
Ageas Seguros, Agentes Summit 
2022: o reflexo da inovação
Ecológico, cultural, jovem e interessante. Assim foi a última edição do Agentes Summit 2022, que reuniu mais 
de 1.600 Mediadores da Ageas Seguros. A anfitriã do evento dispensa apresentações. E os painéis com  
os responsáveis da seguradora tornaram a iniciativa ainda mais relevante. Além do balanço que foi feito das 
conquistas e feitos marcantes do ano passado, os convidados fizeram uma análise aos desafios passados  
e futuros do setor e da organização. Um evento rico, com vários protagonistas, sendo que alguns deles 
cantaram, dançaram e encantaram.

Seguros

O Negócios em Rede é uma plataforma de comunicação das empresas e marcas que acreditam na  
força e no valor do Negócios. Faz parte integrante do Jornal de Negócios nº 4681, de 11 de feverei-
ro de 2022, e não pode ser vendido separadamente.
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Seguros

Seguradora juntou mais de 1.600 colaboradores no Agentes Summit 2022,  
um evento amigo do ambiente.

A energia 
contagiante  
e sustentável  
da Ageas Seguros

Ageas Seguros assume-se como 
uma marca arrojada e inovadora 
que, ao longo dos seus cinco anos, 
conquistou a confiança do merca-
do, tornando-se reconhecida pelos 
portugueses. Com uma aposta 
constante na diferenciação e ino-
vação, uma imagem moderna e 
uma proximidade ímpar com o 
público, a seguradora juntou mais 
de 1.600 Mediadores numa ma-
nhã repleta de energia, num even-
to carbono zero! A edição do 
Agentes Summit 2022 revelou a vi-
talidade da Ageas Seguros que 
continua a inspirar e a desmistifi-
car um setor conotado como cin-
zento, tornando-o mais colorido. 

 
Encontros que fazem  
a diferença 
É inegável que a energia está 

em tudo. Nas pessoas, na cultura, 

A
manifestando-se em movimentos 
de dança ou na pintura de um qua-
dro, na força das marcas e em toda 
a natureza. E como que num tribu-
to a esta energia que rege igual-
mente as relações entre a comuni-
dade, a Ageas Seguros cumpriu a 
missão de juntar Mediadores, Par-
ceiros e Convidados especiais, com 
nomes como Paulo Portas, Catari-
na Furtado, e o grupo musical 
HMB, numa ocasião ímpar, no 
passado dia 28 de janeiro.  

Catarina Furtado foi a anfitriã 
do Agentes Summit 2022 que apre-

sentou aquele que seria o primeiro 
painel de uma manhã que se pre-
via de partilha de sucessos, ambi-
ções e sonhos. Este painel, que teve 
como mote “A Energia que nos 
conduz”, juntou Steven Braeke-
veldt, CEO do Grupo Ageas Por-
tugal, Eduardo Consiglieri Pedro-
so, Comissão Executiva – Ecossis-
tema Saúde, Gustavo Barreto, Co-
missão Executiva – Comercial e 
Marketing, José Gomes, Comissão 
Executiva – Operações, Katrien 
Buys, responsável de Estratégia, 
Inovação e Sustentabilidade, e Nel-

son Machado, Comissão Executi-
va – Vida & Bancassurance. Mais 
do que abordar o balanço das con-
quistas e feitos marcantes de 2021, 
os convidados fizeram uma análi-
se aos desafios passados e futuros, 
partilhando ainda a ambição estra-
tégica do Grupo Ageas Portugal, 
que pretende combinar a perfor-
mance com o humanismo, abor-
dando as necessidades de todos os 
envolvidos, proporcionando sem-
pre uma experiência emocional e 
relevante na vida das pessoas. 

Afinal, num contexto especial-
mente atípico, devido à pandemia, 
que mudou por completo vidas e 
prioridades, o Grupo Ageas Portu-
gal revelou resiliência e manteve a 
sua proximidade não só com o pú-
blico, mas com aqueles que são a 
peça-chave da Ageas Seguros, os 
Mediadores. Face ao encerramen-
to das lojas, foi necessário apostar 
em novos canais digitais, que pos-
sibilitassem a continuidade das 
operações e fomentassem a proxi-
midade entre Mediadores e Clien-
tes, e os resultados foram notórios.  

