
                    
 
 
 
 

 
 

 

Lisboa, 3 de julho de 2020 – A Médis lança hoje uma nova campanha de televisão e rádio, sob o mote 

“Todos cuidamos de todos e a Médis ajuda”. Nesta campanha, a seguradora reforça o compromisso 

em levar cuidados de saúde aos Portugueses, numa altura em que mais pessoas vão de férias e querem 

manter o acompanhamento médico e especializado.  

A Médis ajuda através do médico e pediatra online, sem custos associados até 31 de agosto, mas 

também com a linha de triagem com teleconsultas. Tudo para continuar a cuidar de todos e assim 

ultrapassar o mais rapidamente possível este momento que atravessamos. 

Filipa Campos Alves, Diretora de Marketing da Médis, refere “A situação pandémica trouxe, 

inevitavelmente, uma maior preocupação com questões de saúde em geral. Neste período, somos 

mais cuidadores. TODOS CUIDAMOS DE TODOS. A recente situação ilustra bem como esta mensagem 

deve ser trabalhada e interiorizada, por todos. Como Serviço Pessoal de Saúde que somos, é nossa 

missão ajudar fazê-lo e ajudar com soluções efetivas e relevantes para que os portugueses vão de 

férias, com a certeza de que continuam bem acompanhados.” 

A agência responsável pela campanha foi a VMLY&R, com direção criativa de Pedro Ferreira. A 

produção é da Unlimited Content. A campanha está disponível aqui. 

 

“Todos cuidamos de todos” é a nova 
campanha da Médis 

 

A Médis Ajuda em nova campanha para garantir o acesso a cuidados de saúde 

https://youtu.be/3My4OicSqbE


                    
 
 
 
 

 
 

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 

 

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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