
  

 

 

PRESS RELEASE 

Grupo Ageas Portugal assina compromisso no âmbito da Conferência dos 
Oceanos das Nações Unidas 

Grupo Ageas Portugal junta-se a 150 empresas, com uma capitalização de mercado conjunta de 
1 trilião de euros, para atuar em prol de um oceano mais saudável na Conferência dos Oceanos 
da ONU. 

Cascais, 28 de junho de 2022 —No Fórum da Economia Azul Sustentável e Investimento em 
Cascais, Portugal, um evento especial da Conferência dos Oceanos da ONU, o Grupo Ageas 
Portugal junta-se como signatário, juntamente a 150 grandes nomes para sinalizar o seu 
compromisso para com um oceano saudável, assinando os Princípios para um Oceano 
Sustentável do Global Compact da ONU. Estes abrangem 30 indústrias, 35 países e seis 
continentes, com uma capitalização de mercado conjunta de 1 trilião de euros. 

Além dos Dez Princípios do Global Compact da Organização das Nações Unidas, os Princípios para 
um Oceano Sustentável estabelecem um quadro para práticas empresariais responsáveis em 
todos os sectores e zonas geográficas do oceano. As empresas que os subscrevem 
comprometem-se a avaliar o seu impacto no oceano e a integrar a sustentabilidade oceânica na 
sua estratégia global.  

O mundo depende de um oceano saudável, produtivo e resiliente para a segurança alimentar, 
mitigação do clima e subsistência económica. As alterações climáticas, a pesca excessiva, a 
poluição e o desenvolvimento insustentável e desigual estão a prejudicar a saúde do nosso 
oceano e dos nossos mares. 

"O presente compromisso de 150 empresas da economia azul mostra a vontade do sector 
privado em apoiar a SDG 14 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14). Os oceanos saudáveis 
e produtivos dependem de todos os intervenientes para fazer a sua parte. Sinto-me encorajada 
por estas empresas e pelo seu empenho em integrar a saúde dos oceanos nas suas estratégias 
empresariais", diz Sanda Ojiambo, Secretária-Geral Adjunta e CEO do Global Compact das 
Nações Unidas. 

“Tendo a resiliência climática como uma das nossas ambições até 2030, foi sem hesitar que 
acedemos ao convite para nos juntarmos ao conjunto de empresas que assinaram este 
compromisso. A par das florestas, a proteção dos oceanos é absolutamente fundamental para 
endereçar os impactos das alterações climáticas e valorizar a biodiversidade. Pela posição 
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geográfica que Portugal ocupa, este deve ser um tema crítico para a sustentabilidade do país 
pelo seu valor ecológico e potencial socioeconómico”, afirma Flávia Nobre, Responsável de 
Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal. 
 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (Vida debaixo de água) tem o nível mais baixo de 
investimento financeiro de qualquer um dos 17 ODS. Verifica-se a necessidade de aumentar o 
financiamento público, privado e misto para promover uma economia azul sustentável.  
 

O Global Compact da ONU anunciou que se vai juntar a uma coligação de stakeholders globais 
para desenvolver uma orientação universal para as Obrigações Azuis - um compromisso para 
fornecer ao mercado global consistência e transparência no financiamento da economia azul 
sustentável. A Global Guidance for Bonds Financing the Blue Economy visa fornecer aos 
participantes no mercado, critérios, práticas e exemplos claros para emissões de empréstimos 
obrigacionistas azuis. 

Para além do Grupo Ageas Portugal, encontram-se como signatários dos Princípios para um 
Oceano Sustentável do Global Compact das Nações Unidas algumas das maiores empresas da 
economia azul, como a Mediterranean Shipping Company, Ørsted, SAP SE, e Thai Union.  A lista 
completa dos signatários pode ser encontrada aqui. 

 
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 1.307 Colaboradores 

e 2.332 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.8 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, Ageas Repara e Mundo Ageas. 
Para mais informações pode visitar o website, https://www.grupoageas.pt/, ou seguir a página de Linkedin, 

https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/ ou Instagram,  https://www.instagram.com/ageasgrupo/. 

 

 
Para mais informações: 
Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 

Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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