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Foi num ambiente colorido e de grande entusiasmo, que o evento  
“Show your Colors” reuniu cerca de 1200 colaboradores, numa tarde 
de sexta-feira, no dia 20 de Janeiro, vindos de todas as partes do País

Ageas reúne  
no Campo Pequeno
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O Campo Pequeno, local emblemático na 
cidade de Lisboa, foi o palco escolhido para o 
primeiro encontro de colaboradores das vá-
rias entidades Ageas em Portugal (Ocidental 
Seguros; Médis; Ocidental Pensões, Ageas Se-
guros e Direct - Seguro Directo).

As cores vibrantes, a forte adesão dos co-
laboradores à temática da reunião, invadiram 
o Campo Pequeno. Sobre o lema “Show your 
Colors”, os colaboradores foram convidados a 
mostrar a cor que lhes fora atribuída e esco-
lheram adereços e peças de vestuário de cores 
vivas, criando uma experiência visual única 
de cor e festa.

Foi com “Boa tarde, maravilhosa e colo-
rida plateia”, que Steven Braekeveldt, CEO da 
Ageas Europa Continental e Portugal, com os 
olhos postos no futuro, partilhou a estratégia 
de Portugal para os próximos anos. 

Com uma visão clara de crescimento em 
Portugal e com foco no cliente, a Ageas, atra-
vés das suas entidades, desenvolve, segue e 
implementa uma estratégia de produto/preço 
para os clientes, através de uma abrangência 
significativa ao nível de canais que coloca à 
disposição dos clientes.

Com a ambição de ser referência no mer-
cado segurador português, a Ageas pretende 
posicionar-se no mercado como um player 

diferenciador e com uma presença activa na 
sociedade, com o objectivo de proporcionar 
uma experiência de seguros emocional e sig-
nificativa na vida das pessoas.

O top management também embarcou 
nesta festa de cores, encarnando persona-
gens, mostrando a sua cor, criatividade e en-
volvimento, com um vídeo sketch.

Já no final do dia, entoando a canção cria-
da especialmente para a ocasião, “Juntos, so-
mos sol e somos brilho (…)”, deu-se início a um 
momento surpreendente e mágico, que mar-
cou a memória dos presentes, juntou espírito 
de equipa, muita cor, força de vontade, alian-
do criatividade e inovação. Um grupo de ta-
lentosos colaboradores realizou um musical ao 
vivo, através de canto, dança, toque de instru-
mentos, dando vida aos seus dons em palco.

A Ageas em Portugal vê, na diversidade 
e complementaridade de pessoas que a com-
põem, a sua maior riqueza, assim como acon-
tece com os diversos canais de serviço e venda 
que coloca à disposição dos seus clientes. E 
esta diversidade e complementaridade são o 
motor de uma organização.

Foi um dia muito preenchido e alegre, em 
que todos os participantes mostraram a sua 
cor e individualidade - todos juntos são a 
Ageas em Portugal. 

A Ageas em Portugal:

• Forte presença, através de marcas:  
Ocidental Seguros; Médis; Ocidental  
Pensões; Ageas Seguros e Direct - 
- Seguro Directo;

• A Ageas a nível internacional é um grupo 
segurador de referência, presente em  
13 países da Europa e da Ásia. Está em 
Portugal desde 2005; 

• Oito entidades activas em Vida, Não Vida, 
Pensões, Saúde e Direct;

• Omnicanal: um conjunto de canais de 
distribuição disponíveis para satisfazer  
e chegar aos diferentes perfis de  
clientes: bancassurance, mediadores, 
Direct, Affinities;

• Rede de distribuição: 671 agências, 230 
corretores, 3680 mediadores, Plataforma 
Direct e Rede Médis;

• 2,2 mil milhões de euros de volume de 
negócios e 80 milhões de euros de resul-
tado líquido corrente.


