
Queremos ser a empresa pre-
ferida dos Portugueses e dos 
nossos Parceiros de Negócio. 
Esta é a nossa Ambição.
Apostamos na diferenciação 
e privilegiamos a forma dife-
rente, mas assertiva de fazer 
acontecer.
A Ageas Seguros tem um 
mundo de soluções que pro-
tege o mundo dos Clientes.
Apenas com 3 anos de marca, 
alcançámos 63,1% no reco-
nhecimento global da Ageas 
Seguros.
Estes resultados foram obtidos 
com trabalho de muitas Equi-
pas que diariamente procu-
ram melhorar e entregar com 
qualidade, os processos de de-
cisão e de suporte à venda.
Os Portugueses e o mercado 
reconhecem-nos. A destacar 
a recente distinção com o Pré-
mio 5 Estrelas, pelo 4.º ano 
consecutivo, e a não menos 
recente, mas premente dis-
tinção pelo Grande Prémio 
APCE, na categoria de Cam-
panha de Comunicação Novas 
Lojas Premium.
Terminámos 2019 a crescer e 
a ganhar quota de mercado, 
pela primeira vez em 10 anos.
Em 2020 temos a mesma am-
bição e queremos chegar ain-
da longe.
E queremos continuar a refor-
çar a nossa marca e presen-
ça no mercado com foco nos 
nossos parceiros, que estão no 
epicentro da nossa estratégia.
Por isso, 2020 será um ano de 
transformação.

Queremos concretizar no 
presente, para inspirarmos o 
amanhã!
Na estratégia do segmento 
PME, destaco o regresso do 
Fórum PME Global, com um 
segundo ciclo de conferências 
em parceria com a Ordem dos 
Economistas e Camilo Lou-
renço, e que contará com a 
cobertura da Exame. Este ci-
clo tem como objetivo incen-
tivar o desenvolvimento dos 
negócios a nível regional num 
fórum de partilha de conteú-
dos relevantes.
–  12/março: Viana do Castelo
–  26/maio: Chaves
–  22/outubro: Setúbal
–  24/novembro: Castelo Branco 
–  mais 4 eventos em 2021: 

Santarém, Aveiro, Albufeira,  
Covilhã.

A Ageas Seguros continua 
a apostar numa relação de 
transparência e de proximi-
dade com a realidade local em 
que está presente. Com uma 
rede comercial especializada 
e localizada em diferentes re-
giões do país.

Saiba mais em:
www.ageas.pt/conferencias

Entre 2018 e 2019, realizá-
mos 7 conferências, com a 
presença de mais de 1.000 
participantes, mais de 800 
inserções em meios de 
comunicação nacionais e 
regionais, mais de 40 en-
trevistas, e 8 momentos de 
proximidade com Clientes. 

A Ageas Seguros estabeleceu 
ainda uma parceria com a re-
vista Exame, e criou o Prémio 
Inovação em Prevenção Ageas 
Seguros | Exame, que integra 
uma categoria exclusiva nos 
Prémios 1.000 Maiores PME. 
Este prémio irá destacar as 
melhores práticas na Preven-
ção implementadas em 3 áreas 
distintas: Pessoas, Património 
e Ambiente.
As candidaturas vão abrir em 
meados de março de 2020.  
Porque “por cada euro investi-
do em Prevenção, há um retor-
no de €2,20”, segundo um es-
tudo da Agência Europeia para 
a Segurança e Saúde no Tra-
balho, as empresas e empre-

sários devem estar protegidos 
e preparados para a ocorrência 
de algum imprevisto. Por isso, 
a prevenção é o tema central 
da intervenção da Ageas Se-
guros – enquanto parceira na 
análise e avaliação dos riscos, 
bem como na prevenção de 
um crescimento sustentado. 
Neste enquadramento e posi-
cionamento, a Ageas Seguros 
tem um serviço diferenciador 
no mercado português, ten-
do em vista apoiar os nossos 
Clientes:  o Serviço PAR (Pre-
venção e Análise de Risco). 
Trata-se de um serviço de 
consultoria e aconselhamento 
gratuito aos Clientes PME, que 
atua sobre as principais causas 
dos acidentes e sinistros par-
ticipados pelas empresas, pos-
sibilitando a prevenção desses 
mesmos acidentes, melhorar a 
produtividade e os índices de 
motivação dos Colaborado-
res, para além de reduzir os 
impactos financeiros que um 
sinistro origina.

INVESTIMOS PARA INSPIRAR O AMANHÃ 
Ageas Seguros, uma seguradora que aposta nas Pessoas,  
nos Clientes e Parceiros
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