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Regressa a Festa Ageas 
Seguros

O
ano passado foi de 
absoluta transfor-
mação e após mui-
tos sacrifícios e res-
trições, a Ageas Se-
guros, em parceria 

com o Correio da Manhã, criou 
a Festa Ageas Seguros. Uma 
iniciativa única em Portugal 
que levou música, boa-dispo-
sição, alegria e energia positi-
va, de norte a sul do País.  
A viagem da Festa Ageas Segu-
ros começou em Évora, seguiu 
até Viseu e Santarém, e acabou 
em apoteose em Portimão. A 
iniciativa surgiu decorrente da 
estratégia de proximidade da 
marca e da necessidade de fa-
zer crescer o reconhecimento 
da Ageas Seguros. Como segu-
radora, o foco da Ageas Segu-

ros é a proteção de vidas e fu-
turos, famílias, património e 
negócios. Prevenir, antes que 
os acidentes aconteçam, faz 
parte da estratégia principal e 
do modo de atuar e de estar no 
mercado.  
Todas as iniciativas foram vali-
dadas pelas respetivas câmaras 
municipais e, apesar de serem 
festas populares alternativas, 
conseguiram honrar o espírito 
das festas e santos populares, 
cumprindo com todas as regras 
de segurança indicadas pela 
Direção-Geral da Saúde e au-
toridades locais. 

BALANÇO MUITO POSITIVO 
Alexandra Catalão, diretora 
de Marketing da Ageas Segu-
ros, diz que o balanço da Fes-

ta Ageas Seguros em 2020 “foi 
muito positivo”. A prova do 
sucesso foi a adesão e a boa-
-disposição das populações 
de Évora, Viseu, Santarém e 
Portimão. 
“De norte a sul, o espírito de 
alegria e felicidade foi con-
tagiante. Especialmente nas 
ruas onde estavam dezenas 
de pessoas nas suas varandas 
a acompanhar-nos de forma 
segura, respeitando todas as 
regras, num contexto difícil 
para todos, como o que esta-
mos a viver… foi um grande 
e marcante momento”, refe-
re Alexandra Catalão, subli-
nhando que a iniciativa só 
demonstrou que “a Ageas 
Seguros continua a apostar 
na proximidade das Pessoas 

e dos Parceiros, como forte 
estratégia da marca, envol-
vendo equipas, mediadores 
e chegando ao consumidor 
final de uma forma diferen-
ciadora.” 
Foi uma experiência positiva 
para uma marca jovem, que 
celebra cinco anos de história, 
mas que conta já com níveis de 
reconhecimento que se apro-

ximam, cada vez mais, das 
marcas líderes do mercado.  
Uma das lições que se podem 
retirar da edição do ano pas-
sado foi a resiliência. Foi pos-
sível concretizar uma iniciati-
va apesar de todas as adversi-
dades que surgiram.  
Perante esta realidade, a 
Ageas Seguros decidiu dar 
continuidade este ano à Festa 
Ageas Seguros, com muitas 
novidades.  

Apoiar a cultura
  Este ano, a Festa Ageas Segu-

ros introduziu novidades ao ní-
vel musical, relembrando as 
bandas filarmónicas que du-
rante toda a pandemia estive-
ram “adormecidas”. 
O território da cultura e da mú-
sica faz parte da estratégia do 
Grupo Ageas Portugal. Esta ini-
ciativa, em particular a reabili-
tação dos coretos, tem como 
objetivo contribuir para o  
desenvolvimento local, dando 
visibilidade às comunidades e 
reforçando a necessidade de 
recuperação e valorização do 
património cultural. Este pro-
jeto é mais uma representação 
daquilo que o Grupo tem vindo 
a fazer com outras iniciativas, 
também elas ligadas à música e 
ao teatro, e do que pretende fa-
zer para os próximos anos: o 
apoio à Cultura, aos artistas, e a 
Portugal. 
 “Com esta iniciativa pretende-
mos contribuir para a recupera-
ção dos coretos, e para o reavi-
var do seu simbolismo e do seu 
papel na história e cultura das 
cidades.”, explica Inês Simões, 
diretora de Comunicação e 
Marca do Grupo Ageas Portugal.  
As bandas filarmónicas são 
grupos musicais constituídos 
por artistas locais, que se jun-
tam por uma paixão comum: a 
música. “Enaltecer o patrimó-

