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Lisboa, 27 de maio de 2020 – O Grupo 

Ageas Portugal prepara o “Plano de 

Regresso ao Escritório”, composto por um 

conjunto de medidas e procedimentos que 

garantem a máxima segurança de todos os 

Colaboradores que queiram regressar. O 

plano é voluntário e construído com base nas recomendações das autoridades competentes.  

Depois de ter colocado toda a sua estrutura a funcionar a partir de casa, dando prioridade 

máxima à segurança e proteção dos Colaboradores e ao funcionamento pleno dos seus serviços, 

o Grupo Ageas Portugal quer agora voltar a fazer a diferença. Por isso, pretende dar o espaço e 

tempo necessários para que os seus Colaboradores regressem aos escritórios de forma gradual 

e voluntária. A prioridade para a empresa é garantir a segurança e todas as condições 

necessárias.  

Depois de um questionário interno, realizado junto dos cerca de 1300 Colaboradores sobre as 

suas condições e vontade de voltar aos edifícios, o Grupo está a preparar as suas instalações e 

definir orientações para garantir a segurança dos espaços de trabalho e de todas as pessoas. De 

modo a receber, a partir de dia 1 de junho, os primeiros Colaboradores destacam-se: 

• Reforço de limpeza dos locais, assim como a definição de procedimentos de segurança, 

tais como: o uso de máscara (obrigatório na circulação no edifício), circulação no interior 

dos edifícios, horários de encerramento dos edifícios, gestão de refeições e de pausas; 
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• Continuar a privilegiar a utilização de ferramentas tecnológicas de trabalho e de 

comunicação; 

• Criação de uma aplicação móvel para seleção prévia dos 

postos de trabalho disponíveis e sinalização dos postos de 

trabalho, onde se podem sentar e sinalética no chão, para 

garantir o distanciamento social; 

• Envio de um kit de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) a todos os Colaboradores; 

• Alargar a possibilidade de estacionamento nos edifícios 

Ageas de forma a minimizar a necessidade de deslocação 

por via de transportes públicos. 

 

Estas são algumas das medidas definidas para a primeira fase de Regresso ao Escritório, e que 

são acompanhadas de um plano de comunicação dedicado para garantir a informação, e 

atuação em conformidade, em prol da máxima segurança e proteção de todos os Colaboradores. 

Em paralelo o Grupo continuará a ter Colaboradores a trabalhar a partir de casa, pelo que as 

próximas fases de regresso serão planeadas de acordo com a evolução da situação a nível 

nacional e de acordo com as recomendações das autoridades.  

Juntamente com todas estas medidas, e para ajudar a esclarecer todas as questões sobre o 

regresso ao escritório e sobre as precauções a ter, vai ser disponibilizado um webinar com a 

Diretora de Recursos Humanos do Grupo Ageas Portugal, Catarina Tendeiro, e uma enfermeira 

da Linha Médis. 
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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, Ageas Repara e Mundo Ageas. Para mais 

informações pode visitar o website ou seguir a página de Linkedin ou Instagram. 

 

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 

 

https://www.grupoageas.pt/
https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/
https://www.instagram.com/ageasgrupo/
mailto:cfonseca@atrevia.com%7C
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