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Lisboa, 04 de julho 2018 – A Go Far oferece uma solução inovadora na prestação de cuidados 

de saúde aos Clientes das Farmácias Portuguesas e da Médis. O objetivo é permitir a cada 

cidadão monitorizar o seu estado de saúde ao longo da vida, com acesso a serviços farmacêuticos 

e de bem-estar sempre que necessário. 

O Grupo Ageas Portugal e a Associação Nacional das Farmácias (ANF) estão a lançar uma 

solução de prevenção em Saúde e de cuidados de saúde primários pioneira em Portugal. A partir 

de lançamento, os 700 mil clientes com seguros de saúde Médis ficam de imediato com acesso a 

uma série alargada de serviços prestados nas farmácias, em condições preferenciais. Avaliação 

do índice de massa corporal, administração de vacinas e injetáveis, medição de pressão arterial e 

frequência cardíaca fazem parte dessa oferta de serviços, prestados por farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde, como os nutricionistas.  Já os 2 milhões de portugueses com cartão Saúda, 

das Farmácias Portuguesas, terão condições especiais de adesão aos seguros de saúde Médis 

Saúda. 

A Go Far, empresa que resulta desta nova parceria, alia o know-how e os serviços da seguradora 

Médis à proximidade e confiança dos portugueses na rede de Farmácias. As Farmácias 

Portuguesas passam a estar integradas na Rede de Prestadores Médis, permitindo a todos os 

Clientes Médis o reembolso automático na prestação dos serviços financiados. 

 

Portugueses vão monitorizar 

a sua saúde nas farmácias 

Grupo Ageas Portugal e Associação Nacional das Farmácias (ANF) lançam projeto pioneiro 

em Portugal 
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Paulo Duarte, Presidente da ANF, afirma que “as farmácias têm especial responsabilidade na 

promoção da saúde pública, porque são a rede de cuidados primários mais bem distribuída pelo 

território, e em muitas localidades o único serviço de saúde. A Go Far vai aproximar uma rede 

qualificada de prestadores de serviços de saúde aos utentes das farmácias, combatendo as 

desigualdades regionais no acesso”. 

Já para Eduardo Consiglieiri Pedroso, CEO da Médis e Membro da Comissão Executiva do 

Grupo Ageas Portugal: “Esta parceria estratégica é mais um importante passo para a Médis 

continuar a inovar e a servir melhor os seus Clientes, reforçando o seu posicionamento na 

construção de um verdadeiro serviço de saúde de proximidade, personalizado e integrado. Novos 

serviços exclusivos, que resultam da colaboração e partilha de know how entre as 3 instituições, 

serão integrados na proposta de valor da Médis permitindo benefícios claros para os Clientes 

atuais e todos os novos que chegarem.”  

Hugo Julião, CEO da Go Far refere: “É um projeto com abrangência nacional e que trará 

benefícios para todos os intervenientes. Todos os portugueses terão acesso aos serviços de saúde 

prestados em ambiente de Farmácia comunitária, com benefícios claros para Clientes Médis. É, 

portanto, um importante passo que os dois parceiros estão a dar no sentido da democratização do 

acesso aos cuidados de saúde primários em Portugal, permitindo, por exemplo, aos portugueses 

que vivem em regiões com menor oferta de cuidados de saúde beneficiar de serviços de qualidade 

e confiança na maior rede de prestação do país: as Farmácias.” 
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SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de 

experiência. Presente em 15 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros 

de Vida e Não Vida a milhões de clientes particulares e empresas. A Ageas ajuda os seus 

Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra os riscos através de um conjunto alargado de 

seguros concebidos para responder às suas necessidades, presentes e futuras.  

O Grupo Ageas Portugal é um dos líderes no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas conhecidas como a Ocidental e a Médis, tendo-se juntado a Ageas Seguros 

e a Seguro Directo em 2016. 

A Ageas aposta em Portugal como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, 

através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade, 

aportando sempre valor para os seus Clientes. 

 

SOBRE A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS  

Fundada em Outubro de 1975, a Associação Nacional das Farmácias representa os proprietários 

de farmácia e reúne aproximadamente 2.800 farmácias, cerca de 95% das existentes em Portugal. 

É uma estrutura associativa descentralizada, composta por agrupamentos locais de cerca de 50 

farmácias. A Missão da ANF é “Fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde primários mais 

valorizada pelos portugueses”.  

 

Para mais informações: 

Gonçalo Telles – gtelles@atrevia.com | 933 559 659 

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

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