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Lisboa, 02 de agosto de 2021 – Símbolo do investimento imobiliário na capital, o Grupo Ageas 

Portugal anunciou a compra de dois novos edifícios em Lisboa, espelhando a ambição de 

construir uma carteira de escritórios de referência. 

Um dos edifícios de escritórios – Classique – situa-se na Avenida 

Alexandre Herculano N23 e conta com cerca de 2.250 m2, 

incluindo um total de 42 lugares de estacionamento. Já o 

segundo edifício – Cais – com cerca de 4.900 m2, situa-se no 

Parque das Nações e inclui 118 lugares de estacionamento. 

Com o objetivo de desenvolver uma estratégia de investimento 

sustentável e gerir ativamente os respetivos imóveis, os dois 

edifícios adquiridos já se encontram totalmente arrendados.  

A aquisição destes edifícios integra-se numa 

estratégia mais ampla de reforço do 

investimento imobiliário em Portugal, iniciada 

com o desenvolvimento do novo edifício-sede 

da empresa no Parque das Nações. A juntar a 

todos os imóveis já adquiridos, onde se incluem 

os dois novos edifícios-sede do Grupo Ageas em 

Lisboa e Porto, e outros em estudo, o Grupo Ageas Portugal será, até ao final do ano, 

proprietário de cerca de 10 edifícios de escritórios, representando cerca de 60.000 m2. Este 

cenário é resultado de um investimento total de 500 milhões de euros do Grupo Ageas no 

mercado imobiliário português até ao fim do ano 2021.  
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“Acreditamos que os nossos edifícios são dotados de características procuradas como um 

ambiente de trabalho de alta qualidade e uma localização privilegiada, refletindo-se nas várias 

transações de arrendamento, como é o caso de uma empresa líder do mercado de IT que se 

estabeleceu no nosso edifício da Rua Castilho, em Lisboa”, comentou Gilles Emond, Head of Real 

Estate do Grupo Ageas Portugal. “Continuaremos a construir progressivamente o nosso 

portfólio imobiliário, com a ambição de nos tornarmos referência como investidores 

responsáveis em Portugal”, concluiu. 

 

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 | hguia@atrevia.com | 926 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 962 779 594 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 
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