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Lisboa, 3 de novembro de 2020 – O Grupo Ageas Portugal anunciou hoje a venda do edifício 

Rialto, localizado no centro histórico da cidade do Porto. O imóvel, situado na conhecida Praça 

D. João I, no centro da cidade invicta, é um edifício cheio de história, que conta com uma área 

de aproximadamente 4.700 m2, sendo considerado por muitos o primeiro arranha-céus da 

cidade. 

A assessoria ficou a cargo da CBRE na análise comercial e da Abreu Advogados na componente 

jurídica. 

Gilles Emond, Head of Real Estate do Grupo Ageas Portugal comenta “após a aquisição de um 

edifício de escritórios durante o verão e a construção, em curso, das novas sedes do Grupo Ageas 

Portugal, em Lisboa e no Porto, esta venda é mais um passo na nossa estratégia de reequilibrar 

a carteira de investimento imobiliário do Grupo Ageas Portugal.  Continuaremos a investir nas 

principais cidades do país, focando-nos em ativos core/core+.” 

Nuno Nunes, Head of Capital Markets na CBRE Portugal afirma que “esta transação vem 

confirmar o dinamismo e resiliência do mercado imobiliário e confirma ainda a confiança dos 

investidores portugueses no mercado nacional, mesmo num contexto adverso”. 

Esta é a primeira venda importante anunciada pelo Grupo Ageas Portugal que desenvolve a sua 

estratégia de investimento no setor de imobiliário em dois segmentos: espaços de escritórios e 

imobiliário operacional. 

Em agosto o Grupo anunciou a aquisição do edifício Expo Tower, no Parque das Nações. O ano 

passado tinham sido anunciadas a compra de três edifícios (Rua Castilho, Entrecampos e 

Benfica), e no início de 2018, o desenvolvimento de uma nova sede em Lisboa, no Parque das 

Nações; e no Porto, em Ramalde.  

 

 

Grupo Ageas Portugal vende o edifício Rialto no 

Porto 



 
 

 
 

 

 
 

Interno 

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/.  

 

Sobre o Grupo CBRE 

O Grupo CBRE, Inc. (NYSE:CBG), é uma empresa classificada na Fortune 500 e S&P 500, com sede em Los Angeles, 

líder mundial na prestação de serviços para o setor imobiliário (com base em receitas de 2019). Com mais de 100.000 

colaboradores a nível mundial (excluindo empresas afiliadas) a CBRE desenvolve a sua atividade para investidores e 

ocupantes através de aproximadamente 530 escritórios em todo o mundo (excluindo empresas afiliadas). A CBRE 

oferece um conjunto de serviços integrados, que incluem consultoria estratégica e mediação em operações de venda 

e arrendamento de imóveis, promoção, investimento imobiliário, gestão de imóveis, gestão de instalações, gestão de 

projetos, serviços de avaliação e research. Em Portugal a empresa está presente desde 1988, prestando uma vasta 

gama de serviços em todo o território nacional. Para mais informações visite o nosso site em www.cbre.pt 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 

Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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