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Qualquer que seja o problema, a ICAS, uma empresa da Lyra Health, pode ajudar-te a encontrar uma solução.

O que está a acontecer na tua vida?
Quando enfrentas desafios, a ICAS, uma empresa da Lyra Health, pode ajudar. 
Os profissionais de cuidados estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano, para te ajudar a ti e aos teus dependentes a abordar 
preocupações grandes e pequenas.

• Quero ter uma melhor relação com o meu(minha)
parceiro(a).

• Como lido com um colega de trabalho difícil?
• Não sei o que fazer relativamente à forma de agir

do(a) meu(minha) filho(a).

• Por vezes, sinto-me triste e não sei bem porquê.
• Preocupo-me mais do que gostaria.

• Preocupo-me por poder estar a beber
demasiado.

• O que devo fazer se o(a) meu(minha)
filho(a) consumir drogas?

• Preciso de bons cuidados infantis que se
adequem ao meu horário.

• Estou a ponderar adotar uma criança.
Por onde começo?

• Os meus pais idosos vivem longe. Que
recursos estão disponíveis para os ajudar?

• Quero começar uma rotina de exercício.
• Como posso começar a comer melhor?
• Está na altura de deixar de fumar.

• Quais são algumas das técnicas de
relaxamento?

• O meu horário está sempre sobrecarregado.
Preciso de ajuda!

• Quero comprar uma casa. De quanto
preciso para começar?

• O que posso fazer relativamente aos meus
problemas de dívidas?

• Estou num litígio de custódia.
• Como crio uma procuração para um

progenitor idoso?

Relacionamentos

Perturbações emocionais

Consumo de substâncias

Assistência a crianças e idosos

Bem-estar

Stress

Finanças

Apoio jurídico

Liga ou visita-nos online para receberes assistência 
especializada em:

Vida Bem-estar Família Trabalho

• Os serviços prestados pela ICAS não têm qualquer custo.

• A ICAS oferece 12 sessões gratuitas de aconselhamento
EAP por pessoa, por ano.

• Estão disponíveis serviços para indivíduos com idade igual
ou superior a 16 anos.

• Qualquer informação que partilhares é confidencial, exceto
quando a tua segurança ou a segurança de outro indivíduo
estiver em risco.

• Para começares, liga para 800 819 670. Se estiveres fora do país,
liga para +351 21 133 41 18 para contactares um assistente,
que irá responder à tua chamada e fazer-te algumas perguntas
para compreender melhor o tipo de apoio de que necessitas.
Depois disso, a chamada será transferida para o profissional
adequado. Não é necessário forneceres o teu nome, mas terás
de dizer para que empresa trabalhas.

• Para recursos no idioma local, acede ao Hub ICAS em app.icas.
health ou pesquisa o Hub ICAS na aplicação ou na Play Store.
Acede ao Hub ICAS com o código de acesso da empresa:
VMware ou visite vmware.lyrahealth.com (apenas para recursos
em inglês).

Grátis

Confidencial

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias por ano — Começa hoje mesmo

Os nossos serviços são:

http://app.icas.health
http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

