
  
 

 

 

Campanha em Televisão, Rádio e ponto de venda 

Comunicação de “Plano +Saúde” arranca a 16 de junho 

 

“Sempre a cuidar de si” foi o claim escolhido para o lançamento do Plano +Saúde, um 

plano de saúde abrangente, lançado no mercado pelas Farmácias Portuguesas, em 

parceria com a Saúde Prime. A campanha foi desenvolvida pela agência Nossa e estará 

no ar a partir de 16 de junho, conjugando Televisão, Rádio e ponto de venda. 

O Plano +Saúde é o primeiro a integrar serviços farmacêuticos, aliados aos serviços 

médicos e de bem-estar da Saúde Prime e, por isso mesmo, o racional da campanha 

assenta na presença constante e confiável da farmácia, uma cumplicidade reforçada 

com a proposta de Plano +Saúde. 

Usando uma linguagem emocional, o filme de Televisão foi declinado em versões de 

30’’, 20’’ e 5’’ e revisita a experiência do primeiro bebé, do febrão em que nos vimos 

sozinhos em casa, do aconselhamento na gravidez e até das surpresas do 

envelhecimento, momentos em que as farmácias asseguram um aconselhamento 

responsável e profissional, e que completam agora com o Plano +Saúde, que permite 

o acesso a uma rede de mais de 20.000 prestadores de saúde e bem-estar. A primeira 

vaga de Televisão será visível na SIC, TVI, TVI 24 e TVI Ficção, com início a 16 de junho e 

terminando a 7 de julho. 

O plano de meios inclui ainda uma campanha de Rádio, de igual duração, canalizada 

para a Rádio Comercial, Rádio Renascença e RFM. 

Segundo Hugo Maia, responsável pela Unidade de Suporte ao Desenvolvimento de Negócio 

das Farmácias, o Plano +Saúde surge “pela identificação de uma necessidade, feita ao 

balcão das farmácias, e na sua base está a intenção de contribuir para um maior 

acesso dos seus utentes a cuidados de saúde e bem-estar. Paralelamente, o Plano 

+Saúde enquadra-se na estratégia de valorização do Programa Farmácias Portuguesas, 

enquanto programa de fidelização, desejando recompensar as muitas pessoas que 

todos os dias depositam confiança na sua farmácia”. 

O Plano +Saúde pode ser subscrito por pessoas de todas as idades e não tem período 

de carência. Para além das consultas de Clínica Geral e de Especialidade (incluindo 

Pediatria e Medicina Familiar), abrange partos, cirurgias, internamentos, assim como 

  

 



transporte e consultas de urgência, e assistência médica ao domicílio. Entre os diversos 

serviços das Farmácias Portuguesas que estarão disponíveis para os aderentes ao 

Plano +Saúde encontram-se a administração de vacinas e de medicamentos injetáveis, 

a entrega de medicamentos ao domicílio e a determinação do risco cardiovascular. 

 

O Plano +Saúde pode ser subscrito nas Farmácias Portuguesas, no sítio 

www.planomaissaude.pt e através da linha telefónica 808 879 879. Aos aderentes é 

entregue um cartão único para o seu Plano de Saúde, que é também o seu cartão 

Farmácias Portuguesas. 

 

 
Lisboa, 11 de junho de 2014 
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Para mais informações, contactar hugo.maia@anf.pt. 

http://www.planomaissaude.pt/
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