
                          
 
 
 
 

 
 

Porto, 10 de novembro de 2022 – A Ageas Seguros acaba de inaugurar um novo conceito de 

loja, localizado na Rua Damião de Góis, N.º 194, 4050-222, Porto. Este novo espaço comercial, 

totalmente adaptado à nova imagem premium da marca, conta com uma equipa de dois 

Colaboradores. 

Segundo Lisete Veloso Couto, Sócio-gerente da Ageas Seguros, “a decisão de avançarmos com 

a remodelação da loja, acontece na sequência da mudança de espaço por parte da Ageas 

Seguros que, já se encontrava localizada numa outra zona nobre do Porto. Este novo ponto é 

estratégico, passando a estar ainda mais perto das pessoas, neste caso, no centro da cidade.  

Não se trata de um investimento exclusivo à loja mas é, também, uma forma de continuarmos a 

crescer comercialmente juntos das PME, aproveitando a excelente localização e oportunidades 

de negócio no Porto.” 

A marca continua apostar no seu plano de renovação e expansão de lojas de Norte a Sul do País, 

com intuito de estar mais próxima das pessoas e das comunidades locais. Com a inauguração 

deste novo espaço, no Porto, pretende-se realçar ainda mais o mundo colorido da Ageas 

Seguros.  

Contactos: 

Lisete Couto – Sócio-gerente AGE Porto  

lizete.couto@agentegeral.ageas.pt 

Tlm: +351 967 572 057 

Rua Damião de Góis, N.º 194, 4050-222 Porto 

http://www.ageas.pt/lisetecouto 
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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 Superbrands, enquanto marca de excelência na área de 

‘Seguros’ onde a capa Ageas Seguros do livro Superbrands foi ainda distinguida no top 4 das mais criativas; 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, 

www.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: 

Bruno Santos l bruno.santos@bcw-global.com l 910 018 144 
Leonor Calheiros  l leonor.calheiros@bcw-global.com | 910 067 169 

Paula Alves | paula.alves@bcw-global.com | 910 117 249 
Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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