
                    
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Lisboa, 13 de setembro de 2021 – Após um merecido período de férias e descanso, é tempo de voltar 

ao trabalho, à rotina e à prática de exercício físico que muitas vezes fica de lado durante a silly season. 

Mas se o melhor mood para esta rentrée só depende de cada um, para o regresso à atividade física a 

Médis promete ser um parceiro exímio.   

Com o objetivo de reforçar a sua posição como um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde, a Médis 

acaba de lançar o Médis Active, um programa integrado na app Médis, que irá ajudar a conquistar 

objetivos diários contribuindo para a gestão ativa da saúde enquanto potencia a diminuição do 

sedentarismo.  

Mais que um programa, o Médis Active é o novo 
parceiro na saúde e bem-estar da app Médis 

 

Passo a passo para um futuro mais saudável! 



                    
 
 
 
 

 
 

 
 

Para além de ter acesso à monitorização da atividade física, através da contagem diária de passos, o 

novo programa da Médis permite definir objetivos e participar em desafios que dará prémios aos 

utilizadores mais ativos! Será ainda possível encontrar dicas de exercícios e alimentação incentivando 

à adoção de um estilo de vida mais saudável.  

E para que a experiência seja o mais motivacional possível, o Médis Active permite comparar o nível 

de desempenho entre os utilizadores e, quando pertencentes a um seguro de saúde Corporate, 

permite também comparar o desempenho individual com o grupo. A utilização é simples e adaptada 

ao nível de atividade de cada utilizador. 

Privilegiando a conveniência, inovação e acessibilidade dos seus serviços, o Médis Active está 

disponível gratuitamente para todos os Clientes Médis através da aplicação da marca, disponível para 

dispositivos com sistema Android e iOS. 

Saiba mais no site da Médis. 

 

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, www.medis.pt/ seguir a página de Linkedin, 

www.linkedin.com/company/seguromedis/, Instagram, www.instagram.com/seguromedis/ ou Facebook, 

www.facebook.com/SeguroMedis 

Para mais informações: 

Helena Guia | hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 
Rui Rijo |  rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.medis.androidApp&hl=pt_PT&gl=US
https://apps.apple.com/pt/app/m%C3%A9dis/id848448057
https://www.medis.pt/medis-active
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