume de negócios 
de 5.4 mil milhões de euros.  
Saiba mais em www.sonae.pt  
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Dr. Well’s pretende democratizar o acesso a serviços de saúde de qualidade e personalizados 

 

SONAE MC LANÇA 1.ª CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA E 

MEDICINA ESTÉTICA 
 

 Sonae MC aposta em reforçar a sua posição na área da saúde e bem-estar 

 Primeira clínica Dr. Well’s abriu ao público hoje, no Centro Comercial Colombo em Lisboa, 

estando prevista a abertura de novos espaços ao longo de 2017 

 

A Sonae MC, unidade de retalho da Sonae, acaba de lançar a sua primeira 

clínica especializada em medicina dentária e medicina estética, 

reforçando a aposta em democratizar o acesso a serviços de saúde de 

qualidade em Portugal. A nova clínica Dr. Well’s sublinha a estratégia da 

Sonae MC na área de saúde e bem-estar em Portugal, disponibilizando um conjunto de serviços e 

tratamentos que aliam equipas médicas especializadas a tecnologia de ponta, com o objetivo de 

melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas.  

Luís Moutinho, CEO da Sonae MC, afirma: “Na Sonae MC assumimos a nossa missão de desenvolver 

novas áreas de negócios que sejam capazes de acrescentar valor à sociedade. O lançamento da clínica 

Dr. Well’s é um novo passo que damos no segmento da saúde e bem-estar. Estamos a lançar a nossa 

primeira clínica de serviços de saúde melhorativa e preventiva de qualidade, assente em equipas 

médicas especializadas e tratamentos com equipamentos de referência, que permitam às pessoas 

manterem-se saudáveis e sentirem-se cada vez melhor por mais tempo.” 

A primeira clínica Dr. Well’s abriu hoje ao público e está localizada no Centro Comercial Colombo, em 

Lisboa, no piso 0, junto ao Continente. A clínica conta com um total de 25 colaboradores, entre 

profissionais de saúde e pessoal de apoio. O corpo clínico da primeira Dr. Well’s é composto por 15 

médicos, dos quais dez na área da medicina dentária e cinco na área da medicina estética.  

No primeiro ano de atividade está prevista a abertura de mais cinco clínicas Dr. Well’s, num formato 

que pretende alcançar uma abrangência nacional.  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na clínica Dr. Well’s os pacientes vão poder beneficiar de acordos com múltiplas seguradoras e com 

o Plano de Saúde Well’s, além de soluções de financiamento, proporcionando vantajosas soluções de 

pagamento. 

 

Especialidades de medicina dentária e medicina estética  

A nova unidade disponibiliza serviços modernos de medicina dentária e de medicina estética, com um 

corpo clínico liderado por médicos conceituados, dedicado ao desenvolvimento de planos de tratamento 

personalizados e adaptados às diferentes necessidades dos pacientes. Os tratamentos são realizados com 

equipamentos de referência e inovadores, enquanto que / sendo que para os diagnósticos são utilizadas 

tecnologias 3D.  

A clínica Dr. Well’s disponibiliza uma equipa multidisciplinar de médicos dentistas que, apoiados por 

meios tecnológicos avançados, garantem um serviço especializado com diagnósticos e tratamentos 

integrais nas áreas da Implantologia, Prostodontia, Ortodontia, Dentisteria, Cirurgia Oral, Endodontia, 

Periodontologia e Higiene Oral. 

No sentido de ajudar os seus pacientes a sentirem-se jovens em todas as idades, a clínica de medicina 

estética disponibiliza soluções em tratamentos de Rejuvenescimento (tratamento de rugas com Botox® e 

Vistabel®, preenchimento com ácido hialurónico, peelings químicos, mesoterapia infiltrada, fios tensores 

e suspensores, bioestimulação e laser CO2), Remodelações com preenchimentos faciais e corporais, 

Corpo (carboxiterapia, Mesoterapia e Ultrassons), Tratamentos e Transplantes Capilares, Condições 

Dermatológicas e Vasculares (correção de cicatrizes, acne, derrames, entre outros) e Depilação 

Permanente. 

Corpo clínico: 

Medicina Dentária | Dr. Gonçalo Seguro Dias 

Os serviços de medicina dentária Dr. Well’s são liderados pelo Dr. Gonçalo Seguro Dias, reconhecido 

médico dentista, especialista em cirurgia oral, que conta com uma vasta experiência em periodontologia 

e implantologia. Foi também investigador na Oral and Biomedical Sciences Research Unit (FMDUL). 

 

Medicina Estética | Dr. Miguel Andrade 

Os serviços de medicina estética Dr. Well’s são liderados pelo Dr. Miguel Andrade, um dos mais 

conceituados especialistas em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. É atualmente membro do 

European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery e da Sociedade Portuguesa de Cirurgia 

Plástica, Reconstrutiva e Estética, entre outras sociedades. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Acordos e convenções: Açoreana Seguros, Advancecare, BNP Paribas Cardif, Eurovida, Generali, GNB 

Seguros, Groupama, Logo, Lusitania Seguros, MGEN, Multicare, N Seguros, Popular Seguros, 

Tranquilidade, Plano de Saúde Well’s.   

 

Localização: Centro Comercial Colombo, piso 0, loja G04/G05, junto ao Continente  

 

Funcionamento: Aberta entre as 09h00 e as 24h00. 

 

Para mais informações: www.drwells.pt 

http://www.drwells.pt/

