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Pétis é a nova marca para cães e gatos 

do Grupo Ageas Portugal 

 Rações, seguro de saúde, veterinários e serviços reunidos em www.petis.pt. 

 

Lisboa, 05 de julho de 2022 – A adoção de animais aumentou com a pandemia. Em 2020, de 

acordo com o Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), os portugueses 

adotaram mais gatos (78% ) e mais cães (15%) relativamente a 2019. No total, já há quase três 

milhões de cães e mais de meio milhão de gatos registados. 

Para ajudar os donos a responder às necessidades dos seus animais de companhia, o Grupo 

Ageas Portugal lança a Pétis, uma plataforma que reúne todos os serviços necessários no 

mesmo clique – rações, seguro de saúde, clínicas veterinárias e vários serviços (escolas, tosquias, 

creches, hotéis, entre outros).  

A Pétis inclui um serviço de alimentação para cães e gatos, especialmente desenvolvido por 

veterinários especialistas em nutrição, com entrega ao domicílio. Estas rações, produzidas em 

Portugal com 25% de carne e peixe frescos, são concebidas para proporcionar aos animais uma 

alimentação o mais completa e nutritiva possível. Este serviço é complementado por uma oferta 

especial mensal, que pode variar entre snacks, areias, sacos, brinquedos e outros e outras 

ofertas especiais.  

Intuitiva e de fácil utilização, a plataforma Pétis permite, ainda, gerir os seguros e todas as 

funcionalidades associadas, registar o perfil dos animais e consultar, em qualquer momento, 

uma ampla rede de serviços, clínicas e hospitais veterinários, que pode pesquisar de acordo 

com a sua localização, e que inclui os respetivos horários, contactos telefónicos e moradas.  

O lançamento da Pétis, uma nova marca além seguros, é um grande marco para o Grupo Ageas 

Portugal, por ser o primeiro ecossistema para animais domésticos em Portugal com alimentação 

personalizada desenvolvida por veterinários especialistas em nutrição, soluções de saúde e 

proteção, descontos em serviços relevantes, e ainda uma linha de triagem gratuita.   
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“Queremos ser uma comunidade de partilha de valores e de paixão pelos animais. A nossa 

ambição foi criar uma plataforma que respondesse a todas as necessidades dos donos e dos 

animais de companhia, reunindo no mesmo espaço as soluções imprescindíveis para o dia a dia. 

Afinal, quem tem Pétis, tem tudo!”, comenta Tiago Neves, Diretor Geral Pétis. “Somos mais do 

que um grupo segurador”, prossegue Tiago Neves, “e a Pétis traduz este sentimento, fazendo 

parte de uma estratégia de diversificação e de complementaridade com a atividade de seguros 

a longo prazo, focada em prevenção, proteção e assistência, através da criação de uma proposta 

de valor acrescentado para os nossos Clientes”, conclui. 

Ao subscreverem o serviço, os Clientes terão acesso a uma variedade de benefícios exclusivos, 

como curadoria de conteúdos sobre cuidados animais, live chat para dúvidas e informações 

adicionais, bem como eventos, cursos, podcasts e outras iniciativas.  

 
SOBRE A PÉTIS 

A PÉTIS é o primeiro ecossistema digital integrado com todos os serviços fundamentais para cães e gatos e seus 
companheiros. Numa só plataforma, os clientes podem encontrar soluções de proteção à medida, aconselhamento 
nutricional e rações 100% naturais com gamas exclusivas para os diversos segmentos e necessidades, a maior rede 
nacional de clínicas e hospitais veterinários, um motor de busca dedicado com serviços dedicados e uma comunidade 
com artigos de especialistas, podcasts, histórias e muito mais. Ao colocar os pets e os seus donos e companheiros no 
centro de toda a oferta de produtos e serviços, a Pétis quer construir a maior comunidade de petlovers portuguesa. 
E garante ainda descontos exclusivos em todos os serviços aos seus clientes e ofertas especiais em todas as 
encomendas. Pétis. Quem tem, tem tudo. Para mais informações pode visitar o website www.petis.pt. 

 

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, visite https://www.grupoageas.pt/ ou siga a página de Linkedin, ou Instagram. 
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Para mais informações: 

Leonor Calheiros  l leonor.calheiros@bcw-global.com | 910 067 169 

Bruno Santos l bruno.santos@bcw-global.com l 910 018 144 

Paula Alves | paula.alves@bcw-global.com  

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