
                          
 
 
 
 

1 
 

 

Lisboa, 15 de julho de 2019 – A Ageas Seguros lança hoje uma nova campanha 

publicitária para televisões e rádios. Sob o mote “O seu mundo é feito de pequenos 

mundos. A Ageas Seguros tem uma solução para cada um.”, a apresentadora e 

atriz Filomena Cautela, e o ator Nuno Távora são os protagonistas.  

A campanha ilustra o mundo de soluções que a Ageas Seguros tem para oferecer na 

prevenção e proteção de todas as pessoas, famílias e empresas, sem nunca esquecer 

o papel fundamental do Mediador na relação de aconselhamento e proximidade que 

disponibilizam. 

 

Composta por dois vídeos, o primeiro pretende fazer uma apresentação global do novo 

conceito de comunicação da seguradora, e o segundo apresenta a campanha comercial 

do produto “Casa Segura”, com oferta de assistências até dia 30 de setembro.  A 

campanha estará também nas rádios, digital, imprensa e rede de ATM. 

 

A Ageas Seguros continua a afirmar o seu território de cores no setor tantas vezes tido 

como cinzento. Através da renovação da linha gráfica, a seguradora continua a investir 

no conceito de comunicação para todos, identificando as cores utilizadas nas peças de 

comunicação com o código para daltónicos.  

 

 

 
Nova campanha da Ageas Seguros tem um mundo para cada 

pessoa 

Filomena Cautela e Nuno Távora são os protagonistas 
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Segundo Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros “Queremos 

apresentar uma marca mais próxima dos Clientes, com uma imagem inovadora e 

diferenciadora e um território de cores único no setor segurador. O novo conceito surge 

de uma evolução natural da forma de estar da marca, que se continua a posicionar de 

forma diferenciadora, com confiança e próxima das Pessoas. A escolha dos 

protagonistas reforça o trabalho contínuo que temos vindo a apresentar nas nossas 

campanhas, com a presença do Mediador no centro do acompanhamento diário dos 

nossos Clientes e da representação e compreensão da proteção dos mundos em que 

vivem. A Filomena Cautela e o Nuno Távora transportam-nos para essa realidade. 

Acreditamos por isso, que esta nova campanha permite transmitir a compreensão das 

necessidades dos nossos Clientes e o investimento na proximidade dos nossos 

Mediadores e serviços.” 

 

Filmes: 

- Campanha Mundos  

- Campanha Casa 

- Making of 

 

https://youtu.be/vFyKqb710hc
https://youtu.be/6fEgsRkEf3I
https://youtu.be/nSfdkIE0CwU
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Ficha Técnica da Campanha de TV: 

Ageas Seguros 

Diretor de Marketing e Distribuição – Gustavo Barreto 

Diretora de Marketing – Alexandra Catalão 

Responsável de Marketing Operacional e Comunicação – Marta Vicente 

Responsável de Comunicação Externa – Maria Armanda Duarte 

Técnica de Comunicação Externa – Rute Godinho 

Produtora: ShowOff Filmes 

Produtor – António Correia 

Realizador – Martim Condeixa 

Sonorização – Ameba 

Fotógrafo:  Pau Storch 

Agência: Havas 

Direção Criativa – Paulo Pinto e Carlos Luz 

Criativo – Luís Rodrigues 

Diretor de Conta – Sérgio Resende 

Produtora – Vanessa Nunes 
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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: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

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

 

http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
mailto:cfonseca@atrevia.com
mailto:jvicencio@atrevia.com

