
                           
 
 
 
 

1 
 

  

Lisboa, 10 de outubro de 2018 – A 

regularidade com que os portugueses vão ao 

dentista ainda é muito reduzida, causada pelos 

elevados preços ou pelo difícil acesso à 

especialidade. Com o propósito de contribuir 

para a melhoria da saúde oral de todos os 

portugueses, a Médis acaba de lançar uma nova 

oferta de seguro, o Médis Dental, dedicado à 

comparticipação de tratamentos de medicina 

dentária e focado na prevenção da saúde oral. 

 

O Médis Dental é um seguro fácil de adquirir e 

uma solução para todos os clientes e famílias 

que procuram um produto simples e 

transparente, sem idade limite de adesão ou 

períodos de carência. O Médis Dental dá 

acesso a uma rede específica de prestadores clínicos na qual poderão beneficiar, em regime 

de exclusividade, das condições do novo produto. 

 

Médis contribui para a melhoria da 
saúde oral dos Portugueses 

Um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde em que a saúde oral dos clientes é uma prioridade 
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Para Eduardo Consiglieri Pedroso, CEO da Médis, “o Médis Dental é o primeiro seguro de 

saúde com uma cobertura exclusiva de medicina dentária. É mais um passo importante ao 

encontro de um consumidor cada vez mais conhecedor, informado e ativo. Com esta nova 

proposta de valor, a Médis reforça o seu posicionamento na construção de um verdadeiro 

serviço pessoal de saúde”. 

 

O lançamento do Médis Dental será acompanhado por uma campanha de media presente 

em tv, rádio, imprensa, rede de mupis e digital, com o objetivo de reforçar o posicionamento 

da Médis na construção de um verdadeiro serviço pessoal de saúde, próximo, personalizado, 

integrado e com uma nova oferta que julgamos ser diferenciadora, disruptiva e de elevada 

utilidade para os portugueses.  

 

Para mais informações sobre o Médis Dental, consulte em medis.pt/medis-dental.  

 

SOBRE A MÉDIS  

Desde a sua fundação há mais de 20 anos que a Médis se afirmou, não apenas pela proximidade como 
também, pela inovação. Hoje, estes valores atingem o seu expoente máximo. 

O indivíduo e a saúde são vistos na Médis como um só, por isso, adapta as suas propostas a cada 
pessoa e a cada fase da sua vida numa mutação constante que faz uso da tecnologia de forma 
humanizada e adequada a cada um. 

Um sistema integrado que está verdadeiramente ao serviço de cada pessoa, disponibilizando um 
Médico Assistente escolhido pelo Cliente, Enfermeiros para atendimento 24 horas através da Linha 
Médis ou uma app que guarda todo o historial de consultas. 

A Médis está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Ocidental e Seguro 
Directo, ocupando a segunda posição do ranking global no mercado segurador português. 

Mais informação disponível em www.medis.pt 

  

Para mais informações: 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 

Inês Albino – ialbino@atrevia.com I 96 346 12 91 

Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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