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Um passo à frente 
no sector segurador 
Com 10 marcas no seu reportório, o Grupo Ageas Portugal tem vindo a disponibilizar 

uma oferta cada vez mais abrangente aos seus clientes no universo dos Seguros. 

Mas a sua actuação já chegou à prestação de serviços, aumentando a sua oferta 

de valor e cimentando a sua posição inovadora no mercado 
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O Grupo Ageas Portugal assume, desde 
2005, o seu papel como um dos principais 
players no mercado segurador nacional. No 
entanto, alargou recentemente o seu posicio-
namento à prestação de serviços, através das 
diferentes marcas que lançou, "Para além dos 
seguros". Hoje, assume-se como um grupo 
sólido e relevante no tecido empresarial por-
tuguês, o que lhe conferiu em 2020 a distin-
ção de "Melhor Grupo Segurador", pela Capi-
tal Finance International (CFI.co). 

A aposta faz parte de uma estratégia de 
diversificação e de complementaridade cen-
trada na apresentação de produtos, mas tam-
bém na prevenção, protecção e assistência, 
com propostas de valor acrescentado para os 
seus clientes, com o objectivo final de pro-
porcionar uma experiência emocional e rele-
vante nas suas vidas. 

O universo Ageas é composto, assim, 
por dez marcas, divididas por duas gran-
des áreas. A dos Seguros, onde se incluem 
as marcas Ocidental, Médis, Seguro Direc-
to, Ageas Pensões e Ageas Seguros; e a área 
"Para além dos seguros", da qual fazem par-
te a Go Far e a Clínica Médis - que resultam 
de duas fortes parcerias -, a Ageas Repara, o 
Mundo Ageas e a Kleya. 

Adicionalmente, o grupo agrega a Funda-
ção Ageas, uma IPSS que visa a prossecução 
de fins de solidariedade social na comunida-
de. Actua essencialmente em três eixos: o vo-
luntariado corporativo, em que são apoiadas 
instituições de solidariedade social através 
do contributo de colaboradores do grupo, 
mediadores e familiares, onde se insere o 
projecto "Chamada Amiga", para fazer face 
ao isolamento dos nossos seniores; o em-
preendedorismo e inovação social, que con-
siste na capacitação e promoção da inclusão 
de pessoas socialmente fragilizadas através 
de acções como o programa "Relança-te -
Escola de Impacto Online"; e o impacto social 
sustentável, a pensar num futuro melhor nas 
áreas da saúde, educação e inclusão. 

Para o Grupo Ageas Portugal, o território 
da cultura e das artes, mais do que uma apos-
ta estratégica, é uma escolha óbvia, precisa-
mente por ver na cultura um encaixe perfeito 
com a sua actividade central: o mundo dos 
seguros - que nada mais é do que um mundo 
de protecção e de prevenção. Por isto, as pes-
soas são o centro da sua actividade: os seus 
clientes, os seus parceiros e todos os seus 
stakeholders. E isto tem tudo a ver com emo-
ções, com momentos-chave da vida das pes-
soas onde pode fazer a diferença. O mundo 
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da cultura e das artes é também um mundo 
de emoções, de experiências, de criação e de 
expressão. Estes dois mundos estão ligados e, 
para o Grupo Ageas Portugal, funcionam de 
forma complementar. 

Marcas de seguros 

Uma das marcas mais antigas do Grupo 
Ageas Portugal é a Ocidental, fundada em 
1987, assumindo-se como a maior operado-
ra de venda de seguros no canal bancário em 
Portugal, disponibilizando os seus produtos 
através de uma forte parceria com o Millen-
nium bcp. A sua oferta é composta por um 
vasto leque de soluções Vida e Não Vida, vi-
sando a protecção de empresas e particulares, 
tanto no plano pessoal como patrimonial. 

Respondendo às diferentes fases e neces-
sidades dos seus clientes, a carteira de so-
luções Ocidental inclui a protecção da casa, 
saúde e acidentes pessoais, bem como produ-
tos de reforma e outras soluções de poupança 
e investimento. A outra marca fundada em 
1987 é a Ocidental Pensões, agora designada 
Ageas Pensões, após o processo de rebran-
ding. Esta marca é líder nacional no mercado 
de fundos de pensões, ao gerir cerca de seis 
mil milhões de euros em activos, o que se 
traduz numa quota de mercado de 27,4%. 

Marcas Além Seguros 

Uma promessa para o futuro 

O Grupo Ageas Portugal assegura que o seu 
futuro passa por continuar ao lado dos 

portugueses e da sociedade: com produtos 

e serviços adaptados às necessidades de 

forma a garantir a máxima protecção e 

segurança; com uma comunicação e 

iniciativas muito focadas na prevenção; com 
o trabalho desenvolvido na Fundação Ageas, 

apoiando múltiplas causas sociais, comu-

nidades e pessoas. Continuará, também, 

comprometido com o bem-estar dos seus 
colaboradores e, por isso, a mudança para 
os novos edifícios, em Lisboa e no Porto, 

possibilitará novas formas de trabalhar, um 

ambiente de trabalho mais colaborativo e a 

flexibilidade e agilidade necessárias para 

responder às novas exigências de negócio. E 

endereça cada um destes temas com a lente 

da sustentabilidade, aliando sempre a 

perspectiva económica com os potenciais 

impactos sociais e ambientais. 

