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Lisboa, 13 de maio de 2021 – O Mundo Ageas, marca do Grupo Ageas Portugal, registou um 

aumento significativo pela requisição do serviço profissional de preenchimento do IRS, para 

entrega da declaração referente aos rendimentos de 2020. 

Comparativamente a abril do ano passado, a pesquisa pelo serviço de IRS subiu 300%, apesar 

das diversas simplificações que vieram a ser implementadas ao longo dos últimos anos, 

nomeadamente a opção “Preenchimento Automático”, o que explica que ainda há uma elevada 

taxa da população que necessita de ajuda especializada para garantir o correto preenchimento 

da declaração de IRS. A indicação sobre todas os prazos legais do processo de submissão do IRS 

no Blog do Mundo Ageas, com a referência de contactos de contabilistas certificados, também 

contribuiu para o aumento da solicitação por este serviço na plataforma. Acredita-se que até 30 

de junho, data-limite para entrega da declaração do IRS, que o interesse por este apoio 

profissional se irá manter. 

O segundo serviço mais requisitado neste mês foi a limpeza dos terrenos, verificando-se um 

crescimento de 230% face a abril de 2020. Apesar da imposição legal por parte do governo para 

se proceder à limpeza florestal até 15 de maio, evitando a ocorrência de incêndios no verão, 

também contribuiu o movimento de sensibilização “Portugal Chama”, ao qual o Mundo Ageas e 

todas as marcas do Grupo Ageas Portugal se associaram, que alertou as comunidades para se 

implementarem ações preventivas, evitando-se fogos rurais graves. 

Vasco Severo, Diretor Geral do Mundo Ageas, conclui que “o incremento do número de pedidos 

deste tipo de serviços revela a preocupação crescente da população em cumprir devidamente 

as suas obrigações legais e a crescente consciência da necessidade de proteção pessoal. A 

 

  Mundo Ageas destaca a procura pelo serviço de 

preenchimento de IRS em abril 

No mês de arranque do prazo para entrega da declaração de IRS houve um aumento exponencial da 

procura por apoio especializado 
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informação que disponibilizamos no nosso Blog e a nossa rede de prestadores de serviços da 

Plataforma Mundo Ageas tem sido um apoio fundamental na vida dos portugueses.” 

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.  

Mais informações em mudoageas.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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