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D O S S I Ê  P R O M O C I O N A L     E S P E C I A L  S A Ú D E  |  E N T R E V I S TA

“O SEGURO DE SAÚDE FAZ PARTE DO 
CONJUNTO DE EMPLOYEE BENEFITS 
MAIS VALORIZADOS PELAS 
EMPRESAS NA CAPTAÇÃO  
E RETENÇÃO DE TALENTO”

MÉDIS: NA LINHA DA FRENTE  
PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE 
Desde 1996 a revolucionar o mercado de seguros de saúde em Portugal, a Médis tem vindo a desenvolver produtos que 
visam a prevenção e promoção de saúde dos seus clientes, posicionando-se como um Serviço Pessoal de Saúde.

para o segmento Corporate 
tem um papel importante ao 
incluir serviços que garan-
tem o acompanhamento das 
pessoas na área da prevenção 
em cada fase da sua vida, tal 
como acontece com o Médi-
co Assistente Médis e a Linha 
Médis. Inclui também servi-
ços que favorecem a promo-
ção de uma cultura de em-
presa saudável e a adoção 
de estilos de vida saudáveis, 
como é o exemplo do Progra-
ma Empresa Saudável.
Este Programa compreende 
ações que visam a avaliação 
de fatores de risco, implemen-
tação de ações de melhoria e 
adoção de comportamentos 
mais saudáveis. Tem evoluí-
do com o reforço da literacia 
em saúde com a implementa-
ção de planos de comunica-
ção regulares que mais uma 
vez têm o objetivo de, através 
do reforço do conhecimento 
sobre saúde, estimular a ado-
ção de hábitos de prevenção e 
potenciar mudanças compor-
tamentais para estilos de vida 
mais saudáveis. 

Do vosso ponto de vista, o que 
é uma empresa saudável e que 
vantagens tem? 
Uma empresa saudável é uma 
empresa que adota na sua es-
tratégia global o desenvol-
vimento de uma cultura de 
saúde e bem-estar tal como faz 
com outras áreas de negócio.
No que respeita aos benefícios 
na área da saúde, que são dos 
mais valorizados pelos colabo-
radores, têm vindo a ser de-
senvolvidas diversas ações e 
o investimento tem sido cres-
cente. Uma empresa com co-
laboradores saudáveis, física 
e psicologicamente, tem um 
menor risco de absenteísmo e 
presenteísmo e é por isso uma 
empresa mais produtiva.

O seguro de saúde favorece 
a existência desse ambiente 
saudável uma vez que facilita 
o acesso a cuidados de saúde, 
favorecendo assim a diminui-
ção dos níveis de absenteísmo 
e permitindo ainda a deteção 
precoce de situações de saúde. 

E para os colaboradores des-
sas empresas?
A Médis posiciona-se hoje 
junto dos seus clientes como 
um parceiro na saúde contri-
buindo para que os colabora-
dores estejam mais satisfeitos 
e disponíveis para os desafios 
do dia-a-dia. Não só garante 
uma proteção-base, o aces-
so fácil e célere a cuidados de 
Saúde diferenciados – mas 
também se posiciona como 
um promotor da prevenção e 
promoção de saúde, que são 
um fator crítico para o bem-
-estar individual. 
Neste ponto, promove junto 
da empresa a adoção de prá-
ticas onde a saúde e prevenção 
são valorizadas. Esta cultura 
é contagiante, facilita a mu-
dança gradual da rotina diá-
ria e gera um ciclo virtuoso de 
afirmação de um estilo de vida 
saudável numa comunidade 
saudável que pode até contri-
buir para a realização pessoal.
Fazer parte de uma empresa 
que protege a saúde do cola-
borador, traz poupanças às 
finanças pessoais e ajuda a 
desenvolver hábitos de pre-
venção, o que contribui de for-
ma evidente para aumentar a 
sua motivação.

Como é que a Médis faz a di-
ferença no mercado? Qual a 
sua mais-valia?
As últimas décadas foram de 
uma evolução tecnológica ex-
ponencial, transformando os 
setores e a forma das empre-
sas trabalharem, mas também 
o mercado de trabalho, com 
novas ferramentas digitais de 
suporte à atividade de RH que 
transformaram a forma como 
se identifica, seleciona, capta 
e retém talentos nas empresas. 
Por outro lado, o pacote de be-
nefícios além da remuneração 
tem assumido maior impor-
tância, sobretudo o seguro de 
saúde que é hoje o benefício 
mais oferecido pelas empresas 
e mais valorizado pelos cola-
boradores. As empresas têm 
hoje maiores desafios para 
captar e reter o talento, mas 
também um desafio que se 
tem vindo a evidenciar como 

