
O ano de 2020 está à porta e 
com ele novos desafios para 
todos. Na Ageas Seguros, como 
sempre, encaramos esses de-
safios com expetativa, ener-
gia e vontade de fazer mais 
e melhor. Tal como em 2019, 
transparência e proximidade 
com a realidade local em que 
estamos presentes, continua-
rá a ser um dos nossos eixos 
estratégicos privilegiados. So-
mos uma empresa de pessoas 
que investe na sua presença de 
norte a sul do país com uma 
equipa de profissionais de-
dicada e próxima. É por isso 
que o reforço do posiciona-
mento da marca a nível re-
gional é tão importante e tem 
sido aposta através de diversas 
ações. Começando na renova-
ção das lojas da Ageas Seguros, 
a nível externo e interno, com 
o objetivo de criar uma ima-
gem homogénea dos espaços 
comerciais, mais moderna e 
arrojada, continuando com 
comunicação regional, com 
momentos de proximidade 
com os Clientes e Parceiros, 
e ainda com um primeiro ci-
clo de 7 conferências temáti-
cas em 7 cidades, em parceria 
com a Ordem dos Economis-
tas e Camilo Lourenço, a que 
designámos de “Fórum PME 
Global”. A Ageas Seguros pre-
tende continuar a privilegiar 
esta proximidade. Temas es-
tratégicos para as nossas em-
presas, e parceiros, como o 
potenciamento da indústria 
transformadora das regiões e 
a sua internacionalização; os 
desafios tecnológicos e de in-

ternacionalização da região; 
as Inovações e oportunidades 
tecnológicas; e novas oportu-
nidades no interior, são ape-
nas alguns dos temas que que-
remos debater localmente. Em 
2020, regressaremos com um 
novo ciclo Fórum PME Global, 
com mais cidades a percorrer 
e muitas novidades.  
O objetivo mantém-se: abor-
dar temas de interesse comum 
relacionados com a atividade 
empresarial e os riscos asso-
ciados à mesma, e ainda com 
a importância do investimento 
em prevenção. 

Pretendemos promover a par-
tilha de conhecimento, entre a 
marca, parceiros e quem, to-
dos os dias, vive nas regiões 
onde estamos presentes. A 
Ageas Seguros apoia a des-
centralização para continuar 
a crescer. Crescer juntamen-
te com os nossos Parceiros e 
Clientes.

Ageas Seguros, um mundo 
para proteger o seu 
negócio
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Valorizamos relações de proximidade e transparência com os nossos Clientes


