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O Cartão Mundo Ageas Seguros 
foi criado há 12 anos, mas nun-
ca deixa de surpreender com 
mais vantagens para os Clientes. 
Porque a Ageas Seguros conhe-
ce o mundo dos seus Clientes, 
a seguradora, procura desen-
volver os melhores produtos e 
serviços, adaptados às suas ne-
cessidades. Por isso mesmo, re-
solveu melhorar o Cartão Mundo 
Ageas Seguros e presentear os 
seus Clientes com mais vanta-
gens que facilitam a sua vida.
Entre as novidades encon-
tra descontos em mais de 200 
marcas; novas modalidades de 
desconto, como compra on-
line, compra direta e cupões;  
e novas categorias de parceiros, 
como moda, desporto, cinema, 
tecnologia, eletrodomésticos, 
etc. A Ageas Seguros apresen-
tou, ainda, a nova modalidade 
de cashback que permite acu-
mular o valor dos descontos, 
podendo depois esse valor ser 
usado de três formas diferentes: 
os Clientes podem optar por 
transferir esse valor acumula-
do para a sua conta à ordem; 
utilizá-lo noutras compras no 
site; ou fazer um donativo, atra-
vés da Fundação Ageas. 
Para usufruírem de todas estas 
vantagens, os Clientes Ageas 
Seguros têm apenas de ace-
der ao novo site Cartão Mundo 
Ageas Seguros, através da área 
de Cliente. O portal é a grande 
novidade e, por isso, no início 
de setembro, a Ageas Segu-
ros lançou uma nova campa-
nha digital, protagonizada por  
Filipa Gomes, para divulgar 
esta nova solução. A campanha 

revela, ainda, que além da utili-
zação em lojas físicas, nos habi-
tuais Parceiros o Cartão Mundo 
Ageas Seguros pode agora ser 
utilizado, também, através do 
novo portal em www.ageas.pt. 
Com a evolução das vanta-

gens do Cartão Mundo Ageas  
Seguros, a Ageas Seguros pro-
cura estar mais próxima dos 
seus Clientes, proporcionar 
mais momentos de poupan-
ça no seu dia-a-dia e facilitar 
a sua vida. O Cartão é um su-

cesso desde o início, contando 
já com mais de 100 mil utiliza-
dores. Este sucesso indica que 
a parceria com o Cartão Mundo 
Ageas Seguros será, seguramen-
te, uma boa aposta para muitas 
marcas e empresas.

O MESMO CARTÃO  
COM MAIS VANTAGENS

FÓRUM ORDENS PROFISSIONAIS
A Ageas Seguros lançou este ano o 1.º Ciclo de Conferências 

– Fórum Ordens Profissionais. O grande objetivo destas 

conferências é debater os desafios e oportunidades desta nova 

realidade onde estão a ser adotados novos comportamentos e 

surgem novas preocupações, novas formas de viver, de trabalhar e 

até de deslocar. Para debater os vários temas as conferências têm 

como convidados ilustres os membros das Ordens Profissionais 

com protocolo com a Ageas Seguros e personalidades do nosso 

País, contando ainda com a presença de Camilo Lourenço.

A segunda conferência ocorreu no dia 15 de setembro, a partir do Montes Claros - Lisbon Secret Spot, e teve como 

tema as “Perspetivas do futuro da saúde dos Portugueses”. No evento estiveram presentes, Ana Paula Martins, 

Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da Ordem dos Psicólogos e 

Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos. Da parte do Grupo Ageas Portugal marcaram presença 

José Gomes, Chief Operations Officer Grupo Ageas Portugal, Gustavo Barreto, Chief Commercial Officer Grupo 

Ageas Portugal e Fernando Santos, Responsável das Ordens Profissionais da Ageas Seguros.


