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Conheça as condições do protocolo
CVP para Associados SIAP
CARTÃO DE SAÚDE CVP
Por apenas 8,5 por mês, o Associado SIAP pode usufruir de vantagens e descontos, extensíveis

ao agregado familiar (até 6 elementos):

Sem limite de idade;
Acesso a cuidados de saúde no Hospital da CVP, em Lisboa, a preços vantajosos e na Rede de Prestadores parceiros
da CVP, a nível nacional;
Serviço de Teleurgência, disponível 24h/dia, 365 dias/ano;
Médico ao domicílio (consultas gratuitas), entre muitos outros benefícios.

MEMBRO BENEFICIÁRIO CVP - CUIDADOS DE SAÚDE NO HOSPITAL CVP
Por apenas 2 por titular e 1 por cada elemento do agregado familiar, o Associado SIAP pode beneficiar
das seguintes vantagens:
Consultas de especialidade * a 25;
Serviço de Atendimento Permanente (para maiores de 16 anos) a 30;
Preços de referência em intervenções cirúrgicas, com preço total fixado previamente de acordo com o tipo de cirurgia
a efetuar;
Descontos substanciais em meios auxiliares de diagnóstico e em internamento.
Para conhecer a Tabela de preços convencionados e quais as especialidades incluídas
consulte o site www.cruzvermelha.pt na área de Membro Beneficiário CVP
Oferta válida apenas para os médicos aderentes em cada especialidade.

SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA E TELESSEGURANÇA CVP
Serviço telefónico de apoio permanente e personalizado, para situações de emergência, segurança e solidão. 24h por dia,
365 dias por ano. A Teleassistência funciona através de um equipamento fixo ou móvel, que permite ao utente falar com
o Call-Center da CVP, o qual avaliará a situação e dará a resposta mais adequada ao alerta. O equipamento móvel permite
ainda a localização do utente por GPS/LBS, sempre com prévia autorização do utente. A Telessegurança utiliza o mesmo
equipamento móvel da Teleassistência Móvel, mas destina-se apenas a situações de emergência.
Preços especiais para Associados SIAP, desde 8 por mês.
Nota: os aderentes ao Serviço de Teleassistência ou Telessegurança podem beneficiar automaticamente do acesso ao Hospital da CVP
a preços vantajosos, tal como o Membro Beneficiário CVP.
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MÉDICO E ENFERMAGEM AO DOMICÍLIO (opcional)
Os Associados SIAP que aderirem ao Serviço de Teleassistência ou Telessegurança, podem
beneficiar ainda dos seguintes serviços ao domicílio, por apenas mais 5 por mês, extensível
ao agregado familiar (até 6 elementos):
Aconselhamento Médico Telefónico e Assistência Médica ao Domicílio: assistência domiciliária de urgência
disponível 24h por dia, 365 dias por ano. O pedido de assistência ao domicílio implica a comunicação telefónica
de sintomas médicos e deverá salvaguardar o tempo de deslocação do médico à morada do Beneficiário Titular.
O serviço poderá ser prestado em morada diferente do domicílio do Titular, a pedido deste, mediante o pagamento
imediato de 50;
Transporte Gratuito em Ambulância: sempre que a situação o justifique e por indicação do médico que vai ao
domicílio, pode existir transporte gratuito dos Beneficiários e respetivo agregado familiar:
- Em situações de emergência: transporte em ambulância desde o domicílio ao posto de primeiros socorros
ou de urgência mais próximo;
- Após alta hospitalar (devidamente comprovada por documento do Hospital): desde o Hospital para o
domicílio constante na Base de Dados do Beneficiário.
Serviço de Enfermagem ao Domicílio: haverá lugar ao pagamento de uma taxa moderadora variável consoante o ato de enfermagem em causa.
Este serviço é disponibilizado a nível nacional, funcionando por marcação telefónica. A lista de atos de enfermagem e respetivo preço estão
disponíveis para consulta através do número 707 505 770 (atendimento personalizado, 24 horas por dia);
Entrega de Medicamentos ao Domicílio, através de uma prescrição realizada na sequência de uma consulta médica domiciliária. O valor
dos medicamentos será acrescido de uma taxa moderadora de 5. O pedido deverá ser realizado telefonicamente para o mesmo número de
telefone para o qual foi solicitada a assistência médica domiciliária.

CONTACTOS
(das 09h30 às 17h30)
Telefones: 213 913 956/33 - para informações/adesões sobre a Teleassistência
213 939 760 / 213 913 956 - para informações/adesões sobre Membro Beneficiário
e Cartão de Saúde CVP
Emails: teleassistencia@cruzvermelha.org.pt | secretariado.ta@cruzvermelha.org.pt
com c/c a msoares@cruzvermelha.org.pt

Nota:
As Fichas de Adesão a qualquer um dos serviços, devidamente preenchidas
e assinadas, deverão ser enviadas para:

Rui Neves (Direção Vice-Presidente)
Telefone: 910 726 752
Email: siap.presidentenorte@gmail.com
Site: www.siap.pt

Serviço de Teleassistência da CVP
Sede Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa
Dra. Ana Margarida Soares
Jardim 9 de Abril, 1 a 5
1249-083 Lisboa

