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Lisboa, 13 de outubro de 2021 – No seguimento da 1.ª conferência, do segundo ciclo de 

conferências do Fórum PME Global Ageas Seguros | Ordem dos Economistas, que ocorreu 

a 2 de julho de 2020, a Ageas Seguros assinou hoje um acordo de parceria com a 

Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC). 

 

Os principais objetivos da AEVC passam por apoiar e dinamizar as empresas associadas, 

promover a internacionalização das mesmas, fomentar a ligação entre o tecido 

empresarial, o sector educativo e as entidades públicas e atuar como facilitador de 

informação empresarial. Neste sentido, e tendo em conta o papel ativo da AEVC junto das 

empresas locais, a Ageas Seguros reforça esta relação de parceria, iniciada em 2020, para 

se aproximar ainda mais das empresas da região, disponibilizando serviços diferenciadores 

e reforçando a sua atuação ao nível da gestão de risco no distrito. 

 

Gustavo Barreto, Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal , afirma que 

“estamos muito satisfeitos por termos conseguido estabelecer mais uma parceria, desta 

vez com a AEVC. Como já referimos várias vezes, para a Ageas Seguros é essencial apostar 

na promoção de um ecossistema de prevenção e incentivar a partilha das melhores 

práticas na prevenção de acidentes. A parceria com a AEVC vai, assim, permitir reforçar a 

presença da Ageas Seguros em Viana do Castelo e disponibilizar serviços diferenciadores 

no âmbito da prevenção às PME’s da região”. 

 

Ageas Seguros assina acordo de parceria com a 

Associação Empresarial de Viana do Castelo 

O 1.º Fórum PME Global Ageas Seguros realizou-se em Viana do Castelo 
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Manuel Cunha Júnior, Presidente da AEVC, refere que “é com grande honra e entusiasmo 

que firmamos esta parceria com a Ageas Seguros, uma seguradora de referência na gestão 

de risco e prevenção, que tem estado ao lado das PME, de norte a sul do país, de forma 

diferenciadora”. 

Para firmar esta parceria, da parte da Ageas Seguros, que se realizou na Pousada de Viana 

do Castelo, estiveram presentes Gustavo Barreto – Chief Commercial Officer do Grupo 

Ageas Portugal e José Gomes – Chief Operations Officer do Grupo Ageas Portugal. Da parte 

da AEVC, esteve presente Manuel Cunha Júnior, Presidente da Associação. 

 

Da esquerda para a direita: José Gomes – Chief Operations Officer do Grupo Ageas 

Portugal, Manuel Cunha Júnior, Presidente da Associação Empresarial de Viana do 

Castelo (AEVC), e Gustavo Barreto – Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal. 
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SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros disponibiliza produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, através de uma alargada rede de 

distribuição de Mediadores e Parceiros. A seguradora desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos 

seus Clientes. Um mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus 

Clientes. Recentemente, a marca do Grupo Ageas Portugal foi reconhecida externa e publicamente, como resultado da dedicação e 

empenho de todos os colaboradores através de vários prémios: foi pelo 5.º ano consecutivo vencedora na categoria ‘Seguros’ para 

2021, com o prémio 5 estrelas (prémio atribuído diretamente pelos consumidores e que distingue as melhores marcas do mercado, 

a nível de produtos e serviços); foi pela segunda vez nomeada como Superbrands, enquanto marca de excelência na área de 

‘Seguros’ onde a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi ainda distinguida no top 4 das mais criativas; e foi vencedora bronze 

na categoria “Serviços Financeiros e Seguros” dos prémios à eficácia da comunicação 2020, com as campanhas relativas à Covid-19, 

lançadas em março de 2020 - “Covid Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho”. Para mais informações pode visitar o website, 

https://www.ageas.pt/ seguir a página de Linkedin, https://www.linkedin.com/company/ageas-seguros/, Instagram, 

https://www.instagram.com/AgeasSeguros/ ou Twitter, https://twitter.com/AgeasSeguros.  

Para mais informações: 

Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

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