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Lisboa, 15 de abril de 2021 – O Mundo Ageas, marca do Grupo Ageas Portugal, verificou uma 

ampliação significativa da procura de serviços relacionados com eventos em março de 2021, 

nomeadamente de serviços utilizados em Casamentos, para os meses de verão de 2021 e 2022. 

Segundo ranking da marca, houve um crescimento global de 125% face a fevereiro. Dentro da 

categoria de eventos, os serviços mais requisitados foram os de Catering (106%), Fotógrafo 

(79%), Aluguer de insufláveis (364%) e o de Costureira e Alfaiate (280%). Outros serviços como 

Celebrante de Casamentos (200%), Aluguer de tendas para Casamentos (400%), Fogo de Artificio 

(380%) e Maquilhagem para Casamentos (225%) tiveram também uma taxa de crescimento de 

pedidos elevada, relativamente ao mês anterior. 

Entre março de 2020 até ao início de 2021 registou-se uma diminuição geral do número de 

eventos presenciais, devido à pandemia por Covid-19. Nesse sentido, assistiu-se ao incremento 

dos eventos virtuais, recorrendo a plataformas de tecnologia complementares, que permitiram 

realizar encontros à distância durante um longo período de tempo.  

Vasco Severo, Diretor Geral do Mundo Ageas, constata que “o crescimento exponencial da 

requisição de serviços associados à área de eventos e dos casamentos, em específico, revela um 

maior otimismo relativamente ao período de relativo desconfinamento que vivemos e 

demonstra o papel cada vez mais importante que a Plataforma Mundo Ageas pode ter no apoio 

às pessoas na busca de soluções para as suas necessidades”. 

O Mundo Ageas é uma plataforma de serviços, que põe em contato Clientes, com necessidade 

de realização de serviços correntes no dia-a-dia, e prestadores de serviços, que oferecem 

soluções. Atualmente com quase 15.000 prestadores de serviço a nível nacional.  

 

  Mundo Ageas regista um aumento da procura de serviços 

para eventos em março 

Com a perspetiva do desconfinamento progressivo, uma das áreas mais afetadas pela pandemia, 

volta a ter muita procura por parte dos portugueses 
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Mais informações em mundoageas.pt. 

SOBRE O MUNDO AGEAS 

O Mundo Ageas é uma plataforma de serviços que pretende colocar em contacto Clientes com necessidade de 

realização de serviços correntes no dia-a-dia e prestadores de serviços que oferecem soluções para essas 

necessidades. O Mundo Ageas disponibiliza soluções em diversas áreas e pretende ser uma plataforma de excelência 

para Clientes e prestadores de serviços. Mundo Ageas, um Mundo para facilitar o seu!  

Para mais informações pode visitar o website, www.mundoageas.pt 

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 e Ageas Repara. 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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