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Lisboa, 01 de fevereiro de 2018 – O mau tempo que está a fazer-se sentir em Portugal 

continental deve-se aos efeitos da depressão “Helena”. O Grupo Ageas Portugal, através da 

Ageas Seguros e Ocidental Seguros, afirma-se pela proteção da vida e do futuro dos seus 

Clientes.  Além das recomendações da proteção civil, não se esqueça de:   

• Fixe todos os objetos que possam ser arrastados para evitar acidentes, recolha toldos, 
guarda-sóis e outros objetos que se encontrem no exterior; 

• Armazene alguma água para consumo, e para fins sanitários, nas banheiras, jarros, 
garrafas ou outros depósitos; 

• Regule o frigorífico no nível máximo de refrigeração e abra-o apenas quando 
necessário; 

• Feche todos os depósitos de gás; 

• Tenha sempre à mão roupa impermeável; 

• Cubra com material impermeável todos os objetos que se possam danificar em 
contacto com a água; 

• Certifique-se de que o seu automóvel tem combustível suficiente e que tem a bateria 
em bom estado. 
 

Durante uma tempestade e ventos fortes: 

 

• Mantenha-se em casa, no piso mais inferior e na divisão interior, e afastado das 
janelas; 

• Feche todas as portas interiores e reforce as exteriores; 

• Se o vento acalmar, não saia de casa, é provavelmente a passagem do centro do 
furacão, ventos fortes podem voltar a qualquer momento; 

• Vigie constantemente o nível de cheia perto de sua casa; 

• No caso do vento se tornar mais violento, coloque-se debaixo de uma peça de 
mobiliário resistente ou de um colchão. 

 

Os cuidados devem continuar pós-tempestade:  

Grupo Ageas Portugal reforça 

recomendações para a 

tempestade Helena 

https://www.ocidental.pt/apoio-ao-cliente/sinistros/informacao-multirriscos/


 
 

 

2 
 

• Não propague rumores ou informações exageradas sobre a situação; 

• Se há feridos, reporte-os imediatamente aos serviços de emergência; 

• Permaneça em sua casa, caso esta não tenha sofrido danos;  

• Mantenha desligados o gás, água e eletricidade até estar seguro de que não há fugas 
nem perigo de curto-circuito; 

• Certifique-se de que os seus aparelhos elétricos estão secos antes de os ligar; 

• Colabore com os seus vizinhos na reparação dos danos; 

• Em caso de necessidade, solicite a assistência das brigadas de salvamento ou das 
autoridades mais próximas. 

 
As Linhas de atendimento para participação de sinistros estão disponíveis através: 

• Ageas Seguros: 217 943 039 

• Ocidental Seguros: 210 096 495  

 
 

SOBRE O GRUPO AGEAS  
 
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de 

experiência. Presente em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros 

de Vida e Não Vida a milhões de Clientes particulares e empresas.  

O Grupo Ageas Portugal é um dos líderes no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas conhecidas como a Ocidental e a Médis, tendo-se juntado a Ageas Seguros 

e a Seguro Directo em 2016.  

A Ageas aposta em Portugal como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, 

através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade, 

ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que 

possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade.  

 
 
Para mais informações:  
 
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 

João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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