Marcas Seguradoras 
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No âmbito da actividade de gestão de 
benefícios de reforma, analisa e propõe às 
empresas e aos seus colaboradores soluções 
flexíveis e com valor acrescentado, que lhes 
asseguram qualidade de vida e protecção 
para o futuro. O Investimento Responsável/ 
/ESG tem sido um foco da Ageas Pensões, se-
guindo desde há muito estes princípios nos 
seus investimentos. 

A Médis, que este ano assinala 25 anos, 
afirmou-se ao longo do tempo como uma re-
ferência no sistema de saúde privado, crian-
do um Serviço Pessoal de Saúde. Assume-se 
como pioneira e inovadora na oferta de di-
versos serviços, tendo sido a primeira a criar 
uma linha de triagem (disponível 24 horas, 
sete dias por semana), que esteve na génese 
da actual linha da Saúde 24. 

Paralelamente, o investimento na digita-
lização, através da criação de uma app, com 
possibilidade de submeter despesas médicas 
de forma rápida, ter acesso directo a consul-
tas por videochamada e aceder ao historial, 
tornou a gestão da saúde dos clientes muito 
mais simples, eficaz e personalizada. A cria-
ção de novos seguros, como o Médis Dental, 
o estabelecimento de parcerias e o reforço da 
protecção oncológica foram fundamentais 
para o crescimento da marca. Desde o apare-
cimento da pandemia de Covid-19, em 2020, 
que houve uma adaptação ao contexto, com a 
comparticipação de testes, o reforço da linha  

de atendimento médico online (que permite a 
realização de consultas à distância), a entre-
ga gratuita de medicamentos e um avaliador 
de sintomas Covid-19, disponível para todos 
(clientes e não clientes) no site da Médis. 

Já este ano, lançou o Programa Bebé 
Médis e uma plataforma que pretende con-
tribuir para o debate alargado da saúde em 
Portugal denominada por "A Saúde dos Por-
tugueses: um BI em nome próprio". 

Também prestes a celebrar 25 anos está a 
Seguro Directo, a operar desde 1996 no sector 
automóvel português. Foi pioneira na comer-
cialização de seguros para automóveis através 
de telefone e internet, com uma linguagem 
simples e clara. Recentemente, renovou a sua 
identidade visual com o mote "mais simples 
do que pensa", posicionando-se como a se-
guradora que está sempre presente na vida 
dos seus clientes, que os acompanha e pro-
tege, através de uma forte presença digital 
e de uma linha de atendimento que dá fácil 
resposta a todas as necessidades. Este ano, 
associou-se ao prémio anual "Seguro Direc-
to Carro do Ano" como patrocinador oficial, 
o mais antigo e prestigiado galardão da in-
dústria automóvel em Portugal. O objectivo 
é demonstrar o seu foco na inovação e na se-
gurança na condução. Além disso, continuará 
a promover o Turismo dentro do nosso País 
com a iniciativa "Directo à Escapadinha". 

A marca mais nova do Grupo Ageas Por-
tugal, dentro do segmento de seguros, é a 
Ageas Seguros, que em 2021 completa cinco 
anos, apesar da sua longa história dedicada 
ao mundo da protecção e dos seguros. Para 
comemorar o 5.° aniversário e agradecer a 
confiança de milhares de clientes, de parcei-
ros e de colaboradores, a marca proporcionou 
um concerto digital com a artista Aurea. 

Desde 2016 que a marca disponibiliza 
produtos e serviços adaptados às necessida-
des dos seus clientes, através de uma alar-
gada rede de distribuição de mediadores de 
norte a sul e ilhas. 

A seguradora desenvolve, segue e imple-
menta uma estratégia com foco na protecção 
dos seus clientes, tendo por base a assinatu-
ra "Um mundo para proteger o seu". Tem-
-se afirmado ainda nas áreas de consultoria, 
análise de negócios e no apoio às PME, no 
sentido de promover boas práticas ao nível da 
prevenção, como são exemplo o serviço Pre-
venção e Análise de Risco e o Prémio Inova-
ção em Prevenção. Para além disso, aposta na 
preservação de uma relação próxima e dura-
doura com Ordens Profissionais. 

Distinções que reconhecem 
ovalor 

Com uma actuação abrangente no merca-
do, o Grupo Ageas tem vindo a acumular 
distinções através de várias marcas. A 
Médis foi vencedora do prémio Marcas de 
Confiança e Superbrands; a Seguro Directo 
venceu, dois anos consecutivos, o Prémio 
Escolha de Excellentia, que reconhece as 
empresas que se destacam pelo seu 
serviço centrado no cliente; a Ageas 
Pensões foi distinguida com o prémio de 
"Melhor Fundo de Pensões de Portugal" 
pela publicação internacional especializada 
Investment & Pensions Europe; a Ageas 
Seguros recebeu a distinção de Marca de 
Excelência, pela Superbrands, e conquistou 
o prémio Cinco Estrelas pelo quinto ano 
consecutivo; e, por último, a arquitectura 
e design interior da Clinica Médis foi pre-
miada com um "Gold Muse Award", atribuí-
do na competição Muse Design Award. 
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Está ainda em curso a renovação das lo-
jas Ageas Seguros de norte a sul, reforçando o 
posicionamento estratégico da marca, apos-
tando num conceito de loja premium, mais 
próximo das pessoas e colorindo o mundo 
dos seguros. 

