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Lisboa, 29 de janeiro de 2020 – Depois de ser a única seguradora a assinar o Pacto de Mobilidade 

Empresarial, o Grupo Ageas Portugal assinou hoje o Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 

2020, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Lisboa.  

O Grupo segurador, que irá mudar de sede no início de 2021, para um novo edifício que está a 

integrar critérios de sustentabilidade na sua construção, selecionou nove ações com as quais se 

compromete nos próximos 10 anos. Entre elas estão medidas que permitirão maior eficiência 

energética e hídrica do edifício, a eliminação dos plásticos de uso único e a promoção de 

iniciativas que permitam sensibilizar os seus stakeholders para os temas da sustentabilidade. 

Estas medidas vêm juntar-se aos compromissos já anteriormente assumidos no âmbito do Pacto 

da Mobilidade Empresarial, iniciativa que é agora integrada pela CML, no enquadramento da 

Capital Verde Europeia.  

Katrien Buys, Diretora de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal, 

referiu “Queremos continuar a transformar o nosso modo de viver e trabalhar, reduzir o nosso 

impacto ambiental e contribuir para que amanhã consigamos viver em cidades mais sustentáveis. 

Para o Grupo Ageas Portugal este compromisso, à semelhança do pacto da mobilidade, é um 

alinhamento entre as nossas preocupações de negócio e o impacto atual e futuro das nossas 

operações.” 

A cerimónia oficial de assinatura do Compromisso, que decorreu durante a manhã de hoje em 

Lisboa, tem como objetivo desafiar as empresas, os cidadãos e todas as organizações públicas e 

privadas a contribuir para um programa ambicioso para garantir a sustentabilidade na cidade de 

Lisboa.  
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2 
 

 

 

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. A Ageas ajuda os seus Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra 

os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados para responder às suas necessidades, 

presentes e futuras. A Ageas é um dos maiores grupos seguradores europeus e encontra-se entre os 

principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com mais de 13.000 

Colaboradores A Ageas é uma empresa líder no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas reconhecidas como a Ocidental, a Médis, a Ageas Seguros, a Seguro Directo e a Ageas 

Pensões.  

Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/  

 

 
Para mais informações:  
 
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com |  

Rui Rijo – rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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