nio regional é também dar visi-
bilidade às bandas filarmóni-
cas, compostas por músicos lo-
cais, que com a sua dedicação, 
entrega e qualidade, têm que 
integrar a agenda cultural des-
tas localidades”, acrescenta 
Inês Simões.  
Por outro lado, a edição deste 
ano da Festa Ageas Seguros 
quis trazer outros artistas para 
acompanharem o Toy, criando 
maior dinamismo e apoio aos 
artistas que durante esta pan-
demia tiveram também difi-
culdades por falta/cancela-
mento de iniciativas musicais. 

PAIXÃO PELA MÚSICA 
Para o Grupo Ageas Portugal, 
apoiar o território da cultura e 
da música é uma escolha natu-
ral. Está relacionada com a 
missão que definiram enquan-
to Grupo: proporcionar uma 
experiência relevante e emo-
cional na vida das pessoas. 
“As pessoas são o centro da 
nossa atividade: os nossos 
Clientes, os nossos Parceiros, 
os nossos Agentes, a comuni-
dade em geral. Queremos 
contribuir para o fortaleci-
mento da cultura, da música, 
dos seus profissionais, e ao 
mesmo tempo proporcionar a 
todos a partilha de momentos 
especiais, de criação, de ex-

pressão, de emoções, de ale-
gria, de sorrisos, tão necessá-
rios para a saúde das pessoas e 
das comunidades”, refere 
Inês Simões. 
O caminho que o Grupo Ageas 
está a fazer com os seus par-
ceiros, tornando a cultura e a 
música acessíveis a todos, é 
fundamental para a democra-
tização e descentralização da 
oferta cultural. Este é um dos 
aspetos mais relevantes e no 
qual as empresas e as marcas 
podem fazer a diferença en-
quanto promotores e facilita-
dores no acesso cultural, 
apoiando a criação de oferta, 
dando visibilidade nacional a 
artistas e criadores locais, e 
contribuindo desta forma 
para o aumento da procura.  
“Apesar das dificuldades sen-
tidas pelo setor cultural em 
2020 e no início de 2021, man-
temos e perpetuamos o nosso 
compromisso de dinamização 
da cultura (música, teatro e 
dança) e de promoção do ta-
lento nacional, através das di-
versas parcerias estabelecidas 
ao longo dos anos, nomeada-
mente com o Teatro Nacional 
D. Maria II, a Casa da Música, 
o Coliseu Porto Ageas e o  
Festival Internacional de Mú-
sica de Marvão”, conclui Inês  
Simões.

MÚSICA  A pandemia de covid-19 bateu à porta de todos em março de 
2020. Portugal mudou, mas não parou. A Ageas Seguros, marca do Grupo 
Ageas Portugal, em parceria com o Correio da Manhã, criou a Festa Ageas 
Seguros levando boa-disposição, alegria e energia positiva de norte a sul do 
País

ARTE  O Grupo Ageas  Portugal quer apoiar a cultura, recuperando  
os coretos das cidades, monumentos emblemáticos que tradicionalmente 
abrigam bandas musicais em concertos, festas e romarias

“O BALANÇO  
DA FESTA  

AGEAS SEGUROS  
EM 2020 FOI  

MUITO POSITIVO”

Sociedade Musical Capricho Setubalense

Banda Fuknkormónica  

Banda Amizade

O APOIO DA FESTA AGEAS SEGUROS 
À MÚSICA VAI SER MATERIALIZADO 

DE DUAS FORMAS. POR UM LADO, 
COM A REABILITAÇÃO  

DOS CORETOS E, POR OUTRO, 
TRAZENDO PARA ESTA FESTA  

SEGURA UM MOMENTO MUSICAL 
PROPORCIONADO PELAS  
BANDAS FILARMÓNICAS
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CIDADES E HORÁRIOS  
DAS ATIVIDADES  

E MOMENTOS 
MUSICAIS  

Em todas as cidades,  
das 08h45 às 18h00, serão 

realizadas ações com o riquexó  
e a bicicleta mupi móvel. 

