
                          
 
 
 
 

 
 

Lisboa, 07 de março de 2022 – A cidade de Loulé, no distrito de Faro, acaba de receber uma 

nova loja da Ritual Seguros, Mediador exclusivo da Ageas Seguros, sendo esta a primeira da 

localidade. 

Reforçando o posicionamento da Ageas Seguros de que é já uma referência no setor, a premissa 

é de continuar a crescer a nível nacional e manter o serviço de qualidade exímio. Reconhecido 

o trabalho contínuo da marca na adaptação e disponibilização de soluções adequadas aos 

diferentes momentos da vida dos seus Clientes, está agora assegurada uma maior proximidade 

nesta cidade, onde a Ageas Seguros ainda não dispunha de uma loja exclusiva,  

De acordo com Laurent Gerbaud, um dos sócios-gerentes do novo espaço “é com enorme 

orgulho que estamos a cumprir a nossa missão em colorir o território nacional com lojas Ritual 

Seguros. Mais do que permitir, a ainda mais pessoas, um atendimento de qualidade com 

transparência e simplicidade, esta abertura é o reflexo da confiança que os Clientes e a Ageas 

Seguros têm depositado em nós”. 

Com uma imagem apelativa e diferenciadora, proporcionando uma experiência cada vez mais 

única a quem visita o espaço, a nova loja está localizada na Avenida Marçal Pacheco, n.º 70, r/c, 

em Loulé, e conta com dois sócios e uma colaboradora. 

 

Contactos: 

Pedro Oliveira e Laurent Gerbaud 

Telm: 915 591 221 

www.ageas.pt/web/ritual-seguros/  

 

Veja aqui as fotografias da inauguração. 

Ageas Seguros abre nova loja em Loulé 

http://www.ageas.pt/web/ritual-seguros/
https://we.tl/t-zecm5rr2SS


                          
 
 
 
 

 
 

 

 

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 do ouro na categoria 

“Serviços Financeiros e Seguros” dos prémios à Eficácia da Comunicação 2021. 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 

https://www.ageas.pt/
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