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Lisboa, 06 de maio de 2019 – O Grupo Ageas Portugal, presente em Portugal através da Ageas 

Seguros, Médis, Ocidental e Seguro Directo, alcançou em 2018 um resultado líquido de 105,1 

milhões de euros, um crescimento de 18,3% em comparação ao registado em 2017.  

O ano de 2018 encerrou com um volume de negócios total de 2,2 mil milhões de euros, 677 

milhões do Ramo Não Vida e 1.494 mil milhões do Ramo Vida. Com uma quota de mercado 

global de 16,6%, o Grupo segurador mantém-se como um dos líderes no ranking segurador 

português. A quota de mercado do Ramo Vida foi de 18,4% e do Ramo Não Vida de 13,5%.  

O rácio de cobertura do requisito de capital de solvência foi de 179% no final de 2018. 

Segundo Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal “O ano de 2018 foi de consolidação 

e crescimento financeiros em todas as áreas de negócios que estamos presentes. Foi um período 

desafiante, mas cumprimos o nosso maior objetivo, o de estar presente na vida dos nossos 

Clientes e continuar a apostar na Inovação, Cultura e na Responsabilidade Social e Corporativa, 

orientando a empresa para a sociedade e endereçando problemas significativos e emergentes.” 

Ao fecho de 2018, o Grupo Ageas Portugal tinha 1.304 Colaboradores e as suas redes de 

distribuição eram compostas por 3.892 Agentes e Corretores com 666 mil Clientes; Plataforma 

Seguro Directo com 125 mil Clientes e Canal Bancassurance com 930 mil Clientes.  
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Em Portugal, o Grupo segurador assume a liderança no mercado de Fundos e Pensões e a 

segunda posição em Saúde e Vida.  

 

*Indicadores calculados com base nos princípios contabilísticos do Grupo Ageas. 

 

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.  

Saiba mais em: 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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