Médis e Ocidental com nova Diretora
de Marketing
Filipa Campos Alves acumula o novo cargo com o de Diretora da Voz do Cliente

Lisboa, 21 de abril de 2020 – Filipa Campos Alves assume o cargo de diretora
de marketing das seguradoras Médis e Ocidental, pertencentes ao Grupo
Ageas Portugal.
A responsável é licenciada em Economia pela Nova School of Business &
Economics tendo ainda obtido um MBA pela IESE Business School em
Barcelona. Acumula com as novas funções, o cargo de Diretora da Voz do
Cliente, que já assumia, onde pretende orientar o Grupo Ageas Portugal para uma cultura
empresarial focada no Cliente.
Filipa Campos Alves, refere “Assumo como principais objetivos o desenvolvimento de uma
estratégia competitiva para as marcas Ocidental e Médis nos canais onde atuam: a Ocidental,
focada em bancassurance, através do parceiro Millennium bcp, e a Médis nas redes de parcerias,
canal direto e também bancassurance. Além do mais, espero contribuir para o fortalecimento
de ambas as marcas seguradoras no universo do Grupo Ageas Portugal, através da promoção de
inovação, diferenciação de produto e foco na excelência de serviço tanto com todos os
Distribuidores, como com os Clientes.“
Antes de ingressar no Grupo Ageas Portugal em 2014, desenvolveu a sua carreira em consultoria
estratégica na Mckinsey, tendo ainda passado por mercados financeiros tanto no Millennium
Investment Banking como no BoA/Merrill Lynch em Londres.
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SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL
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/grupoageas-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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