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Lisboa, 29 de julho de 2020 – O Grupo Ageas Portugal foi distinguido com 

o prémio de Melhor Grupo Segurador em 2020, pela Capital Finance 

International (CFI.co). 

A abordagem inovadora, a transparência e a criação de soluções 

adaptadas às necessidades dos Clientes foram algumas das 

características mais valorizadas pelo júri, que reconhece ainda ao Grupo Ageas Portugal o 

caráter revolucionário, com a introdução de novos padrões de excelência, num setor 

tradicionalmente mais conservador. 

A promoção da inclusão e as inúmeras iniciativas de Responsabilidade Social, com objetivo de 

promover uma Sociedade mais sustentável, inovadora e solidária foram outros dos pontos que 

contribuíram para esta distinção. 

Para Inês Simões, Diretora de Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal, «É 

com grande orgulho que vemos o percurso que o Grupo Ageas Portugal tem feito, ser premiado. 

Este é o reconhecimento do trabalho de 1.290 Colaboradores que trabalham todos os dias para 

a segurança de todos os nossos Clientes. Mas acima de tudo é o reconhecimento que é possível 

uma empresa de seguros ter um papel emocional e relevante para a sociedade.” 

Segundo a Capital Finance International, “O júri reconhece o Grupo Ageas Portugal pelo seu 

desempenho excecional — não apenas como companhia de seguros, mas como um “cidadão 

corporativo”. A empresa envolve-se com os seus stakeholders, ouve-os, e age de forma 

responsável. Os juízes têm o prazer de oferecer ao Grupo Ageas Portugal o prémio de Melhor 

Grupo de Seguros (Portugal).” 
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As nomeações para os prémios partem dos leitores e subscritores da revista Capital Finance 

International, e são depois avaliadas por um painel de jurados. O painel de seleção recorre a um 

conjunto rigoroso de critérios, através de um olhar crítico que resulta de 170 anos de jornalismo 

de negócios e liderança corporativa e de uma equipa de pesquisa da organização dos prémios. 

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, 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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