
 

 

 

Medilogics 

 

A Medilogics SA é uma empresa que presta Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho desde 2003, com um serviço 

diferenciado e de qualidade, sendo estes atributos reconhecidos pelos seus clientes. 

Autorizada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e Direcção Geral de Saúde (DGS) em várias das 

actividades de risco do nosso sector económico. 

 

O Grupo Medilogics é constituído por empresas vocacionadas e orientadas para os serviços que prestam; Segurança e 

Saúde no Trabalho (Medilogics SA), Segurança Alimentar (Biocheck), Apoio Domiciliário, Clínica de Medicina Dentária, 

Especialidades Médicas, Análises Clínicas e Exames Complementares de Diagnóstico (NVidas). 

Os seus serviços de dimensão nacional, facilmente chegam às empresas clientes e estão adequados à realidade e às 

dimensões destas com preços ajustados, tendo por base o cálculo prévio do seu custo. 

 

A Clínica com sede no Porto (Rua da Paz) e com uma outra em Gondomar (São Pedro da Cova) são de grande 

qualidade e prestigiante para todo o Grupo. As Unidades Móveis de Saúde, todas autorizadas pela DGS, estão dotadas 

dos equipamentos médicos para a prestação deste serviço em qualquer empresa onde quer que esteja no nosso País. 

Conjunto de Colaboradores estável, motivado, bem diferenciados com destaque para as áreas técnicas médicas e 

segurança no trabalho, com médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de cardiopneumologia e técnicos superiores 

de segurança no trabalho em número ajustado à dimensão dos nossos clientes. 

 

A estratégia de comunicação foi uma aposta ganha desde o seu início com a alteração da imagem e diversificação dos 

serviços como tema central “Empresas Saudáveis”, para isso muito contribuíram os nossos parceiros que 

inteligentemente foram seleccionados, destacando a área associativa e laboratorial (analítica, ergonómica e imagem). 

Medimos o grau de satisfação dos nossos clientes, a sua fidelização com resultados que à data são muito positivos e 

cujas sugestões ajudam-nos a melhorar diariamente colocando-nos acima da média dos nossos concorrentes directos. 

Obrigado a Todos, 
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