
                    
 
 

 

Lisboa, 24 de janeiro de 2022 – É já no próximo dia 26 de janeiro que serão conhecidas as 1.000 

maiores Pequenas e Médias Empresas nacionais, na cidade do Porto, num evento que conta 

com o forte apoio da Ageas Seguros e que ocorrerá de forma presencial e streaming, em 

resposta ao contexto atual. Esta é uma iniciativa da revista Exame, em colaboração com a 

Informa D&B e a Deloitte, e a cerimónia vai decorrer na Casa da Música, a partir das 14h30. 

Para além de serem conhecidos os vencedores, cuja seleção se baseia em análises quantitativas 

e qualitativas efetuadas aos dados financeiros apresentados pelas empresas, será possível 

assistir a uma apresentação com sobre as perspetivas para o ano de 2022, em termos 

económicos, incluindo ainda um painel com dois convidados especiais: Mário Ferreira e João 

Miranda que irão ajudar a descobrir o que é, afinal, “O ADN do Empreendedor”. 

Gustavo Barreto, Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal, que marcará presença no 

evento, comenta que “esta iniciativa representa a ambição da Ageas Seguros em querer, cada 

vez mais, criar uma cultura de Prevenção no tecido empresarial português, que permita reduzir 

os riscos a que estão expostos os seus Colaboradores, o seu Património e o Ambiente. Esta 

pandemia, por exemplo, deixou claro que aquelas empresas que estavam mais bem preparadas 

na sua gestão (e prevenção) de riscos, foram as que melhor conseguiram ultrapassar as 

dificuldades e aproveitar as oportunidades que sempre surgem em alturas de crise.” 

A conferência “1000 Maiores PME” conta ainda com a participação de responsáveis da Informa 

D&B, Deloitte, Exame, economistas e de líderes das empresas distinguidas nas várias categorias. 

A Ageas Seguros também marca presença com o tema de Inovação em Prevenção, uma forte 

aposta da seguradora no segmento das PME, bem como a Valérius Têxteis, uma das empresas 

vencedoras da 1.ª edição do Prémio Inovação em Prevenção. Na continuidade do apoio à 

cultura, um pilar chave para o Grupo Ageas Portugal, a Ageas Seguros proporcionará um  
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momento musical, que contará com a atuação de Pedro Borges, pianista e vencedor do Prémio 

Novos Talentos Ageas 2019. O evento será transmitido no site e no Facebook da revista Exame. 

 

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 considerada como Superbrand, enquanto marca de excelência na área de 

‘Seguros’ onde a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi vencedora da melhor capa; 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, ageas.pt 

seguir a página de Linkedin, www.linkedin.com/company/ageas-seguros/, Instagram, www.instagram.com/AgeasSeguros/, Twitter, 

twitter.com/AgeasSeguros e Facebook, www.facebook.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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