


LINHA COVID-19

Vivemos tempos inéditos, e certamente desafiantes. Multiplicam-se as 

preocupações, de saúde, de

família, de economia, de produtividade, enquanto somos obrigados a 

reinventar o nosso quotidiano.

A F. REGO disponibiliza uma linha dedicada para todos os esclarecimentos 

relacionados com o Covid-19, quer ao nível das principais 

recomendações, avaliação de sintomas e medidas a tomar.



LINHA COVID-19

Uma linha dedicada para todos os esclarecimentos 

relacionados com o Covid-19, quer ao nível das principais 

recomendações, avaliação de sintomas e medidas a tomar.

SERVIÇOS OFERTA



CONSULTA MÉDICA ONLINE

Possibilidade de aceder no conforto do seu lar a consulta de

medicina geral e familiar incluindo receitas médicas, por vídeo,

com um dos médicos da nossa rede de profissionais de saúde.

O acesso é simples e rápido, sem necessidade de instalação de

qualquer aplicação.

Marque já a sua consulta.

SERVIÇOS 2 CONSULTAS GRÁTIS



ACONSELHAMENTO MÉDICO TELEFÓNICO

A equipa médica da Europ Assistance está disponível para prestar

orientação médica, por telefone, nas condições que sejam

compatíveis com as regras deontológicasda profissão.

SERVIÇOS 5 CONSULTAS GRÁTIS



ENTREGA DE MEDICAMENTOS EM CASA

Se após aconselhamento médico por telefone necessitar

de medicamentos, com ou sem receita médica, podemos

organizar o envio dos mesmos para o seu domicilio.

(Grande Lisboa e Grande Porto)

SERVIÇOS PREÇO DO ENVIO: GRÁTIS (MEDICAMENTOS A CARGO DO CLIENTE)



APOIO PSICOLÓGICO

Vivemos tempos desafiantes e emotivos, para os quais a Psicologia é uma 

importante ajuda.

No conforto do seu lar, dispõe agora, para si e para a sua família de uma linha de 

apoio psicológico prestada por uma equipa de Psicólogos pronta para ajudar e que 

se rege por um código de conduta que preserva a confidencialidade de cada 

paciente.

Áreas de intervenção: Ansiedade/Stress/irritabilidade emocional/Perturbações de 

sono, etc.

O acesso é simples e rápido. Marque já a sua consulta.

SERVIÇOS PREÇO DO SERVIÇO: 15€ (APROX. 30 MINUTOS)



CONSULTA DE NUTRIÇÃO

Vivemos agora a maior parte do tempo em casa pelo que

lhe propomos um acompanhamento nutricional, para si e a

sua família que não necessita de uma consulta presencial.

Tenha acesso a uma consulta de nutrição online com

profissionais qualificados e experientes.

O acesso é simples e rápido. Marque já a sua consulta.

SERVIÇOS PREÇO DA CONSULTA: 15€ (APROX. 30 MINUTOS)



PERSONAL TRAINER

Numa época em que passa grande parte do seu tempo em casa, é importante

que continue a exercitar o seu corpo. Este serviço dá-lhe acesso a um Plano de

treinos, com Personal Trainer, individual ou em família que, através de uma

avaliação personalizada, lhe prepara um plano adaptado às suas necessidades.

Caso pretenda, poderá ainda, solicitar um acompanhamento permanente

através de sessões de Treino Online.

O acesso é simples e rápido. Marque já a sua consulta.

SERVIÇOS PREÇO DE SESSÃO: 18€ (APROX. 30 MINUTOS)



ASSISTÊNCIA TÉCNICA LAR

Agora que passa mais tempo em casa, temos ao seu dispor um

conjunto de profissionais que o ajudarão a resolver os pequenos

técnicos relacionados com canalização, eletricidade, gás ou avaria de

eletrodomésticos.

O acesso é simples e rápido. Marque já a sua consulta.

SERVIÇOS PREÇO DE VISITA: 45€ (DESLOCAÇÃO E 1 HORA MÃO DE OBRA)



ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA REMOTA

Deve adquirir este pack porque ajudamos de uma forma

rápida e remota a ter acesso a uma assistência informática

profissional, sem sair do conforto da sua casa.

O acesso é simples e rápido.

SERVIÇOS PREÇO DO SERVIÇO(1H): 30€



SERVIÇO DE LIMPEZAS DOMÉSTICAS

O Serviço de Assistência garante o envio de equipa

especializada para lhe prestar o melhor serviço em qualquer

tipo de limpeza ocasional.

O acesso é simples e rápido.

SERVIÇOS PREÇO DO SERVIÇO(2H): 25€



OBRIGADA


