
 
 

 
 

 

 
 

Interno 

 

Lisboa, 8 de abril de 2021 – As 

adaptações empresariais aos 

tempos atuais continuam a ser 

imperativas e tem-se registado 

uma preocupação crescente no 

que respeita à procura pelo 

equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional. Consciente dessa realidade, e numa altura em que o teletrabalho continua a ser 

obrigatório em Portugal continental, o Grupo Ageas Portugal apresenta o Ageas O’Clock! 

 

Afinal, depois de termos acertado os ponteiros do relógio para o horário de verão, também os 

relógios do Grupo Ageas Portugal foram acertados para o Ageas O’Clock, uma campanha de 

comunicação interna que visa definir, implementar e promover regras e boas práticas para um 

maior equilíbrio vida pessoal-vida profissional de cada pessoa da organização e, sobretudo, em 

contexto de trabalho a partir de casa. Para isso, foram definidos quatro importantes eixos que 

assentam em 1) Regras e orientações para melhor gerir e prioritizar e-mails; 2) Regras e 

Orientações para reuniões mais eficazes, respeitando o tempo de todos; 3) Boas práticas para 

os Colaboradores cuidarem melhor do seu bem-estar, bem como o dos colegas; e 4) Boas 

práticas dedicadas a gestores para motivarem as suas equipas.    

 

Terminar as reuniões cinco minutos antes da hora definida para assegurar pausas regulares, 

evitar o envio de e-mails fora do horário do trabalho, bloquear na agenda pequenos intervalos 

ao longo do dia e promover momentos informais e de descontração com a equipa, são apenas 

alguns dos exemplos de regras e boas práticas implementadas através do Ageas O’Clock. 

 

Pela saúde e equilíbrio no teletrabalho,  

Grupo Ageas Portugal apresenta Ageas O’Clock  



 
 

 
 

 

 
 

Interno 

Defendendo o papel fundamental que a entidade empregadora tem no incentivo de uma 

disciplina saudável que potencie harmonia entre a vida pessoal e profissional, o Grupo Ageas 

Portugal encontra-se, assim, a implementar uma série de práticas que potenciam esse 

equilíbrio. 

 

 

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: 

Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Isabel Camarate Campos | icampos@atrevia.com | 914 027 468 

Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 962 779 594 
Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

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