
Quem seguramos?
Disponível numa base mono-line,  
bem como numa base excedentária

• Ensaios clínicos individuais
• Ensaios individuais multinacionais
• Programas de ensaios múltiplos multinacionais
• Primários e excedentários
• Programas admitidos localmente, não admitidos, liberdade 

de serviço e apólice padrão
• Indemnização alargada a organizações de investigação 

clínica e comissões de ética

• Analisadores de sangue e gás
• Maquinaria de laboratório
• Máquinas de fazer comprimidos
• Outros produtos relacionados com maquinaria para empresas 

Life Science

• Produtos de saúde animal destinados a providenciar 
tratamento médico

• Suporte a ensaios clínicos e pré-clínicos para empresas Life Science
• Laboratórios de análise (apoio à investigação e ao desenvolvimento)
• Laboratórios de exames (apoio a prestadores de cuidados médicos)
• Serviços de diagnóstico

• Herbais e botânicos
• Vitaminas

• Alimentação medicinal

• Diagnóstico, isto é, kits de teste, equipamento de imagiologia  
médica, como máquinas de ressonância magnética 

• Tecnologia de saúde, isto é, aplicações médicas e software de 
imagiologia médica

• Parafusos espinhais, produtos de substituição de articulações  
e endopróteses

• Instrumentos cirúrgicos
• Produtos oftalmológicos
• Próteses
• Equipamento de monitorização
• Ajudas à mobilidade como cadeiras de rodas

• Materiais de impressão
• Brocas

• Implantes dentários

Ensaios clínicos

Ferramentas de desenvolvimento 
de produto

Produtos veterinários

Ambientes de investigação  
e laboratoriais

Produtores de complementos 
dietéticos

Empresas de dispositivos médicos

Produtos dentais

Empresas Life Science
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• Medicamentos de imagiologia
• Biossimilares 
• Vacinas e outros medicamentos preventivos
• Medicamentos genéricos

• Medicamentos terapêuticos

Empresas farmacêuticas  
e biotecnológicas


