
                          
 
 
 
 

 
 

Torres Vedras, 25 de novembro de 2022 –  A Ageas Seguros inaugura um novo conceito de loja 

premium em Torres Vedras. O espaço comercial totalmente renovado, localizada na Rua 1.º de 

Dezembro, 6, 2560-300, Torres Vedras, composto por uma equipa de 4 profissionais, disponibiliza 

aconselhamento sobre uma vasta gama de serviços e seguros.  

Segundo Nélson Lopes, Agente AGE, “a Ageas Seguros garante uma equipa experiente, 

especializada e pronta a adaptar as soluções para acompanhar as necessidades de cada Cliente. 

Com a renovação deste espaço, em Torres Vedras, conseguimos ter uma comunicação mais clara 

das nossas soluções, ao mesmo tempo que perpetuamos um dos nossos valores: a Proximidade.  

A aposta neste novo conceito e modernização reforça o posicionamento de uma relação cada 

vez mais transparente com os nossos Clientes.” 

A seguradora conta com mais de 200 lojas espalhadas de norte a sul do País. Com o objetivo de 

continuar a entregar os valores da marca através da valorização da experiência do Cliente, a 

Ageas Seguros tem vindo a apostar na abertura de novas lojas e na melhoria das existentes 

através da aplicação de um novo conceito e imagem, denominado como Loja Premium. 

Contactos: 

Nélson Lopes – Loja AGE Torres Vedras  

nelson.lopes@agentegeral.ageas.pt  

Tlm: +351 917 298 324 

Rua 1.º de Dezembro, 6, 2560-300, Torres Vedras  

https://www.ageas.pt/web/nelson-lopes-e-associados-seguros-torres-vedras/ 
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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 6.º ano consecutivo com o prémio 5 estrelas e que distingue 

as melhores marcas do mercado, a nível de produtos e serviços); Superbrands – capa top 3, e vencedora pelo 2.º ano consecutivo. 

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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