
 

MDS lança seguro único multidesportos  

que cobre a prática de mais de 100 modalidades 

 
Solução inovadora, criada pela MDS em parceria com a Tranquilidade e a 

Confederação do Desporto de Portugal (CDP), permite aos que gostam de atividades 

físicas protegerem-se na prática de mais de 100 modalidades, através de um único 

seguro com um prémio de apenas 25 euros por ano. 

 

A MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, acaba de lançar 

um seguro inovador que permite aos praticantes de desporto protegerem-se na prática 

de mais de 100 modalidades através de um seguro único. 

O Move it é um seguro multidesporto desenvolvido pela MDS em parceria com a marca 

seguradora Tranquilidade e a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e cobre 

modalidades como Futebol, Corrida, Trail, Surf, Ciclismo, BTT, Esqui, todas as classes de 

Dança e disciplinas de Ginástica, Natação, Ténis, Caminhadas, entre muitas outras. A sua 

subscrição está disponível para qualquer praticante federado ou não federado, 

permitindo a permanência até aos 80 anos e independentemente da frequência da 

prática, pois tanto se adequa ao praticante ocasional como ao atleta de competição. 

A inovadora solução oferece uma ampla proteção, nomeadamente assistência médica e 

garantia de responsabilidade civil em caso de acidente desportivo em Portugal e no 

estrangeiro. Com um prémio de apenas 25 euros por ano, o Move it protege a prática de 

desporto ocasional, mas também a atividade desportiva que tenha por objetivo a 

competição, incluindo treinos ou estágios, e as respetivas deslocações. 

As garantias seguras do Move it são acumuláveis aos capitais dos seguros obrigatórios de 

Acidentes Pessoais, oferecendo uma proteção redobrada, muito importante perante 

ocorrências graves. 

Rui Santos, Partnerships Development Director da MDS Portugal, realça que “os 

praticantes de um desporto organizado (federado e não federado) usufruem de seguro 

de Acidentes Pessoais obrigatório, mas este apenas oferece proteção no exercício da 

modalidade específica. Com o Move it, no caso de atividade desportiva organizada os 

capitais de Acidentes Pessoais são acumuláveis em caso de sinistro. Já para toda a 

atividade desportiva não organizada a solução constitui uma proteção base importante, 

pois permite cobrir múltiplos riscos e responsabilidades inerentes à prática desportiva”. 



 

O Move It tem um capital de 5.000 euros para despesas médicas, onde se incluem 

honorários médicos, cirurgias, exames, tratamentos (ex. fisioterapia) e medicamentos. O 

seguro disponibilizado pela MDS salvaguarda também os clientes de danos que possam 

causar a terceiros na prática desportiva e na vida privada, tendo um capital seguro de 

10.000 euros. 

Ainda no âmbito da vida pessoal, em caso de acidente ou doença a solução oferece 

assistência médica ao domicílio em Portugal e aconselhamento médico telefónico, bem 

como transporte de ambulância. O Move it garante também a prestação de serviços de 

assistência em deslocações desportivas ao estrangeiro, incluindo garantias com despesas 

médicas, repatriamento e danos à bagagem, entre outras. 

O seguro Move it está disponível nos canais digitais da MDS, nomeadamente em 

https://moveit.mdsinsure.com, bem como na rede de promotores e, futuramente, 

através de parcerias estratégicas que tragam vantagens e benefícios para os clientes 

Move it. 

O Move it preocupa-se com a sustentabilidade ecológica do planeta, pelo que toda a 

documentação contratual é partilhada em formato digital. 

 

Sobre a MDS  

A MDS é um grupo multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e 

consultoria de riscos, presente em mais de 100 países. É líder de mercado em Portugal, um dos 

maiores players no Brasil e está diretamente em Angola, Moçambique e Espanha, Malta e Suíça. 

Através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que integra cerca de 

18.000 profissionais de seguros, responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas 

geografias e sectores. 

O grupo integra também a MDS RE, companhia especializada em resseguro presta serviços na 

Europa, América e África, e a RCG - Risk Consulting Group, uma referência na análise de riscos, 

controle de perdas, plano de continuidade de negócios e enterprise risk management. Através da 

HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), a MDS oferece soluções alternativas de 

transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. A MDS atua também na área de gestão 

de benefícios e benefícios flexíveis, através das empresas 838 Soluções e Ben’s (Brasil) e Flexben 

(Portugal). Mais informações em www.mdsinsure.com 
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