
Este é o caminho para a “Empresa Social” na qual os 
líderes atuam no sentido de criarem um contexto de 
trabalho que promove o bem-estar, indo muito além 
dos benefícios da carreira, investindo nas esferas fí-
sica, mental e financeira. Trabalhando desta forma a 

organização está a investir no seu capital humano com repercussões 
positivas tanto na empresa como na sociedade.

A importância do seguro de saúde 
na cultura de empresa saudável
Observamos hoje em Portugal uma tendência crescente da oferta de 
um benefício que os colaboradores muito valorizam, a proteção na 
saúde, sendo que atualmente o número de pessoas com seguro de 
saúde através da empresa ultrapassa já 1,5 milhões. Neste contexto 
faz parte do conjunto de Employee Benefits mais valorizados pelas 
empresas na captação e retenção de talento.

O seguro de saúde é uma solução valorizada por colaboradores e 
empregadores pelo acesso facilitado a cuidados de saúde que dimi-
nuem os níveis de absenteísmo e permitem a deteção precoce de si-
tuações de saúde.  Há três anos lançámos para os Clientes Corporate 
o Programa Empresa Saudável, um processo sistemático que se inicia 
com uma avaliação de indicadores de saúde e hábitos de vida, segui-

Quando falamos em trabalhar com saúde 
temos de olhar para o contexto atual das 
empresas onde observamos uma crescen-
te preocupação com os colaboradores. 

do de recomendações e ações de 
sensibilização. O programa tem 
evoluído com o reforço da litera-
cia em saúde e da sensibilização 
das empresas para adoção de 
comportamentos saudáveis e há-
bitos de prevenção.

As evidências reforçam os be-
nefícios de uma cultura de Em-
presa Saudável, que deverá fazer 
parte da estratégia da empresa. 
Desta forma, os programas de 
promoção de saúde e wellbeing 
no local de trabalho serão acom-
panhados de medidas facilita-
doras por parte das empresas, 
estando integrados na cultura e 
tendo em consideração as neces-
sidades dos colaboradores.

Será importante também ava-
liar a evidência das melhorias 
nos resultados em Saúde das 
intervenções de bem-estar de-
senvolvidas no local de trabalho, 
definindo objetivos e medindo 
resultados, sendo as plataformas 
digitais ferramentas relevantes 
para estas avaliações.   

E

Teresa Bartolomeu, 
Responsável pela oferta de Saúde da Médis

Mercado
M É D I S

PROMOVER 
UMA CULTURA 
DE EMPRESA 
SAUDÁVEL

AS SEGURADORAS 
DEVEM INCLUIR 
NAS SUAS PROPOSTAS:

 Serviços que garantam o 
acompanhamento das pessoas na 
área da prevenção em cada fase da 
sua vida, tal como acontece com o 
Médico Assistente Médis;

 Serviços que promovam a adoção 
de estilos de vida saudáveis, como 
é o exemplo do Programa Empresa 
Saudável.

 Não nos limitamos à proteção na 
doença, investindo na prevenção e 
hábitos de vida saudáveis, atuando 
ativamente como o Parceiro de 
Saúde das Empresas. 
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Saiba mais em www.inforh.pt


