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MARCAS DO GRUPO AGEAS EM 
PORTUGAL

 » Ocidental Seguros; Médis; Ocidental 
Pensões; Ageas Seguros e Direct - 
Seguro Directo;

RECURSOS HUMANOS

 » 1.259  Colaboradores

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

 » 671 Agências;
 » 230 Corretores; 
 » 3.680 Mediadores; 
 » Plataforma Direct; 
 » Rede Médis.

RESULTADOS

 » 2,2 mil milhões de euros de  
volume de negócios; 

 » 80 milhões de euros de resultado 
líquido corrente.

RAMOS

 » Não Vida
 » Vida
 » Pensões

A Ageas em Portugal vê, na 
diversidade e complementaridade 
de pessoas que a compõem, a 
sua maior riqueza, assim como 
acontece com os diversos canais 
de serviço e venda que coloca 
à disposição dos seus Clientes 
através das suas diferentes 
marcas:

A Ocidental Seguros é o maior operador 
de bancassurance em Portugal e a Com-
panhia número 1 em seguros de vida, em 
termos de carteira sob gestão. Oferece um 
vasto leque de soluções Vida e Não Vida, 
que visa a proteção de famílias e empre-
sas, no plano pessoal e patrimonial. 
Distinguida como Melhor Seguradora 
Vida nos World Finance Global Insu-
rance Awards 2016 e Melhor Segura-
dora e Melhor Empresa Bancassurance 
pela International Finance Magazine.  

A Ocidental Pensões é líder destaca-
do em fundos de pensões em Portugal, 
gerindo cerca de cinco mil milhões de 
euros de ativos, que se traduzem numa 
quota de mercado de 28,9%. 
Rendibilidades consistentemente acima 
da média e níveis de risco bem contro-
lados valeram-lhe a conquista do pré-
mio “Melhor Fundo de Pensões Aber-
to na categoria nível de risco ISRR 4” 
pelo Jornal de Negócios e APFIPP. 

A Médis é um paradigma de sucesso. Pio-
neira na introdução em Portugal do con-
ceito de managed care, os Planos de Saúde 
Médis são hoje distribuídos por várias se-
guradoras e bancos de referência. 
A história da Médis é indissociável do for-
talecimento do sistema privado de saúde 
dos últimos anos, tendo a Médis crescido 
sustentadamente, e conta com a confiança 
de mais de meio milhão de portugueses. 
A marca Médis foi eleita pelo 7.º ano 
consecutivo Marca de Confiança na ca-
tegoria de Seguros de Saúde, vencendo 
também a Escolha do Consumidor 2017.  

A Seguro Directo, também conhecida 
como Direct, tem uma equipa de especia-
listas que presta serviços aos seus Clientes 
através de novos canais. 
Tem como objetivo transformar a com-
plexidade em soluções rápidas e simples, 
através de uma aposta na melhor com-
binação entre os seus Colaboradores e a 
tecnologia. 
Com mais de 20 anos de experiên-
cia, é uma companhia de seguros que 
simplifica produtos, processos e apre-
senta soluções, valendo-lhe o pré-
mio de Escolha do Consumidor 2017 
na categoria de Seguradoras Diretas. 

A Ageas Seguros disponibiliza produtos 
e serviços adaptados às necessidades dos 
seus Clientes, desenvolvendo a sua ativi-
dade com uma alargada rede de Media-
dores e Parceiros. 
Um mundo para proteger o seu: é desta 
forma que a marca se afirma pela prote-
ção da vida e do futuro dos seus Clientes.
A Ageas Seguros chega ao mercado por-
tuguês a colorir o mundo dos seguros. 
Uma nova marca que aposta na inovação 
e diferenciação, sendo já merecedora de 
reconhecimento dos portugueses com o 
Prémio Cinco Estrelas. 

Grupo Ageas 
em Portugal

A Ageas é um grupo segurador 
internacional, sediado em Bru-
xelas, com 190 anos de expe-

riência e presente em 16 países. Concentra 
as suas atividades na Europa e na Ásia, 
que em conjunto, constituem a maior quo-
ta do mercado global de seguros. 

A estratégia do Grupo Ageas visa 
apostar em Portugal como um dos prin-
cipais mercados, onde se pretende de-
senvolver, através de parcerias fortes e 
contribuindo para o desenvolvimento 
do país e da sociedade, aportando sem-
pre valor para os seus Clientes. 

Inês Simões
Diretora de Comunicação e Marca do 
Grupo Ageas em Portugal
 +(351) 213  506 385
 inesmaria.simoes@ageas.pt

A sua missão é clara: fazer deste 
mundo, um mundo mais seguro, mais 
empreendedor, mais humano. Identifi-
cando e prevenindo riscos, protegendo 
as pessoas ao longo das suas vidas pre-
sentes e futuras. 

O Grupo Ageas ocupa a segunda po-
sição no mercado segurador português e 
é reconhecido pelos portugueses através 
de diferentes prémios atribuídos às suas 
marcas e pelos seus Colaboradores atra-
vés do prémio Índice de Excelência.

Com o objetivo de fazer mais e melhor, 
surpreender e estar mais presentes na vida 
dos Clientes, a Ageas Portugal aposta na 
Inovação e na Responsabilidade Social 
Corporativa, orientando a empresa para 
a sociedade e endereçando problemas 
significativos e emergentes, por um lado 
através de soluções de negócio, por outro 
através da Fundação Ageas. 


