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Lisboa, 03 de abril de 2018 – A Ageas Seguros, em parceria com a Ordem dos Economistas, 

lançou um Ciclo de Conferências – Fórum Global PME – com o objetivo criar um espaço de 

reflexão e partilha sobre os desafios da atividade empresarial, sensibilizando para a importância 

da globalização da economia. 

“Como ser competitivo?” é o tema de arranque para a sexta conferência deste ciclo, que terá lugar 

em Viseu, no próximo dia 04 de abril. Esta sexta conferência terá lugar na Pousada de Viseu, na 

R. do Hospital, a partir das 17h00 até às 19h40, seguida de um cocktail.  

A agenda é preenchida e conta com a intervenção de vários oradores: José Gomes, Membro da 

Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal; Rui Leão Martinho, Bastonário da Ordem dos 

Economistas; Carmo Oliveira, Diretora Técnica do Grupo Ageas Portugal; Camilo Lourenço, 
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jornalista, comentador e fundador de “A Cor do Dinheiro”; Gustavo Barreto, Diretor de Distribuição 

e Marketing da Ageas Seguros; Pedro Lopes, CEO e Co-Founder da Infinite Book; Victor Pinto, 

Gerente da Queijaria Flor da Beira; Cristina Fernandes, Administradora da Labesfal - Fresenius 

Kabi e Rafael Formoso, Enólogo da Adega da Corga.  

O Ciclo de Conferências Ageas Seguros integra um total de sete conferências a realizar em 

diferentes pontos do país. O Fórum PME já esteve em Leiria, São João da Madeira, Braga, Vila 

Real e Évora. Depois de Viseu, no próximo dia 04 de abril, ruma ainda para Loulé a 23 de maio.  

O evento conta com o Dinheiro Vivo, TSF, Diário de Viseu e Jornal do Centro como media partners 

e a Ordem dos Economistas e A Cor do Dinheiro como parceiros. As inscrições são gratuitas e 

com lugares limitados.  

Para mais informações: www.ageas.pt/conferencias ou consulte o programa em anexo. 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros oferece produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, 
desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros. A Ageas 
Seguros desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes, 
destinada a segmentos específicos de Clientes. Desde o dia 1 de abril de 2016, integra o Grupo Ageas, um 
dos maiores grupos seguradores europeus. Um mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se 
afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus Clientes. Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo 
terceiro ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir o mundo dos seguros.  

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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