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Médis, 25 anos a 
FAZER BEM À SAÚDE 
dos Portugueses 
Corria o ano de 1996 quando tudo 
mudou. Começava a história de um 
sistema inovador de gestão integrada de 
prestação de cuidados de saúde, que 
assentou o seu caminho na qualidade 
da sua oferta e excelência de serviço. 
Hoje, a Médis, uma marca do Grupo 
Ageas Portugal, cresceu e evoluiu, mas 
a missão de ser um Serviço Pessoal 
de Saúde mantém-se inalterada, 
continuando a fazer bem à saúde dos 
portugueses! A verdade é que desde a 
sua fundação, há 25 anos, que a marca 
se afirma no mercado segurador pela 
proximidade, prevenção e inovação e, 
ano após ano, estes valores atingem um 
novo significado. O indivíduo e a saúde 

são vistos pela Médis como um só, na 
sua identidade e no seu dia a dia, e é 
por isso que a marca adapta as suas 
propostas a cada pessoa e a cada fase 
da sua vida, numa mutação constante 
que faz uso da tecnologia de forma 
humanizada e adequada a cada um.     
A aposta na conveniência e simplicidade 
no acesso a cuidados médicos com 
recursos a um ecossistema abrangente 
é o que faz desta insígnia o parceiro 
fundamental nas decisões de saúde 
dos seus Clientes. É por isso que falar 
em Médis é falar de inovação, qualidade 
e transparência, fazendo estes pilares 
parte do ADN da empresa desde a sua 
constituição. 

A Médis desenvolveu um completo 
ecossistema de saúde que lhe per-
mite ir muito além do que é próprio 
num seguro de saúde (a abrangên-
cia das coberturas e a qualidade/
distribuição da rede de prestadores 
de saúde). Serviços como a Linha 
de Triagem 24/7 atendida por 
enfermeiras e dotada de telecon-
sultas, o Médico Assistente Médis 
escolhido pelos clientes, o serviço 
de Médico Online ou a App, permi-
tem à Médis estar 360º e 365 dias 
à volta da saúde dos seus Clientes. 
Apesar de ainda haver um longo 
caminho por percorrer, a história de 
25 anos da Médis revela que este é 
o caminho certo. 

Um percurso 
repleto de marcos 
inigualáveis 
Neste quarto de século, a Médis 
tornou-se mais digital, mais próxima, 
disponível, e pioneira na criação de 
uma linha de triagem à distância de 
uma chamada, enquanto colocava 
os médicos no ecrã do telemóvel à 
distância de um clique, tudo 24 horas 
por dia, todos os dias do ano.

1996
A introdução do conceito inovador 
na saúde em Portugal foi o ponto de 
partida para a mudança na prestação 
de cuidados de Saúde. Com a criação 
da Linha Médis, surgiu também a 
linha “Dói, dói, trim, trim”, que daria 
origem ao SNS24, já no ano 2000.

2001 - 2006 
Foi criado o Médico Assistente Médis 
disponibilizando um especialista em 
Medicina Geral e Familiar ou Medicina 
Interna para ajudar por telefone ou 
pessoalmente. No ano de 2005, a 
Médis integra o Grupo Ageas Portugal 
e em 2006 foram introduzidas 
no mercado soluções de saúde 
especificas para seniores.

2006 - 2013
A conquista do merecido prémio 
Marca de Confiança acontece 
pela primeira vez em 2006. Desde 

então, por via do estudo promovido 
pela revista Selecções do Reader’s 
Digest, a MÉDIS é a referência dos 
portugueses em Seguros de Saúde 
com um total de 11 distinções, a 
última das quais em 2021. 

Com uma expansão constante e 
registando altos índices de satisfação 
dos clientes, também a saúde dos 
mais novos teve protagonismo, com 
o lançamento do site Médis Kids, em 
2009. 

A atribuição do prémio Escolha do 
Consumidor acontece em 2013. 



2016 - 2018
Em 2016, a Médis decide repensar o ne-
gócio e cria o programa Next Level, um 
programa de transformação e inovação 
com a missão de ser Serviço Pessoal de 
Saúde dos portugueses, num momento 
em que o mercado se tornava cada vez 
mais competitivo. Nesse seguimento, 
introduziu em Portugal, em 2017, o 
Espaço Saúde Médis, uma cabine de 
saúde para a realização de avaliações 
autónomas de saúde e teleconsultas e, 
no ano de 2018, a marca desenvolveu 
uma nova identidade e lançou-se para 
além dos seguros, com a Clínica Médis. 

