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Na Ageas Seguros, estamos permanentemente atentos 
ao desenvolvimento destas temáticas, no sentido de ade-
quar as nossas soluções e a nossa capacidade de respos-
ta. Com um foco nas profissões mais expostas ao risco de 
contágio, como são os profissionais de saúde (Médicos, 
Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos Dentistas, Técnicos 
Auxiliares de Saúde, Assistentes Hospitalares, entre ou-
tros). Existem igualmente outras profissões que compor-
tam riscos agravados de contágio pelas características da 
sua atividade, e que não podem deixar de ser exercidas, co-
mo é o caso das Forças Policiais e de Proteção da Socieda-
de, entre tantas outras.

Mesmo nesta fase que o País está a atravessar, em que a 
retoma da atividade económica já se faz sentir, é muito im-
portante que as pessoas se mantenham alerta e empenha-
das em cumprir as medidas de proteção que diariamente 
nos chegam pelos mais variados meios de comunicação.

Atualmente, a Ageas Seguros tem toda a sua Rede de 
Mediadores de portas abertas, com todas as medidas 
de segurança e proteção em vigor implementadas, em-
bora incentivemos a preferência pelos meios à distância 
para uma maior segurança de todos.

Porém, novos desafios nos esperam. Continuamos  mui-
to atentos à evolução desta pandemia, ajustando a nossa 
proposta de valor em função das necessidades diárias dos 
nossos Clientes, desenvolvendo novas soluções, aumen-
tando os contatos via digital,  aligeirando processos, sem-
pre com o apoio dos nossos Mediadores, de modo a ele-
varmos o sentido nobre da atividade seguradora, que se 
sente mais necessária em momentos com o que vivemos.

Como a nossa assinatura de marca comunica ‘Ageas 
Seguros, um mundo para proteger o seu’. Por isso, conti-
nuamos a trabalhar para prestar o melhor apoio aos nos-
sos Clientes e contribuir para estarmos próximos de 
quem mais precisa e no momento em que precisa, en-
quanto Seguradora de referência.

Apesar do caráter excecional do tema, e dos diversos 
desafios que se colocam à nossa atividade, mantive-
mos, desde o primeiro momento, uma posição de proxi-
midade junto dos Clientes Particulares, Empresas e Or-
dens Profissionais. Destaco em particular a decisão re-
lacionada com o segmento sob a minha gestão, ainda 
numa primeira fase em que aguardávamos decisões 
centrais referentes ao confinamento, e que passou pela 
proteção dos nossos Clientes que dedicam a sua vida à 
proteção dos outros. Esta proteção passou a abranger 
desde o primeiro dia os nossos Clientes Médicos, Enfer-
meiros, Farmacêuticos e Médicos Dentistas, no período 
mais crítico e até 30 de junho, recentemente prorrogada 
para 30 de setembro, no caso de infeção por COVID-19 
em âmbito profissional, no seguro de Vida e, mais con-
cretamente, na cobertura de Incapacidade Temporária 
para o Trabalho. 

Com acompanhamento diário, e arrisco a mencionar 
ao minuto, também adaptámos o seguro de Acidentes 
de Trabalho para Médicos e Médicos Dentistas, que re-
ceberam indicações para encerramento das suas clíni-
cas no início do estado de emergência. Atendendo ao 
momento, oferecemos 50% do valor a pagar correspon-
dente ao mês de abril.

Ainda, destaco as medidas de proteção de Acidentes 
de Trabalho em trabalho remoto,  e a proteção automáti-
ca e sem custos adicionais dos Colaboradores dos Res-
taurantes que passaram a entregar refeições em casa, a 
assistência médica por telefone em substituição da 
prestação deste serviço ao domicílio, e ainda a adapta-
ção do âmbito da proteção dos Acidentes Pessoais Es-
colar que, de um momento para o outro, não faria senti-
do continuar a proteger os nossos Clientes num local 
que foi forçado a encerrar. 

Ageas Seguros e Ordem dos Médicos.
Uma relação com mais de 40 anos

Portugal e o mundo estão a viver um mo-
mento inesperado, excecional e demasia-
do longo que trouxe um conjunto de desa-
fios para as pessoas, empresas, serviços, 
obrigando a enormes transformações na 
forma como as pessoas se contatam e co-
mo desenvolvem os processos a vários 
níveis; refiro-me naturalmente à pande-
mia gerada pela COVID-19.

  Fernando Santos, Responsável de 
Marketing Segmento Professionals na 
Ageas Seguros

“Apesar do caráter 
excecional do tema, 
e dos diversos 
desafios que se
colocam à nossa 
atividade, mantivemos, 
desde o primeiro 
momento, uma
posição de proximidade 
junto dos Clientes 
Particulares, Empresas 
e Ordens Profissionais.”

“Continuamos a trabalhar 
para prestar o melhor 
apoio aos nossos Clientes 
e contribuir para estarmos 
próximos de quem mais 
precisa e no momento 
em que precisa, enquanto 
Seguradora de referência.”


