
 
 

1 
 

 

Lisboa, 22 xx outubro de 2018 – O Grupo Ageas Portugal, enquanto grupo 

segurador belga com forte presença em território nacional, orgulha-se de marcar 

presença ativa e de forma permanente na visita oficial de Estado, de Suas Majestades 

Rei Philippe e Rainha Mathilde dos Belgas.  

A visita oficial, que decorre entre os dias 22 e 24 de outubro, tem o objetivo de 

sublinhar os fortes e profundos laços de amizade existentes entre os dois países. 

Bart De Smet, CEO do Grupo Ageas é convidado pela delegação e será speaker a 

integrar um painel de discussão sobre as oportunidades e desafios de estar presente 

no mercado português. Também Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas 

Portugal, vai participar em diversos momentos do programa oficial.  

 “É uma honra para a Ageas poder acompanhar a visita de Suas Majestades os Reis 

da Bélgica. É um momento único para destacar as relações privilegiadas entre os dois 

países, nas quais as empresas belgas, como a Ageas, e portuguesas têm um papel 

ativo diário enquanto aproximadores das duas culturas.”, afirma Steven 

Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal. 

Do programa desta visita, a Ageas vai estar presente no acompanhamento à Impact 

Hub Lisbon, parceira da Fundação Ageas no programa de empreendedorismo e 

inovação social, “Escola de Impacto”; e no concerto e jantar na Fundação Calouste 

Gulbenkian, com os músicos belgas “Huelgas Ensemble”. Durante esta visita oficial, 

será também assinado o protocolo entre o Grupo Ageas Portugal e a “For Good”, 
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unindo forças para diminuir o impacto ambiental e as emissões de CO2, através do 

envolvimento de colaboradores do Grupo com a app mobile For Good. 

A redução da pegada de CO2 é um dos desafios envolvidos na Responsabilidade 

Social Corporativa do Grupo Ageas Portugal. Através da app For Good, a seguradora 

encontrou uma maneira simples de proporcionar aos seus colaboradores uma 

ferramenta que os auxilie e apoie nessa jornada. 

 

Saiba mais sobre esta visita aqui e conheça o programa oficial aqui. 

 

SOBRE O GRUPO AGEAS  

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de 

experiência. Presente em 15 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 Direto 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: 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 

João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 

Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 

https://www.belgianstatevisit.be/programme
https://www.belgianstatevisit.be/sites/default/files/content/pages/documents/20181012-state_visit_to_portugal_-_draft_version_of_the_programme_-_advance_-_web_-_ld.pdf
mailto:jvicencio@atrevia.com
mailto:josilva@atrevia.com
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