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O portal asuaclinica.pt é a maior plataforma online para quem procura ajuda especializada 
nas mais diversif icadas áreas, nomeadamente da saúde e da estética. Num único directório 
os utilizadores conseguem facilmente encontrar as melhores clínicas. Através do registo, 
as clínicas têm a possibilidade de poderem ver aumentado o seu volume de negócios.

Q  uem nunca precisou de marcar uma hora num centro de 
  estética, de ir ao dentista, de fazer um exame médico ou 

de levar o seu cão ao veterinário? Agora é possível saber onde 
fazer tudo num único portal. A asuaclinica.pt é um motor de 
busca de clínicas em Portugal totalmente gratuito que permite a 
qualquer pessoa encontrar clínicas perto de si das mais diversi-
ficadas áreas e especialidades. 
A asuaclinica.pt foi lançada em 2015 por quatro co-fundadores 
ligados a diferentes áreas que identificaram uma lacuna no mer-
cado de pesquisa de clínicas em Portugal. 
Esta plataforma foi desenvolvida com a premissa simples de satis-
fazer as necessidades das pessoas que procuram por clínicas 
médicas, dentárias, veterinárias, estéticas e beleza perto de si, de 
forma rápida e simples. 

asuaclinica.pt 
Clínicas de saúde e estética 
num único directório
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Como posso colocar a minha 
clínica no portal asuaclinica.pt?

O processo é muito simples:
1 	Abra a página www.asuaclinica.pt.
2 	Clique em “Adicionar Clínica”
3 	Preencha o seu Perfil o mais completo possível
4 	Após aprovação da equipa da asuaclinica.pt, a sua clí-

nica ficará registada e listada no seu motor de busca.
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Ao utilizar este motor de busca o utilizador pode procurar por 
clínicas com base na sua localização, nome, especialidades, assim 
como por acordos e convenções, entre outras opções de pesquisa.
Ao clicar no perfil de uma clínica listada na página de resultados, 
é possível aceder a toda a informação, tal como todos os seus 
contactos, as suas especialidades, os seus acordos, o seu horário 
de funcionamento, entre outras informações.
Pode também consultar as avaliações de outros clientes, ver 
outras clínicas similares perto de si e também obter as direcções 
por mapa acerca de como lá chegar.  
As clínicas são apresentadas conforme os critérios de pesquisa 
dos utilizadores, aparecendo na página de resultados todas as 
clínicas que preencham esses mesmos critérios. 

CLÍNICAS COM MEDALHAS DE OURO, 
PRATA E BRONZE
O algoritmo do portal apresenta as clínicas mais revelantes para o 
utilizador e os primeiros resultados expostos mostram as que pos-
suem medalha de ouro, prata e bronze. Esta distinção é feita com 
base na avaliação das clínicas sendo que aquelas com planos pagos 
se encontram nas melhores posições na página de resultados. 

20% de desconto
Nesta edição da Revista Estética Viva oferecemos 
20% de desconto exclusivo à sua clínica.
Garanta as primeiras posições na página de resultados de 
pesquisa de clínicas aderindo a um dos nossos planos.
Para beneficiar deste desconto copie e cole na área de 
cupões o seguinte código: PROMOEV2016

oferta especial

Cada clínica pode fazer o seu registo gratuito directamente em 
www.asuaclinica.pt, podendo também aderir a um dos três tipos 
de planos pagos disponibilizados. 
De acordo com Nuno Oliveira, um dos responsáveis de asuacli-
nica.pt, “a grande vantagem para as clínicas com planos pagos é 
o facto de figurarem nos primeiros lugares das páginas de resul-
tados de pesquisa”. “Em média 70% dos utilizadores clica nos 
primeiros 3 resultados de pesquisa sendo um factor diferenciador 
para uma clínica que pretende estar à frente da sua concorrência. 
No fundo trata-se de um modelo similar ao que acontece com os 
links patrocinados no motor de busca do Google”, destaca.
“Existimos para ajudar os nossos utilizadores a encontrar rapida-
mente clínicas de confiança perto si. Por outro lado, proporcio-
namos às clínicas registadas a possibilidade de aumentarem subs-
tancialmente o seu número de consultas e, desta forma, 
aumentarem o seu volume de negócios”, sublinha Nuno Oliveira, 
acrescentando que “a médio prazo a asuaclinica.pt será o site que 
todos os portugueses consultarão quando precisarem de alguma 
clínica ou serviço de saúde”. •

“Selo de clínica recomendada” 
Sabia que pode aumentar a reputação da sua clínica candida-
tando-se a um “selo de clínica recomendada” da asuaclinica.pt? 
Trata-se de um reconhecimento atribuído pela plataforma sob 
forma de um selo que pode colar nas instalações da sua clínica. 
As clínicas que preencham todos os requisitos de qualidade pre-
conizados pela asuaclinica.pt estão qualificadas para receber o 
“selo de clínica recomendada”, podendo o mesmo ser solicitado 
para figurar igualmente no website.
Essa “distinção” pressupõe uma avaliação prévia por parte do 
portal, que valida se as clínicas reúnem todas as condições para 
exercer a sua actividade. De uma forma mais concreta, são ana-
lisados factores como a reputação junto dos utentes/clientes, 
veracidade dos dados facultados, o seu estado de solvabilidade 
enquanto empresa, se há queixas junto de entidades compe-
tentes e se estas foram ou não resolvidas, a qualidade do seu 
serviço e, quando possível, é realizada uma visita presencial por 
um elemento da plataforma.

dica 

Solicitar “um selo de clínica recomendada” é simples. Basta 
entrar em www.asuaclinica.pt, registar a sua clínica no site, 
entrar com os dados de acesso e preencher o formulário de 
pedido de selo. Em caso de aprovação o selo é enviado directa-
mente para a morada da clínica.
Num futuro próximo o portal vai permitir atribuir e distinguir as 
clínicas com um “selo de excelência”, onde os processos de vali-
dação para a sua atribuição deste serão muito mais rigorosos e 
exigentes. 

A GRANDE VANTAGEM PARA AS CLÍNICAS 
COM PLANOS PAGOS É O FACTO 
DE FIGURAREM NOS PRIMEIROS 
LUGARES DAS PÁGINAS 
DE RESULTADOS DE PESQUISA.”

	Nuno	Oliveira


