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 Lisboa, 30 de março de 2020 – o Grupo Ageas Portugal 

associa-se ao movimento Portugal #EntraEmCena, numa 

colaboração inédita entre artistas, marcas, empresas 

públicas e privadas, para um esforço colaborativo de 

salvaguardar a cultura e os seus intervenientes numa altura 

crítica para o setor, impactada pelo novo Coronavírus.  

O projeto, que será lançado nos próximos dias, é uma plataforma onde artistas podem promover 

as suas ideias e obter investimento para a fase de conceção e desenvolvimento. Por outro lado, 

as empresas privadas e públicas podem encontrar talento e ideias propostas por artistas e lançar 

desafios ao desenvolvimento de novos projetos artísticos. 

O Grupo Ageas Portugal, parceiro de diversas entidades e eventos culturais, como o Coliseu 

Porto Ageas, Teatro Nacional D. Maria II, Festival Internacional de Música de Marvão ou a Casa 

da Música, entra em cena na parceria deste movimento transformativo, que pretende garantir 

a identidade e sustentabilidade cultural do país - agora e sempre. Numa altura em que todos os 

artistas, sem exceção, viram as suas fontes de rendimento canceladas ou adiadas, este projeto 

colaborativo pretende incentivar o investimento nos artistas e técnicos do setor, em projetos 

que podem acontecer já, a partir de casa; depois, quando pudermos voltar a estar juntos; ou 

mesmo mais tarde. 

 

Grupo Ageas Portugal associa-se ao 

movimento #ENTRAEMCENA 

Projeto cultural de colaboração entre artistas, marcas e empresas públicas e privadas. 

 Porque há mais vida e futuro, onde há arte e cultura 



 
 

 
 
 

2 
 

Para Inês Simões, Diretora Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal “mais 

do que nunca, este é o momento de dizer “SIM”: SIM à importância que a cultura assume em 

manter as pessoas ligadas neste contexto de isolamento, através de emoções que atravessam 

ecrãs; SIM ao apelo e incentivo à criatividade e novas oportunidades para os nossos artistas do 

panorama nacional; SIM, porque há mais  vida e futuro onde há arte e cultura. Decidimos então 

reforçar este nosso compromisso no apoio à cultura – já completamente integrado no nosso 

ADN -, e sobretudo num momento em que podemos fazer a diferença na vida de tantas pessoas 

e instituições. 

Além do Grupo Ageas Portugal e do apoio institucional do Ministério da Cultura, juntam-se a 

esta iniciativa outras entidades com um histórico de apoio e investimento em cultura, como a 

Ágora – Cultura e Desporto do Porto, Altice, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Centro Cultural de 

Belém, EDP, EGEAC, Fidelidade, Fundação Calouste Gulbenkian, Galp, Imprensa Nacional - Casa 

da Moeda, Millennium BCP, MEO, Montepio, NOS, Novo Banco, OPART – Organismo de 

Produção Artística, Renova, Sagres, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Superbock Group, 

Teatro Nacional de São João, Teatro Nacional D. Maria II, Viúva Lamego e Vodafone. O 

movimento conta também com contributos técnicos de empresas como a Academia de Código, 

Casper, Hi Interactive, Lohad e Outsystems.  

Para que a cultura do nosso país, não seja mais uma vítima, entra em cena este movimento 

transformativo, que pretende garantir a identidade e sustentabilidade cultural do país - agora e 

sempre. 
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SOBRE O GRUPO AGEAS  
 
Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 

países da Europa e da Ásia.  A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos 

principais mercados, onde se pretende desenvolver, através de parcerias fortes e contribuindo para o 

desenvolvimento do país e da sociedade através da Fundação Ageas e 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. A missão do Grupo Ageas Portugal é proporcionar uma experiência 

emocional e relevante na vida das pessoas, sendo um parceiro de referência nos seguros e o melhor local 

de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.281 Colaboradores e 2.722 

Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 milhões de Clientes das várias marcas 

comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de 

diversificar o negócio e estar próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos 

seguros, disponibilizando uma oferta alargada de serviços através da Clínica Médis, Kleya, Go Far e Ageas 

Repara.Para mais informações pode visitar o website, https://www.grupoageas.pt/, ou seguir a página de 

Linkedin, https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/ ou Instagram, 

https://www.instagram.com/ageasgrupo/.  

 

Para mais informações: 

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

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

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