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Lisboa, xx de maio de 2019 – Quem nunca teve dúvidas sobre qual o seguro automóvel 

mais indicado ou o que fazer em caso de acidente? Informações práticas e pedagógicas 

são o mote dos vídeos intitulados “Dicas Seguro Directo”.  

Os vídeos, cuja produção está a cargo da Steven Tob, estão disponíveis no canal de 

youtube da Seguro Directo e no website.  

Também no website da marca seguradora é possível encontrar informações sempre 

úteis sobre quando deve levar o seu carro à inspeção ou como preencher uma 

declaração amigável, para que seja “mais simples do que pensa” lidar com estas 

situações.  

Segundo Eduardo Caria, Diretor da Seguro Directo, “Queremos ser uma seguradora 

que está sempre com os seus Clientes, que os acompanha, que está atenta e acima de 

tudo que os protege. E a melhor forma de proteção é a prevenção, por isso queremos 

através de uma linguagem simples e descomplicada ajudar a promover a segurança 

rodoviária.” 

Seguro Directo aposta em 
dicas de prevenção 

rodoviária 

Primeira fase do rebranding da seguradora foi a renovação do 
website 

 

https://www.youtube.com/user/segurodirecto1996
https://www.segurodirecto.pt/apoio-ao-cliente/o-que-devo-saber
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A marca seguradora renovou recentemente a sua identidade visual, cujo primeiro passo 

foi um novo website, com navegação user-friendly, uma forte aposta na experiência do 

utilizador e numa comunicação mais clara e próxima dos Clientes. 

 

SOBRE A SEGURO DIRECTO 

A Seguro Directo é uma marca de seguros, especializada no seguro automóvel, que conta com 

profissionais de excelência do setor e com um claro segredo de êxito: a qualidade de serviço a 

um preço competitivo. Pioneira em Portugal, foi a primeira seguradora a comercializar seguros 

automóvel por telefone e internet. É a Companhia Direta mais vezes premiada pela Escolha do 

Consumidor: venceu pela 4.ª vez nas últimas 5 edições. A Seguro Directo está integrada no 

Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Médis e Ocidental, ocupando a 

segunda posição do ranking global no mercado segurador português. Saiba mais em 

www.segurodirecto.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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