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Lisboa, 11 de abril de 2019 – É com a voz da apresentadora Filomena Cautela que o Grupo Ageas 

Portugal apresenta o seu vídeo institucional. O vídeo que retrata as cores que o Grupo traz ao 

panorama monocromático dos seguros, demonstra numa sequência de planos, as dimensões do 

Grupo Ageas Portugal e das marcas que o compõem, sempre com foco na proteção dos Clientes.  

Miguel (personagem interpretada pelo ator Carlos Custódio), um jovem com uma vida cinzenta, 

é o fio condutor deste vídeo. O jovem escolhe o Grupo Ageas Portugal para o acompanhar em 

todos os momentos importantes da sua vida e a partir desse momento, a sua vida ganha cor. 

Uma escolha de confiança justificada pelos valores de excelência que caracterizam as várias 

marcas do Grupo. Pela mão do Miguel entramos no universo Ageas, nos seus espaços, pessoas, 

iniciativas, conquistas e acima de tudo nas suas cores.  

Mais que um grupo segurador, a Ageas desenvolve-se através das suas marcas e de parcerias 

fortes que contribuem para o desenvolvimento do país e da sociedade. Desde o desporto, à 

cultura, passando pela inovação e literacia financeira, o grupo quer estar onde os seus Clientes 

estão.  

Contando com a participação de Colaboradores e Parceiros que dão cor à vida do Miguel nas 

mais diversas situações, este vídeo resume a missão do Grupo em proporcionar uma experiência 

emocional e relevante na vida das pessoas. 

A produção do vídeo corporativo do Grupo Ageas Portugal ficou a cargo da Ursa Maior e vai ser 

dinamizado nas plataformas digitais. 

Grupo Ageas Portugal a colorir 

o mundo dos seguros com a voz 

de Filomena Cautela 
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Conheça a história do Miguel, semelhante à de tantos outros portugueses, que depois de se 

tornarem Clientes das marcas do Grupo Ageas Portugal, viram a sua vida mais colorida:  

https://youtu.be/4plctRqTZeU 

 
 
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. A Ageas ajuda os seus Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra 

os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados para responder às suas necessidades, 

presentes e futuras. A Ageas é um dos maiores grupos seguradores europeus e encontra-se entre os 

principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com mais de 13.000 

Colaboradores A Ageas é uma empresa líder no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas reconhecidas como a Ocidental e a Médis, assim como de uma joint venture com o 

Banco Millennium bcp e juntando-se a Ageas Seguros e a Seguro Directo em 2016.  

Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/   

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

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

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