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Caro Membro da Mediplus 

Há mais de uma década que a Mediplus vem oferecendo tranquilidade aos seus membros. Mesmo durante a 
emergência de saúde global sem precedentes, em jeito de pandemia da Covid-19, a Mediplus esteve bem 
posicionada para dar o melhor apoio possível aos seus membros em todo o país. Enfrentamos os nossos desafios 
com sucesso e estamos melhor preparados do que nunca, para prestarmos os nossos serviços excepcionais para si. 

Por forma a adequar-se ao cenário médico em mudança da pandemia, melhoramos os nossos sistemas de TI em 
várias plataformas e, uma das nossas maiores realizações em 2021, é o novo sistema digital de avaliação de despesas 
médicas, que permite-nos processar as despesas de forma rápida e num ambiente computorizado. 

Também lançamos um aplicativo móvel novo e melhorado da Mediplus, no dia 1 de Dezembro de 2021. O aplicativo 
permite-lhe gerir a sua assistência médica através de uma plataforma digital simplificada e eficiente, permitindo-lhe 
mais controlo e percepções diárias sobre os seus benefícios. Baixe o aplicativo móvel da Mediplus hoje e desfrute da 
inovação no seu telemóvel. A nossa equipe de TI está comprometida em tornar a sua vida mais fácil, por isso, esteja 
atento às novas funções dentro do aplicativo, que vão lhe ajudar a entender a sua cobertura de assistência médica 
com mais facilidade. 

Com a nossa plataforma de Confirmação de Benefícios (CoB), você pode gerir os seus benefícios e reservar fundos 
para evitar uso exagerado. Nós superamos o obstáculo da digitalização e simplificamos o acesso aos seus benefícios 
de assistência médica numa fácil plataforma de passo-a-passo. Você saberá da disponibilidade ou não de benefícios 
antes da prestação do serviço, e será notificado em relação a possíveis valores por serem pagos na sua despesa. Esse 
é um grande passo em direcção ao pagamento garantido, directamente aos nossos provedores de serviços, 
deixando-lhe tranquilo em relação às suas despesas médicas. A plataforma CoB dá acesso aos membros e 
provedores de serviços através de portais objectivos. 

2021 foi uma bacia hidrográfica para muitas empresas, mas a Mediplus tem o orgulho de dizer que é mais forte do 
que nunca. Temos vários projectos em curso para 2022, para optimizar a sua experiência de cliente para connosco. 
Estamos prontos para impressiona-lo com os nossos avanços contínuos na nossa eficiência e resposta à exigência 
actual da digitalização. 

Mais uma vez lhe apelamos a fazer a coisa certa, adquirir a sua vacina contra a COVID. A vacina contra a COVID 
provou ainda ser capaz de lhe proteger contra a variante Omicron, e previne doença grave e hospitalização por 
causa da infecção. 

Juntos podemos vencer o vírus! 

Desejamos a si e sua família, uma época festiva abençoada. Estejam todos seguros e saudáveis durante este período 
e façam o melhor do vosso bem merecido momento. Viagem seguros! 

O seu parceiro em boa saúde 

Ricardo Palermo 
Director Executivo 

 


