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Lisboa, 2 de abril de 2020 – A Médis associou-se à iniciativa da 

Associação Nacional das Farmácias e dos CTT no serviço de 

entrega de medicamentos em casa, passando a disponibilizar 

este serviço aos seus clientes sem qualquer custo. Os pedidos 

de entrega de medicamentos podem ser feitos após triagem na 

Linha Médis; consulta com o Médico Online; ou por iniciativa do 

cliente Médis junto das farmácias aderentes.   

 
Na luta contra o COVID-19, o serviço está disponível nas Farmácias da Rede Médis aderentes ao 
serviço, de norte a sul do país e ilhas. Sem limite de pedidos o serviço está disponível para clientes 
Médis. A lista de farmácias aderentes está disponível para consulta em: https://www.medis.pt/sobre-
nos/noticias-medis/receba-os-seus-medicamentos-sem-sair-de-casa/. 
 
Podem ser encomendados medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos não-sujeitos a 
receita médica podendo complementar o pedido com produtos de saúde e bem-estar, dispositivos 
médicos, e alimentação infantil. Excluem-se apenas produtos de frio e psicotrópicos. As encomendas 
devem ser efetuadas até às 13 horas para receber durante o próximo dia útil. Se a encomenda for 
entre as 13h e as 16h, a entrega no dia útil seguinte está sujeita a confirmação pela farmácia. 
 
Após o reforço da Linha Médis e do lançamento da solução de telemedicina “Médico Online”, esta é 
mais uma resposta da Médis, em articulação e complementaridade aos serviços disponibilizados pelo 
Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia do COVID-19, além do reforço da parceria 
estratégica iniciada com a Associação Nacional das Farmácias em 2018, que se materializou na criação 
da Joint Venture Go Far. 
 

 

Médis com serviço de entrega de 
medicamentos ao domicílio sem custos 

 

A seguradora continua a reforçar a sua resposta no combate à pandemia do COVID-19 
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Num momento tão importante para os portugueses, a Médis fica mais próxima da casa dos seus 

Clientes através das Farmácias da Rede. 

 

SOBRE A MÉDIS  

Desde o lançamento em 1996, que a Médis, marca do Grupo Ageas Portugal, se afirmou como uma referência no 

sistema de saúde em Portugal, criando um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde. Ao longo dos anos, continua a 

inovar e a reforçar a sua proposta de valor disponibilizando um Médico Assistente que garante o 

acompanhamento da saúde em todas as fases da vida, uma Linha telefónica que garante acompanhamento por 

Enfermeiros 24/7, Médico Online que permite fazer consultas em qualquer lugar, App para gestão de burocracias 

e fácil acesso a histórico clínico, entre muitos outros serviços, tornam a gestão pessoal da saúde mais fácil e mais 

personalizada.  Para mais informações pode visitar o website, https://www.medis.pt/ seguir a página de LinkedIn, 

https://www.linkedin.com/company/seguromedis/, Instagram, https://www.instagram.com/seguromedis/ ou 

Facebook, https://www.facebook.com/SeguroMedis 

 

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. Tem 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 mais valorizada pelas pessoas”. 

 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca | cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

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

Rui Rijo |  rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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