O 2.º painel teve como prota-
gonistas Alexandra Catalão, res-

ponsável da Rede de Agentes, Ca-
tarina Rodrigues, responsável da 
Rede de Corretores, e Hugo Julião, 
responsável de Marketing Canal e 
Digital. “A força da nossa Energia” 
foi o tema central deste encontro 
onde foram apresentados os desa-
fios comerciais e de marketing em 
2022 e quais as iniciativas para este 
ano que contribuirão para o cres-
cimento constante da Ageas Segu-
ros. Sendo o Cliente a razão de 
existência e pilar de atuação da 
Ageas Seguros, em 2022, a marca 
continuará a fazer a diferença na 
vida dos portugueses, oferecendo 
serviços que acompanham a ten-
dência de mercado e as necessida-
des de Clientes Particulares, Em-
presas ou Ordens Profissionais.  

De forma a responder à ques-
tão “Energize 2022. Como?”, se-
guiu-se um momento de partilha e 
reflexão sobre os desafios econó-
micos e políticos que serão vividos 
em Portugal nos próximos anos, e 
quais os impactos na dinâmica co-
mercial e do mercado segurador 
português, pela mão do ex-minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, 
Paulo Portas. 

Enquanto parte do ADN do 
Grupo Ageas Portugal, não podia 
faltar a Energia da Cultura e essa es-
teve presente em todos os momen-
tos deste evento digital da Ageas Se-
guros, numa homenagem a todos os 
profissionais deste setor. Afinal, ao 
longo dos anos, o Grupo tem apos-
tado no compromisso de dinamiza-
ção da cultura, inclusão e de promo-
ção do talento nacional. Se o início 
do Agentes Summit 2022 contou 
com um tributo aos STOMP, foi 
ainda possível assistir a uma dupla 
improvável de bailarinos que jun-
tou bailado com estilo hip-hop, ter-
minando com uma indescritível per-
formance dos HBM e a Orquestra, 
nos Jardins do CCB, em Lisboa. 

E a preocupação pelo planeta 
não ficou esquecida. Sendo a sus-
tentabilidade um dos fatores de 
grande preocupação e importância 
para o Grupo Ageas Portugal, este 
evento teve uma particularidade 
distinta. A Ageas Seguros levou a 
cabo todos os esforços para mitigar 
as emissões de carbono durante a 
produção deste evento, situação 
possível graças a um trabalho mi-
nucioso com a Ponto Verde Servi-

ços, que identificou e analisou todo 
o carbono emitido durante a pro-
dução deste evento. As emissões de 
gases de efeito de estufa resultantes 
do consumo de eletricidade, produ-
ção de resíduos e mobilidade tota-
lizaram 7,8 tCO2e. A compensação 
destes 7,8 créditos de carbono (me-
didos em tCO2e) será traduzida em 

créditos provenientes da regenera-
ção de uma área de floresta nacio-
nal num total de 1.276m2 ao lon-
go dos próximos 15 a 30 anos. Des-
ta forma, é possível para a marca 
compensar essas emissões e garan-
tir a manutenção desta área plan-
tada com Carvalhal Negral, contri-
buindo para um futuro melhor. 

Dar e receber 
Ao longo dos cinco anos de 

vida, a Ageas Seguros foi conquis-
tando os mais diversos prémios e 
distinções, atestando o reconheci-
mento merecido dos parceiros e 
Clientes. Foi vencedora, pelo 6.º 
ano consecutivo, na categoria “Se-
guros” para 2021, com o prémio 

5 estrelas (prémio atribuído dire-
tamente 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”, em que a capa 
Ageas Seguros do livro Su-
perbrands foi vencedora da me-
lhor capa; e foi vencedora Ouro 
na categoria “Serviços Financei-
ros e Seguros” dos prémios à efi-
cácia da comunicação 2021, com 
a campanha de lançamento do 
novo produto Ritmo Vida, que 
teve como mote “o mundo não 
perde o seu ritmo”. Juntando a to-
das estas distinções o de Marca 
Recomendada pelos consumido-
res portugueses através do Portal 
da Queixa. 

