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Lisboa, 21 de janeiro de 2019 – A Ageas Seguros inaugurou, no dia 18 de janeiro, um novo 

conceito de loja na Trofa.  

O espaço comercial totalmente renovado, localizado na Rua Dom Pedro V, na Trofa, e composto 

por uma equipa de 4 profissionais, disponibiliza aconselhamento sobre uma vasta gama de 

serviços e seguros. A cerimónia de inauguração contou com a presença de 50 pessoas. 

Segundo José Miranda, gerente deste Espaço Comercial, “a Ageas Seguros garante uma 

equipa experiente, especializada e pronta a adaptar as soluções para acompanhar as 

necessidades de cada Cliente. A aposta na renovação do nosso espaço comercial reforça o 

posicionamento de uma relação cada vez mais transparente e próxima dos nossos Clientes. As 

cores representam o dinamismo que imprimimos diariamente nesta relação. E, para assinalar este 

momento, proporcionámos aos nossos convidados um momento de convívio com oferta de uma 

lembrança típica da nossa região”. 

Depois da inauguração de mais uma loja premium, um conceito mais próximo das pessoas, sem 

barreiras ou ruídos visuais, que realça ainda mais o mundo das cores Ageas, desta vez na Trofa, 

a Ageas Seguros continua a apostar no seu plano de expansão de renovação de lojas de Norte a 

Sul do país, nos próximos meses. 

A Ageas Seguros conta com mais de 150 lojas exclusivas em todo o país.  

 

 

 

 

 

Ageas Seguros inaugura loja premium na Trofa 

 

Equipa profissional e oferta abrangente para proteger o seu mundo 
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A equipa do Mediador Exclusivo Ageas Seguros, AGE J Miranda:  

 

 

 A loja no dia da inauguração: 

 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros disponibiliza produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, 
desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros.  



 
 
 

3 
 

A Ageas Seguros desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes, 
destinada a segmentos específicos de Clientes. 
Vencedora do Prémio Cinco Estrelas 2018, pelo 2.º ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir 
o mundo dos seguros.  
A Ageas Seguros está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Médis, Ocidental e Seguro 
Directo, ocupando a segunda posição do ranking global no mercado segurador português. 
Saiba mais em www.ageas.pt. 

 

Para mais informações: 

João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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