 

Mas não se ficou por aqui: em parceria 
com a Associação Nacional de Farmá-
cias deu origem à Go Far, uma solução 
inovadora na prestação de cuidados 
de saúde, e juntou-se à Associação 
More Moving Moments que surgiu 
com a missão de dar resposta a alguns 
obstáculos de crianças com problemas 
psicomotores, proporcionando-lhes ex-

periências novas e melhoria na qualidade 
de vida através da disponibilização de 
gratuita de cadeiras de rodas de praia 
para crianças. Ainda em 2018 associou-
-se à iniciativa editorial “Tenho cancro.       
E depois?” do Expresso e SIC Notícias 
que tem como objetivo desmistificar o 
cancro junto dos portugueses.

2019 - 2020
Atenta às preocupações dos portu-
gueses, a Médis lançou, em 2019, 
a Proteção Oncológica Reforçada, 
aumentando a proteção dos Clientes 
com diagnóstico oncológico. E com a 
chegada de 2020, vieram incertezas e 
enormes desafios para a marca que face 
ao contexto pandémico do país, lançou a 
Médis Ajuda com um conjunto de novos 
serviços para fazer face às necessidades 
dos Clientes - um Avaliador de Sintomas 
COVID-19 online permitindo, de forma 
simples e rápida, identificar sintomas e 
fazer o despiste para um possível cenário 
de infeção; o serviço Médico Online em 
que os Clientes poderiam realizar uma 
consulta médica à distância; a entrega 
de medicamentos em casa; e ainda as 
teleconsultas de psicologia. E melhorou o 
seu produto Médis Vintage, que pretende 
ajudar a população com mais idade no 
acesso a um profissional de saúde de 
referência de forma remota. 
Ainda em 2020 juntou-se à Ageas 
Seguros no apoio à Cruz Vermelha 
Portuguesa com o objetivo de assegurar 
uma resposta mais rápida e eficaz à crise 
de saúde pública permitindo assim, a 
realização de mais 120.000 testes 
Covid-19 em 70 concelhos do país.



2021
No ano em que a Médis celebra o seu 
25.º aniversário, a insígnia lança, em 
parceria com a Fundação Ageas e as 
Farmácias Portuguesas, o movimento 
50+ com a missão de sensibilizar para a 
deteção precoce do Cancro Colorretal. 
Foram realizados 4.190 testes, em que 
4% tiveram um resultado positivo. 

Surge o Bebé Médis, tornando a Médis 
como o seguro escolhido por 26% das 
futuras mães que optam por ter os 
seus filhos em unidades hospitalares 
privadas, e o projeto Médis Active, 
a aplicação móvel que acompanha a 
saúde dos seus utilizadores através de 
monitorização e disponibilização de 
conteúdos e desafios. 

E para conhecer a relação pessoal 
que as pessoas têm com a sua saúde, a 
Médis deu início a um projeto de conhe-
cimento (thought leadership) na saúde, 
de seu nome “Saúdes”, que se refletiu 
num retrato sociológico, construindo a 
biografia de saúde de Portugal. 

Mente sã… 
corpo são!
E depois de um ano de confinamentos, 
algoritmos, hashtags, zoom calls e aulas 
virtuais, regressa a 26 de setembro 
o único triatlo mindful do mundo, o 
Wanderlust, ao qual a Médis se associa 
com a missão de levar inspiração a 
todos os que procuram uma vida mais 
feliz, mais consciente e com propósito. 

É de olhos postos no bem-estar e na 
saúde de todos os portugueses que a 
Médis se junta a este projeto que se en-
contra totalmente alinhado com o com-
promisso e posicionamento da insígnia, 
onde encorajar, inspirar e incentivar são 
as palavras de ordem, na certeza de que 
uma mente sã promove um corpo são. 
E esta é, de facto, uma parceria que não 
podia deixar de ser celebrada!



“O nosso propósito – fazer bem à saúde – é o mesmo 
desde há 25 anos e assim continuaremos ao lado de 
todos os portugueses”.
Eduardo Consiglieri Pedroso – Chief Healthcare Officer do Grupo Ageas Portugal


