
                          
 
 
 
 

 
 

Viseu, 16 de novembro de 2022 –  Viseu recebe hoje a inauguração da nova loja da Ageas 

Seguros, um novo espaço com um conceito premium, localizada na Avenida Dr. António José de 

Almeida, nº344, R/C, 3510 - 044, Viseu.  Esta nova loja foi pensada para proporcionar um espaço 

mais acolhedor e apelativo para os seus colaboradores e clientes e, junta-se aos oito escritórios 

existente nas zonas de Coimbra e Viseu.  

Segundo António Pereira Coelho & Luís Roque, Agentes Seguros Beira Serra, “A Ageas Seguros 

com esta renovação quis trazer à cidade de Viseu mais modernidade, mais comodidade e, ao 

mesmo tempo, um espaço mais acolhedor que permita ao Cliente sentir-se automaticamente 

bem-vindo. Esta é uma loja que já existe há alguns anos e esta foi a oportunidade perfeita de a 

melhorar, tornando-a mais convidativa e, simultaneamente, conseguir proporcionar uma 

experiência mais positiva a quem nos visita.” 

Viseu é, atualmente, uma das regiões com maior carteira de Clientes e, por isso, a Ageas Seguros 

decidiu dar continuidade à renovação da imagem das suas lojas, oferecendo, assim, um espaço 

mais convidativo e uma imagem modernizada e premium.  

Contactos: 

António Pereira Coelho e José Coelho – Agentes AGE Seguros Beira Serra  

pereira.coelho@agentegeral.ageas.pt  

Tel.: +351 235 412 385 - Tlm: +351 968 038 612/ +351 968 518 752 

Av. Dr. António José de Almeida, nº344, r/c  3510 - 044, Viseu  

https://www.ageas.pt/web/sbs-seguros-coimbra-e-viseu/  

 

 

Viseu recebe loja premium da Ageas Seguros  
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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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