Médis abre segunda clínica
dentária própria
Abre hoje a segunda Clínica Médis, desta vez em Algés

A
Lisboa, 29 de abril de 2019 – Depois de ter lançado em outubro
do ano passado o seguro Médis Dental, o primeiro seguro de
está marcada para dia 29 de abril, e localizada
saúde do mercado com uma cobertura exclusiva de medicina
dentária, e de ter inaugurado a sua primeira clínica dentária nas
Amoreiras, a seguradora inaugura a segunda Clínica Médis,
desta feita em Algés, no concelho de Oeiras
A abertura desta segunda clínica, localizada na Rua Damião de
Góis nº 48, assinala a expansão na prestação de serviços de saúde de medicina dentária. A
Clínica Médis pretende proporcionar o acesso a cuidados de saúde oral a todos os
portugueses, mesmo que não tenham um seguro Médis. O plano de expansão contempla a
abertura de cerca de 30 clínicas nos próximos 4 anos nas principais áreas urbanas.
“A abertura da segunda Clínica Médis marca o segundo de 30 passos que temos planeados
para os próximos 4 anos. Trata-se de uma rede própria de clínicas dentárias, que surgem na
sequência do reposicionamento da marca Médis como um Serviço Pessoal de Saúde e
constitui mais um importante passo na estratégia de democratização de serviços de qualidade
a todos os portugueses, com a chancela Médis. Queremos tornar os cuidados de saúde oral
acessíveis, oferecendo uma experiência disruptiva e centrada nas reais necessidades do
Cliente, agora também às populações do Concelho de Oeiras”, afirma o CEO da Médis,
Eduardo Consiglieri Pedroso.

1

A Clínica Médis em Algés é uma clínica de proximidade que replica a oferta de serviços e
experiência de Cliente da primeira clínica nas Amoreiras. A Clínica Médis apresenta uma
proposta de valor inovadora assente numa experiência de cliente diferenciadora e em
cuidados de saúde de elevada qualidade. Para além da aposta na vertente digital com a
possibilidade de pré-marcação de consultas online e disponibilização de check-in e
brevemente check-out automático, a Clínica Médis traz um conceito de loja disruptivo, com
horários alargados, e uma equipa médica experiente e de confiança suportados em
equipamentos e tecnologia inovadora para proporcionar um serviço de excelência a cada
paciente.
Com o lançamento de uma rede de clínicas dentária própria, mais do que um seguro de saúde,
a Médis pretende criar um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde, adaptado às necessidades
de cada pessoa e ser o parceiro de saúde dos seus Clientes, com novas soluções e serviços
assentes em parcerias fortes, consolidando o compromisso não só para com os Clientes, mas
também com todos os portugueses.
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SOBRE A MÉDIS
Desde a sua fundação há mais de 20 anos que a Médis se afirmou, não apenas pela proximidade como
também, pela inovação. Hoje, estes valores atingem o seu expoente máximo.
O indivíduo e a saúde são vistos na Médis como um só, por isso, 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.
Um sistema integrado que está verdadeiramente ao serviço de cada pessoa, disponibilizando um Médico
Assistente escolhido pelo Cliente, Enfermeiros para atendimento 24 horas através da Linha Médis ou uma
app que guarda todo o historial de consultas.
A Médis está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Ocidental e Seguro
Directo, ocupando a segunda posição do ranking global no mercado segurador português.
Mais informação disponível em www.medis.pt.

Para mais informações:
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172
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