fundamental para a produtivi-
dade da empresa: cuidar bem 
dos seus colaboradores.
A Médis apoia os Clientes na-
quilo que é essencial para o su-
cesso da sua estratégia global de 
benefícios, com serviços e ações 
concretas que os colaboradores 
valorizam. Com a associação de 
serviços que vão além da tra-
dicional proteção na doença, a 
Médis coloca o seguro de saúde 
como uma ferramenta relevan-
te nesta esfera, trabalhando em 
parceria no sentido de apoiar as 
empresas na adoção de práticas 
nas áreas da saúde e bem-es-
tar, disponibilizando aos seus 
clientes do segmento Corporate 
uma oferta de prevenção singu-
lar no mercado e integrada com 
os serviços Médis.

Quais os desafios deste sec-
tor e do mercado para o cur-
to/médio prazo? A Médis tem 
novos projectos na área ao 
longo deste ano?  
Em 2019, questionámos os 
profissionais de RH, sobre a 
prevenção de saúde e os aspe-
tos mais valorizados aquando 
da escolha de um seguro de 
saúde para os colaboradores. 
Uma das importantes consta-
tações foi que a resposta mais 
consensual à questão sobre 
ações que gostariam que fos-
sem cobertas pela segurado-
ra de saúde foi o acesso a um 
“programa de prevenção es-
truturado com um diagnós-
tico de saúde e iniciativas de 
prevenção”, abordagem que a 
Médis já tem através do “Pro-
grama Empresa Saudável”. 
Neste contexto, vai continuar 
a investir em soluções dinâ-
micas que respondam às ne-
cessidades dos nossos clientes, 
estamos a falar de programas 
sistemáticos e que integram 
uma visão holística da saúde 
que não só a saúde física.

A Médis, que é perceciona-
da pelo grande público como 
empresa ligada à saúde, tem 
também uma vertente em-
presarial muito ativa. Em que 
se traduz esta ação e quanto 
representa no conjunto da 
atividade da empresa?
Em 1996, a Médis revolucio-
nou o mercado da oferta de 
seguros de saúde em Portugal 
introduzindo o conceito de 
Manage Care. Nessa altura, 
a sua visão passava por criar 
uma rede de cuidados de saú-
de e serviços que permitissem 
facilitar o acesso a cuidados 
médicos, deixando mais tem-
po livre para a saúde.
Ao longo dos anos foi dife-
renciando a sua oferta para 
cada segmento de acordo 
com as necessidades de cada 
um. Relativamente às empre-
sas, criou soluções especifi-
cas que dão resposta às suas 
necessidades de proteção na 
saúde, servicing, informação 
de gestão e prevenção. Desta 
forma, construiu um caminho 
posicionando-se como parcei-
ra de saúde e de negócio das 
empresas.
Atualmente, o seguro de saú-
de faz parte do conjunto de 
Employee Benefits mais va-
lorizados pelas empresas na 
captação e retenção de talen-
to. Especificamente no caso 
de Portugal, observamos hoje 
uma tendência crescente da 
oferta deste benefício que os 
colaboradores muito valori-
zam no âmbito da proteção na 
saúde, sendo que atualmente o 

número de pessoas com segu-
ro de saúde através da empresa 
ultrapassa já 1,5 milhões. No 
caso da Médis, o segmento das 
empresas tem verificado uma 
evolução crescente, sendo que 
atualmente cerca de metade 
dos clientes Médis têm seguro 
através da empresa. 

A saúde é, hoje em dia, muito 
mais que cuidados médicos. 
O bem-estar dos colaborado-
res das empresas é, atualmen-
te, dos maiores desafios em 
termos de Recursos Huma-
nos. Como é que este desafio 
se relaciona com a proposta 
de valor Corporate da Médis? 
Em linha com os desafios com 
que as áreas de recursos hu-
manos se têm vindo a deparar, 
principalmente na captação e 
retenção de talento, também 
o papel do seguro de saúde 
tem evoluído, fomentado pela 
concorrência e inovação, que 
posiciona hoje este tipo de 
seguros como o elo de ligação 
das pessoas com todo o ecos-
sistema de saúde, reforçando 
cada vez mais o seu papel en-
quanto solução complemen-
tar integrada.
Com a associação de servi-
ços que vão além da tradi-
cional proteção na doença, 
a Médis coloca o seguro de 
saúde como uma relevan-
te ferramenta de RH, traba-
lhando em parceria no senti-
do de apoiar as empresas na 
adoção de boas práticas nas 
áreas da saúde e bem-estar. 
A proposta de valor Médis 

Teresa Bartolomeu, 
Responsável Oferta 
Saúde Médis