Este é o resultado da dedicação 
e empenho de todas as equipas e 
Mediadores Ageas Seguros, como 
pilares na relação com os Clientes, 
fomentando uma relação de trans-
parência e de proximidade, moti-
vo pelo qual a nova campanha da 
marca centra o Mediador na vida 
dos Clientes.

Gustavo Barreto, Comissão Executiva Grupo Ageas Portugal - 
Comercial e Marketing

Alexandra Catalão, Responsável da Rede  
de Agentes da Ageas Seguros

OS HMB atuaram nos Jardins do CCB, em Lisboa, com a Orquestra, um exclusivo para a Ageas Seguros

A Cultura esteve presente 
em todos os momentos  
deste evento digital  
da Ageas Seguros, numa 
homenagem a todos  
os profissionais deste setor.

Paulo Portas falou sobre os desafios económicos e políticos que 
serão vividos em Portugal nos próximos anos e quais os impactos  
que terão na dinâmica comercial e do mercado segurador português 

Catarina Furtado foi a anfitriã 
do Agentes Summit 2022,  
que teve painéis com ilustres 
convidados

Hugo Julião, Responsável de Marketing Canal  
e Digital do Grupo Ageas Portugal

Dupla de bailarinos dançou no 
evento, que ficou marcado 

também pelo apoio à cultura, 
uma constante no Grupo 

Ageas Portugal e nas suas 
marcas

À esquerda, Catarina Rodrigues, Responsável da Rede de Corretores e Parcerias da Ageas Seguros
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Premiar  
a prevenção

Para a Ageas Seguros, a prevenção 
é a chave da eficiência do negócio. 
Pois, mais do que agir em caso de si-
nistro, deve-se prevenir antes que 
aconteça. Por isso, nos últimos tem-
pos, a seguradora criou produtos e 
serviços que vão ao encontro da 
prevenção e redução do risco de aci-
dentes. É inegável que a pandemia 
trouxe uma nova mudança no pa-
radigma do mercado laboral, como 
o caso do trabalho remoto, situação 
em que os trabalhadores se encon-
tram atualmente, abrangidos pelo 
seguro de Acidentes de Trabalho. 
Contudo, existem tendências que 
exigem uma readaptação por parte 
das seguradoras, ao trazerem novos 
riscos, e que devem ser objeto de 
uma reflexão. 

Para a Ageas Seguros trabalhar 
na prevenção não é um custo, é um 
investimento que tem um elevado 
retorno, sendo por isso, fundamen-
tal para a sustentabilidade das em-
presas. Dessa forma, evitam-se os 

Ageas Seguros tem criado produtos e serviços que 
previnem e reduzem o risco de acidentes.

custos diretos (assumidos pela pes-
soa segurada, como tratamentos, 
pensões de invalidez, etc.) e indire-
tos (assumidos por empresários, 
como o absentismo e paragens por 
falta de pessoal especializado, etc.).  

Por isso, e em parceria com a 
Ordem dos Economistas, a Ageas 
Seguros lançou o Fórum PME Glo-
bal, com o objetivo de criar um es-
paço de reflexão e partilha sobre os 
desafios da atividade empresarial a 
nível regional, sensibilizando para a 
importância da globalização da eco-
nomia e da criação de um ecossiste-
ma de prevenção. Também para as 
PME lançou o Prémio Inovação em 
Prevenção, com o objetivo de pre-
miar e promover as boas práticas 
mais inovadoras nas áreas de pre-
venção e segurança, de forma a es-
tabelecer um ecossistema de melho-
rias significativas que contribuam 
para a eficácia na gestão das empre-
sas. Depois do sucesso da 1.ª edição, 
com mais de 100 candidaturas, se-

guiu-se a 2.ª edição cujas candida-
turas encerraram no passado dia 31 
de janeiro, com os vencedores a se-
rem conhecidos em abril de 2022. 

