Importante iniciativa de apoio social
aos Associados
As medidas de apoio social são sempre importantes,
mas particularmente nos tempos de mais acentuada
crise económica como a actual e das medidas de
austeridade impostas pelo governo, o apoio social
assume uma importância redobrada, por isso o
SINTTAV estabeleceu este protocolo.

Quem é a Ecco Salva?
A Ecco Salva Medical Services é uma Empresa com
muitos anos de actividade vocacionada para a
prestação de Cuidados de Saúde Primários e líder na
Assistência Médica Domiciliária e Telemedicina.
Possui uma equipa de gestão forte, coesa e inovadora,
cujos fundadores têm mais de 38 anos de experiência
na Saúde em Portugal.
A Ecco Salva tem uma postura de procura incessante
da qualidade e rigorosa prestação de serviços Clínicos,
primando sempre por um atendimento personalizado,
24 horas por dia, 365 dias por ano.

Que serviços de saúde estão
disponíveis?
 Consultas de Clínica Geral de Urgência no local de
trabalho e no domicílio ‐ sujeitas a uma taxa
moderadora de 10€ por cada consulta. Este serviço
domiciliário está disponível 24 horas por dia, 365
dias por ano;
 Consultas de Urgência de Clínica Geral em
Clínicas convencionadas em todo o País ‐ a preços
reduzidos;
 Transporte de Urgência ao Hospital, desde que
pedido no âmbito da consulta ao domicílio ‐
gratuito;

 Aconselhamento médico por telefone ‐ gratuito;
 Acesso a Consultas de Especialidade, Exames
Complementares de Diagnóstico, Internamento,
Bloco Operatório e Salas de Parto na Rede de
Clínicas convencionadas ‐ descontos entre 5% a
60%;
 Serviço de Enfermagem ao domicílio ‐ a preços
reduzidos;
 Serviço de entrega de medicamentos ao domicílio
‐ sujeito a orçamento prévio.

Como beneficiar destes serviços?
Para beneficiar destes serviços de saúde prestados
pela Ecco Salva, os Associados do SINTTAV identificam‐
se através do seu cartão de Associado.
Para que possam usufruir da prestação destes serviços
de saúde, os Associados têm de preencher o cupão em
anexo, cujos dados serão posteriormente enviados
para a Ecco Salva.

Preencha já o cupão no verso e
devolva-o para o SINTTAV para poder
beneficiar destes
principais serviços de saúde:
 Consultas de Clínica Geral de Urgência no local de
trabalho e no domicílio
 Consultas de Urgência de Clínica Geral em Clínicas
convencionadas em todo o País
 Transporte de Urgência ao Hospital
 Aconselhamento médico por telefone
 Acesso a uma vasta Rede de Saúde para Consultas
de Especialidade, Exames Complementares de
Diagnóstico, Internamento Hospitalar, Bloco
Operatório e Salas de Parto, etc.

Qual a cobertura geográfica?
Os serviços disponibilizados pela Ecco Salva são
prestados a nível nacional, salvo em situações
excepcionais em que não estejam disponíveis os meios
técnicos e humanos de forma a garantir um serviço de
qualidade.
O serviço de Assistência Médica Domiciliária é
prestado na residência habitual do Associado, assim
como numa eventual deslocação, desde que esta seja
de fácil acesso.
Nas Regiões Autónomas, os serviços da Ecco Salva
abrangem as cidades de Funchal, Ponta Delgada,
Angra do Heroísmo e Horta.

SEMEAR IDEIAS,
PARA GERAR CONSCIÊNCIAS,
É DEVER SINDICAL
SINTTAV,
o Sindicato que te defende
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

Localidade ____________________ Profissão ________________________________

D. Nasc. ________- ____ - _____ Telemóvel _______________________

Telefone _____________________________

BI/CC _____________________ Emitido em _____________________ NIF _____________________________________

Código Postal _______ - _____

Morada _____________________________________________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________________________________________

TITULAR

Nº de Associado do SINTTAV _____________

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA OS ASSOCIADOS DO SINTTAV PODEREM BENEFICIAR DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIÁRIA

Principais benefícios de saúde
 Consultas de Clínica Geral de Urgência no local
de trabalho e no domicílio
 Consultas de Urgência de Clínica Geral em
Clínicas convencionadas em todo o País
 Transporte de Urgência ao Hospital
 Aconselhamento médico por telefone
 Acesso a uma vasta Rede de Saúde para
Consultas de Especialidade, Exames
Complementares de Diagnóstico, Internamento
Hospitalar, Bloco Operatório e Salas de Parto,
etc.
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