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Lisboa, 11 de outubro de 2021 – É, por hábito, no mês de setembro que os portugueses 

aproveitam para aplicar mudanças nas suas vidas, seja no contexto profissional ou pessoal. A 

verdade é que o regresso à possível normalidade fez com que muitos portugueses apostassem 

em renovar as suas casas, depois de largos meses dentro das quatro paredes.  

O Mundo Ageas, marca do Grupo Ageas Portugal, uma plataforma de serviços que promove o 

contacto de clientes com profissionais das mais diversas áreas, verificou um aumento 

generalizado de pedidos de serviços para o lar, durante o mês de setembro, com uma forte 

incidência na renovação da decoração da casa e restauro e reaproveitamento de móveis, 

refletindo uma maior preocupação ecológica e consciência financeira.  

Se os serviços de decoração e design de interiores registaram um crescimento de 150% face ao 

mês de agosto, a vontade de dar uma nova vida a mobiliário e sofás antigos refletiu um aumento 

de 67% na procura de restauro de móveis e 53% na procura de serviço de estufador, 

permitindo dar uma nova vida a peças já existentes, ao mesmo tempo que se evitam 

investimentos avultados em mobiliário novo. 

     

 

  Restaurar e reaproveitar são as tendências dos 

portugueses, segundo o Mundo Ageas 

Aumento de pedido de serviços para o lar revela portugueses mais ecológicos e com vontade de 

mudar 
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No entanto, e com o inverno a aproximar-se, verifica-se também um aumento de preocupação 

no que respeita a manter a casa adaptada ao tempo frio e chuvoso, com um aumento de 150% 

na procura de serviços de reparação de lareiras e chaminés, e 43% de aumento na procura de 

serviços de reparação ou manutenção de telhado.  

“Vivemos novos tempos e este aumento de procura de serviços para melhorias em casa refletem 

precisamente a vontade de mudar, depois do longo período em que fomos obrigados a estar 

dentro de casa. Além disso, verificamos a incidência de um espírito ecológico, evitando descartar 

mobiliário antigo que acaba por se refletir num aumento de poupança, seja por necessidade ou 

por vontade”, sublinha Vasco Severo, Diretor Geral do Mundo Ageas. 

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 

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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