Levante um brinde 
nas lojas dos Mediadores  

Ageas Seguros.

CHAVES 
         18h  Toy  
                      e Augusto Canário    
                     (concerto  
                        em veículo móvel)  
   19h15   Banda Municipal     
                      Flaviense  
                      - Os Pardais    
                        (atuação a pé) 

 
SETÚBAL 

        18h   Toy  
                      e Augusto Canário    
                     (concerto  
                        em veículo móvel)  
   19h15   Sociedade Musical  
                      Capricho  
                      Setubalense  
                        (atuação a pé) 

 
FARO 

        18h   Toy  
                      e Mónica Sintra  
                     (concerto  
                        em veículo móvel)  
   19h15   Funkarmonica  
                        (atuação a pé) 

 
AVEIRO 

        18h   Toy  
                      e Mónica Sintra    
                     (concerto  
                        em veículo móvel)  
   19h15   Banda Amizade 
                        (atuação a pé) 

CHAVES   A cidade transmontana 
recebe no próximo dia 25 de junho  
a primeira Festa Ageas Seguros 
deste verão, com algumas novidades,  
como a mobilidade sustentável  
ou o apoio à cultura

em Aveiro
Festa Ageas Seguros

23 Julho 2021

em Chaves
Festa Ageas Seguros

25 Junho 2021

em Setúbal
Festa Ageas Seguros

9 Julho 2021

em Faro
Festa Ageas Seguros

16 Julho 2021

Fes
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Chaves  
é a primeira cidade  
a receber a Festa  
Ageas Seguros 2021
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FESTA

O
contexto da pandemia levou a que as pessoas voltas-
sem a viver um novo confinamento. A necessidade 
de voltar a trazer alegria e animação às vidas dos por-
tugueses e fazê-los sentir o regresso à “normalida-
de”, esteve na base da continuidade da Festa Ageas 
Seguros para este verão 2021. 

Em equipa vencedora não se mexe. Por isso, aproveitando os bons 
resultados da iniciativa do ano passado e dando continuidade à es-
tratégia da marca de proximidade regional, quer junto dos Clientes 
como dos Mediadores, reforçando a presença local da Ageas Segu-
ros através dos Mediadores, este ano a Festa Ageas Seguros também 
vai estar em quatro cidades, levando alegria, cor e animação às ruas. 
A diretora de Marketing da Ageas Seguros, Alexandra Catalão, 
explica que um dos pontos-chave desta ação é a proximidade re-
gional. “A iniciativa no ano passado serviu para reforçar essa di-
reção, tendo em conta os seus objetivos de reconhecimento no 
local e de estar com pessoas, onde elas estão e quando mais pre-
cisam de nós – não apenas em momentos de desequilíbrio como 
um caso de sinistro/acidente, mas também num momento de 
pandemia, de confinamento.” 
A Festa Ageas Seguros acontece para demonstrar essa proximi-
dade das pessoas, e também dos Mediadores, com quem se vive-
ram experiências enriquecedoras e felizes para todos. “Este ano 
queremos reforçar esta premissa e trazer novas componentes 
para esta ação, nomeadamente o tema da mobilidade sustentá-
vel e o cariz de responsabilidade social corporativa.” 

 
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
Na edição deste ano, o tema da mobilidade sustentável e da res-
ponsabilidade social será realizado através da bicicleta mupi e 
do riquexó que vão andar a passear pelas cidades. No caso do ri-
quexó, o objetivo é o de prestar ajuda a todos aqueles que preci-
sem de um apoio que facilite a mobilidade, tornando assim o seu 
dia/viagem mais fácil e descansada. 
“Este tema surge no seguimento do novo lançamento da marca 
Ageas Seguros – novo seguro de acidentes pessoais que tem prote-
ção extra com quatro minipacks, um dos quais dedicado a velocí-
pedes, ou seja, bicicletas ou trotinetes”, explica Alexandra Catalão.  


