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Para dar voz e representar a dedicação de tantas 
Pessoas do nosso Grupo ao apoio diário dos Clientes e 
sensibilizar também para a importância de estar prote-
gido, vamos iniciar o ano de 2023 com um novo projeto 
denominado Histórias Seguras. Esta é uma iniciativa do 
Grupo Ageas Portugal, em parceria com a CNN Portugal, 
que contará a todos os espectadores histórias verídicas e 
inspiradoras, de quem mais precisou de ajuda num mo-
mento de angústia, dúvida ou incerteza, com o intuito 
de desmistificar, não apenas o trabalho das seguradoras, 
mas revelar a diferença que um seguro pode fazer na 
vida de cada Pessoa. 

Para dar voz a estas histórias reais e de superação, 
que passarão na televisão, de todos os portugueses, va-
mos contar com novos talentos na área da produção 
audiovisual. Os selecionados terão como mentor o ator 
Diogo Morgado, que fará a devida orientação e que esta-
rá presente em toda a comunicação e desenvolvimento 
da iniciativa.

O nosso compromisso com Portugal passa pelo apoio 
aos nossos Clientes particulares, e também no apoio às 
empresas. Porém, a este abraço seguro que damos aos 
nossos Clientes, juntamos um abraço solidário e com 
impacto social. Temos como missão criar experiências 
humanas emocionais e relevantes, o que também passa 
por, precisamente, ser interventivos e ser uma voz ativa 
e de mudança positiva na Sociedade.

Quer seja nos seguros ou além seguros, somos Par-
ceiros para a vida. 

A década de 20 deste século ficará na Histó-
ria como um período muito conturbado. À 
pandemia soma-se uma impensável guerra 
na Europa, de final imprevisível.

Com a economia a dar sinais contraditó-
rios, as famílias, sobretudo de classe média, enfrentam 
dificuldades crescentes para ’esticar’ o rendimento até 
ao final do mês e fazer face às responsabilidades, soman-
do-se as insuficiências no acesso a serviços essenciais, 
que dificultam o dia a dia e põe em risco a previsibilida-
de do futuro.

O setor dos seguros não pode ser indiferente ao con-
texto social em que opera. Além de apoiarem as Pessoas 
no presente, têm de ajudá-las a acreditar no futuro. No 
seu futuro e no da sua família.

No Grupo Ageas Portugal organizamo-nos como um 
ecossistema vivo, moldado de acordo com as necessida-
des dos Clientes, ajudando a dar forma às suas expetati-
vas e pretensões. Existimos com o propósito de tornar 
a vida mais fácil, mais previsível. Se tudo correr bem, 
ajudamos a preparar as novas etapas e tornamos mais 
seguros os desafios diários. Se correr menos bem, não 
viramos as costas – estamos presentes quando é preciso, 
transmitindo apoio e esperança no amanhã.

Algumas Pessoas ainda nos veem, apenas, como um 
serviço obrigatório em algumas áreas; não nos reconhe-
cem como um Parceiro que evoluiu na busca permanen-
te de novas respostas aos desafios que nos vão sendo co-
locados ao longo do tempo.

Grupo Ageas Portugal,  
um Parceiro para a vida
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PROMO

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.