Por último, desenvolveu um ser-
viço de consultoria e aconselhamen-
to gratuito e inovador para os Clien-
tes PME, o serviço PAR – Preven-
ção e Análise de Risco, que ajuda a 
diagnosticar fontes de risco e a pre-
venir acidentes, nomeadamente 
com pessoas e património.  

Mas a prevenção vai mais além! 
A marca desenvolve, segue e imple-
menta uma estratégia com foco na 
proteção dos seus Clientes, destina-
da a segmentos específicos. Investin-
do na proximidade, conta com mais 
de 200 lojas com a imagem da mar-
ca em todo o país. “Um mundo para 
proteger o seu” é a forma como a 
Ageas Seguros se afirma pela prote-
ção da vida e do futuro dos seus 
Clientes.  

O setor segurador encontra-se 
em constante evolução, pois as ne-

Um cartão como nenhum outro

cessidades dos consumidores alte-
ram-se. A Ageas Seguros adapta-se 
às necessidades e trabalha diaria-
mente para disponibilizar soluções 
adequadas aos diferentes momen-
tos da vida dos seus Clientes, ao 
mesmo tempo que confere maior di-
namismo e emoção à forma como 
se relaciona com as pessoas. 

 
Construimos relações  
de parceria sólidas 
Sendo as relações de parceria e 

protocolos com as Ordens Profis-
sionais, de longa data, e de grande 
relevância para a Ageas Seguros, 
foram lançados os Fóruns das Or-
dens Profissionais, tendo sido rea-
lizadas três conferências ao longo 
de 2021 e que vão marcar o plano 
de iniciativas para 2022, com o 
objetivo de debater temas de ex-
trema relevância para estes profis-
sionais, criando assim uma maior 
proximidade entre a marca, Clien-
tes e rede comercial.

São inúmeras as vantagens compe-
titivas da Ageas Seguros, que lhe 
conferem um lugar único no mer-
cado nacional. Para além da sua 
história ser marcada por projetos 
e iniciativas que fazem a diferença 
na vida das pessoas, a inovação 
não fica de fora. A procura por oti-
mizar os benefícios para o Cliente 
é constante e exemplo disso é o 

Cartão Mundo Ageas Seguros, que 
conta com cerca de 100.000 utili-
zadores, permitindo-lhes obter 
descontos diretos numa vasta rede 
de parceiros. O Cartão Mundo 
Ageas Seguros é atribuído, de for-
ma gratuita, a todos os Clientes 
Ageas Seguros (Tomadores do Se-
guro).  

Numa rede em constante cres-

cimento, em 2021, o Cartão Mun-
do Ageas Seguros ganhou nova di-
mensão com mais de 200 marcas, 
através de um novo portal online 
de descontos, alavancando a pro-
posta de valor em novas formas de 
utilização: desconto direto, cupão, 
cashback e em novas categorias de 
consumo e mais valorizadas pelos 
Clientes, tais como moda, restau-

ração, desporto, férias e viagens, 
tecnologia e eletrodomésticos, far-
mácia e parafarmácia, e ainda em 
combustíveis.  

Seja em espaços físicos, ou 
através do portal online do Cartão 
Mundo Ageas Seguros, os Clientes 
podem contar com inúmeras van-
tagens por estarem protegidos com 
a marca. 

Seguros

A Ageas Seguros 
desenvolveu  
um serviço  
de consultoria e 
aconselhamento 
gratuito e 
inovador para  
os Clientes PME, 
o serviço PAR - 
Prevenção e 
Análise de Risco.

Ana Rita Cavaco, bastonária  
da Ordem dos Enfermeiros,  
o vice-almirante Gouveia e Melo, 
e Steven Braekeveldt, CEO do 
Grupo Ageas Portugal, estiveram 
presentes no Fórum das Ordens 
Profissionais, em 2 dezembro  
de 2021


