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Lisboa, 13 de julho de 2020 – A Ageas Seguros lançou uma nova campanha para televisão e 

meios digitais, focada nos seguros Casa e Automóvel. Num momento marcado pela incerteza, 

em que este património ganha especial relevância, esta campanha visa reforçar o compromisso 

da seguradora no acompanhamento e apoio aos seus clientes nas mais adversas circunstâncias. 

Até 30 de setembro, na compra de um dos dois seguros, a Ageas Seguros oferece a primeira 

anuidade do seguro para pagamento dos mesmos, em caso de incapacidade por acidente ou 

doença, ou em caso de desemprego.   

Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros, refere que “Numa altura em que 

existe uma preocupação acrescida com a vertente financeira, derivada do contexto atual, 

quisemos com esta nova campanha da Ageas Seguros dar continuidade ao nosso 

posicionamento de proximidade e acompanhamento dos nossos clientes. A casa e o automóvel, 

que ganham neste momento uma maior importância, são o foco desta campanha, que está 

alinhada com o nosso objetivo de assegurar a proteção dos nossos clientes quando mais 

precisam de nós.” 

A Havas foi a agência responsável pela criatividade da campanha. A produção ficou a cargo da 

FastForward, com realização de João Teixeira e Nuno Martins. A campanha está disponível aqui.  

Nova campanha da Ageas Seguros para 

proteção dos seguros Casa e Automóvel 

Nos tempos que vivemos, valorizamos ainda mais a casa onde nos sentimos seguros… e o 

carro que nos leva até quem nos espera. 

https://www.youtube.com/watch?v=EeSXOfa8PIU
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SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros oferece produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, desenvolvendo a sua 

atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros. A Ageas Seguros desenvolve, segue e 

implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes, destinada a segmentos específicos de Clientes. 

Desde o dia 1 de abril de 2016, integra o Grupo Ageas, um dos maiores grupos seguradores europeus. Um mundo 

para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus Clientes. 

Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo quarto ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir o mundo dos 

seguros. Saiba mais em www.ageas.pt  

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 

 

http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
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