Pedidos de serviço de psicologia aumenta
414%, no Mundo Ageas
A plataforma de serviços pretende desmistificar a temática e promover o bem-estar de todos

Lisboa, 11 de novembro de 2021 – Motivado pelo contexto pandémico, a temática da saúde
mental tem ganho novos contornos e protagonismo na vida das pessoas, trabalhando-se ainda
na sua desconstrução e quebra de tabu ou estigma associado.
O facto é que, desde o lançamento da plataforma Mundo Ageas, os níveis de procura do serviço
de psicologia nunca tinha registado um valor tão elevado, com um aumento na ordem dos 414%
até outubro do presente ano, quando comparado com o período homólogo.
O Mundo Ageas, marca do Grupo Ageas Portugal, uma plataforma de serviços que promove o
contacto de clientes com profissionais das mais diversas áreas, posiciona o serviço de psicologia
em 5.º lugar enquanto serviço mais solicitado, de entre os mais de 800 disponíveis.
A título de exemplo, o serviço de meditação (muitas vezes procurado por quem sofre de
ansiedade, stress ou distúrbios do sono) registou, comparando com o mesmo período de 2020,
um crescimento significativo no número de pedidos de clientes, de 174%.
“É urgente dar a importância necessária ao tema da saúde mental, já que estes tempos de
mudança e adaptação não deixou ninguém indiferente. A verdade é que as consultas de
psicologia não são apenas para os outros e podem ajudar em todas as áreas da vida, para o
alcance de uma melhor saúde mental e bem-estar. É precisamente isso que queremos
proporcionar aos clientes do Mundo Ageas, tornando cada vez mais simples o processo de
marcação de uma consulta, seja online ou presencial”, sublinha Vasco Severo, Diretor Geral do
Mundo Ageas.

Mais informações em mudoageas.pt.
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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/grupoageas-portugal/ ou Instagram, https://www.instagram.com/ageasgrupo/.
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