
                          
 
 
 
 

1 
 

^`  

Lisboa, 21 de novembro de 2019 – A Ageas 

Seguros, marca do Grupo Ageas Portugal, 

renovou o seu patrocínio para a época de 

2019/2020 à equipa de rugby juvenil da 

Federação Portuguesa de Rugby.  

O projeto que abrange os atletas mais jovens do rugby em Portugal – “Lobinhos a Lobos” - tem 

como objetivo formar jovens atletas, para que estes se tornem a base das Seleções Nacionais. 

Procura também desenvolver jovens que se formem através dos valores que este desporto 

transmite. A formação dos Lobinhos começa antes dos 8 anos e vai até aos 16, passando pelas 

seleções jovens, até chegar à Seleção Sénior, conhecida como Os Lobos. O rugby juvenil 

pretende ser um transmissor dos valores essenciais deste desporto através do jogo e convívio 

envolvente.  

Eng. Carlos Amado da Silva, Presidente da Federação Portuguesa de Rugby refere «O Rugby 

está a crescer cada vez mais a nível global. O último Mundial no Japão teve o maior número de 

espectadores e as maiores receitas de sempre. Temos um longo caminho para chegar ao próximo 

Mundial de 2023 em França. Este apoio da Ageas Seguros, por se focar no Rugby Juvenil, é a 

alavanca inicial para alcançarmos o nosso objetivo, por isso mesmo, agradecemos muito a 

continuidade deste apoio». 

Ageas Seguros renova patrocínio à equipa de 

rugby juvenil da Federação Portuguesa de Rugby 
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Teresa Thöbe, Responsável de Comunicação Externa do Grupo Ageas Portugal refere «O 

desporto – e o rugby em particular - tem sido encarado como um eixo estratégico de crescimento 

para a Ageas Seguros e uma forma muito relevante de contribuir ativamente para a formação 

dos mais jovens. Estes princípios, conciliados por ambas as partes e onde existe uma clara 

identificação mútua, desafiam diariamente o Grupo Ageas Portugal a estar imbuído desse 

espírito na forma como interage com todos os seus parceiros». 

O Grupo Ageas Portugal, através da marca Ageas Seguros, tem apostado fortemente no 

desporto como eixo estratégico de forma a contribuir para o desenvolvimento e prevenção, no 

âmbito do bem-estar e da saúde, da sociedade no geral, bem como acrescentar valor ao 

desporto nacional. 
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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  

 

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 
 
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  
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