Marcas "Para além dos seguros" 

A ambição crescente do grupo em ser re-
levante na vida diária das pessoas, fortale-
cendo relações que vão mais longe do que a 
simples venda de um seguro ou a gestão de 
um acidente, fez com que fossem criadas so-
luções que respondem às necessidades mais 
prementes dos clientes. 

A Go Far foi a primeira marca "além dos 
seguros", criada em 2018, resultando de 
uma parceria entre a Médis e a Associação 
Nacional de Farmácias (ANF). Esta permite 
que cada cidadão monitorize o seu estado de 
saúde ao longo da vida, com acesso a servi-
ços farmacêuticos e de bem-estar. Desde o 
seu lançamento, os clientes Médis ficaram, 
de imediato, com acesso a uma série alarga-
da de serviços prestados nas farmácias, em 
condições preferenciais, entre os quais: ava-
liação do índice de massa corporal, adminis-
tração de vacinas e injectáveis ou medição 
de pressão arterial e da frequência cardíaca, 
prestados por farmacêuticos e outros pro-
fissionais de saúde, como nutricionistas. Por 
outro lado, os portugueses detentores do car-
tão Saúda, das Farmácias Portuguesas, têm 
condições especiais de adesão aos seguros de 
saúde Médis Saúda. A rede de farmácias pres-
tadoras da Médis possibilita que os clientes 
Médis tenham o reembolso automático dos 
serviços financiados. Durante este ano, foi 
lançado o serviço de Meios Complementares 
de Diagnóstico e Terapêutica de Cardiologia, 
permitindo a realização de exames de cardio-
logia nas Farmácias Portuguesas. 

No mesmo ano foi lançada a Clínica Mé-
dis, que democratizou o acesso à saúde oral, 
de norte a sul do País, acessível a todos os 
portugueses, mesmo os que não têm seguro 
de saúde Médis. Depois da abertura da pri-
meira clínica nas Amoreiras, seguiu-se o 
plano de expansão em Lisboa, Almada, Avei-
ro, Porto e Oeiras, contando neste momento 
com um total de 10 clínicas. Destaca-se o ele-
vado nível de satisfação e de fidelização dos 
pacientes, devido à implementação de uma 
experiência de cliente diferente e inovadora. 

Em 2019, surgiu a Ageas Repara, uma 
empresa que se dedica à detecção e diagnós-

  

tico de fugas e humidades, através de méto-
dos não destrutivos. Mas a Ageas Repara não 
se limita a dar resposta a problemas repor-
tados, efectuando ainda recomendações de 
prevenção e manutenção, de modo a mitigar 
problemas futuros. 

Durante 2020, a empresa realizou cerca 
de 2000 missões, tendo uma taxa de satis-
fação de 4,8 em 5. Este ano, está previsto o 
alargamento deste serviço para a região cen-
tro, destinado a clientes fora do mercado se-
gurador, individuais ou empresariais. 

No ano passado, em pleno confinamento 
devido à pandemia por Covid-19, ficou onli-
ne o Mundo Ageas, uma plataforma de servi-
ços que coloca, em contacto directo, clientes 
com a necessidade de realização de serviços 
correntes do dia-a-dia e prestadores de ser-
viços, que oferecem várias soluções. Tem ac-
tualmente disponível um conjunto de mais 
de 800 serviços e conta com uma rede de 
mais de 15 mil profissionais preparados para 
dar resposta às necessidades dos clientes. 

Ainda em 2020 o Grupo Ageas Portugal 
adquiriu a Kleya, uma empresa que presta 
um serviço global e facilitador do processo 
de estabelecimento de residentes estran-
geiros em Portugal. Uma one-stop shop que 
presta consultoria independente, oferecendo 
soluções integradas e adaptadas às necessi-
dades abrangentes de clientes estrangeiros 
(reformados, trabalhadores realocados ou 
estudantes), que desejam viver ou investir 
em Portugal, bem como o mais recente fenó-
meno de teletrabalho. 

Feito de nós 

É uma campanha interna do Grupo Ageas 

Portugal que procura valorizar a maior das 

mais-valias da organização: as Pessoas. 

Com o objectivo de dar a voz de cada um/a, 
a campanha, entre outras iniciativas, 
desafia os colaboradores a partilharem o 
seu lado B num testemunho descontraído e, 

acima de tudo, humano e genuíno, que 

inspire e seja inspirador. Entre várias 

questões, abordamos desde memórias de 

infância ao propósito pessoal e profissional, 

enquanto parte da organização - porque, 

afinal, as conquistas do Grupo Ageas 

Portugal são "feitas de nós". 
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