
 

 

Lisboa, 13 de Março de 2020 

Comunicado  

Fidelidade anuncia isenção de copagamentos nos testes de Covid-19  

e lança avaliador de sintomas on-line 

 

1. Para contribuir para o descongestionamento das plataformas de apoio ao despiste do 

COVID-19, a Fidelidade e a Multicare desenvolveram, com os seus parceiros, uma 

ferramenta digital on-line (symptom checker) que, através de um questionário interativo, 

ajuda os seus clientes de saúde a identificar as patologias possíveis associadas a um 

determinado sintoma de saúde, em que se inclui a infeção por COVID-19.  

No final do questionário é feito o aconselhamento de próximos passos, incluindo uma 

consulta médica através de videoconferência. Esta ferramenta estará alojada nos sites da 

Fidelidade e da Multicare ou em www.medicinaonline.pt/pt/avaliador-de-sintomas/ 

 

2. Para facilitar o diagnóstico atempado da infeção por COVID-19, a Fidelidade vai isentar os 

clientes do seu Seguro de Saúde Multicare do custo de copagamento no caso de terem que 

fazer o teste de despiste ao Covid-19 por prescrição médica.  

 

3. A Multicare disponibiliza ainda a linha de apoio telefónica Medicina On-line, que está 

disponível que 24h por dia, 7 dias por semana, e com um atendimento integralmente feito 

por médicos.    

 

4. A Fidelidade está preparada para tomar todas as medidas necessárias, e sempre em 

conformidade com a Direção Geral de Saúde, e acompanhará e implementará todas as 

recomendações das Autoridades de Saúde competentes, ajustando continuamente os 

planos às necessidades. 

 

Sobre a Fidelidade 

A Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não vida, registando atualmente 
uma quota de mercado de cerca de 30,7%. A companhia está presente nos vários segmentos de negócio da atividade 
seguradora e beneficia da maior rede em Portugal, marcando presença em vários países, nomeadamente Angola, Cabo 
Verde, Moçambique, Espanha, França, Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile.  

A Fidelidade atua com base numa estratégia definida e continuada de “Customer Centric Approach”, onde os clientes 
estão efetivamente em primeiro lugar. O facto de dar uma importância crucial à qualidade do serviço que presta e à 
oferta abrangente e inovadora que oferece fazem da Fidelidade uma das seguradoras mais premiadas em Portugal, 
bem como internacionalmente. Em 2014, a Fidelidade foi distinguida pela “Efma Accenture Innovation Awards”, na 
categoria de “sustainable business”, com o seu projeto ‘WeCare‘, que tem como objetivo apoiar a correta reinserção 
de pessoas que foram vítimas de acidentes graves que puseram em causa a sua reintegração física, económica e social.  

www.fidelidade.pt 
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