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Volume de negócios 
33.8 mil milhões Eur

Mais de 50.000 Colaboradores 
no mundo incluindo parcerias 
não consolidadas

38.000.000
Clientes

A Ageas está presente em 15 países: 
Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, 
França, Portugal, Turquia, China, 
Malásia, Índia, Tailândia, Vietname, 
Laos, Camboja, Singapura e Filipinas

Capital de 10 mil
milhões Eur

Ageas no Mundo
O nosso perfil
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Ageas no Mundo
Em 2017 o Grupo Ageas Internacional obteve
os melhores resultados de sempre





A Ageas entra em Portugal através das marcas 
Ocidental e Médis e da parceria com o Millennium bcp.

Passagem de share de 51% para 100% 
em Não Vida / Médis.

Aquisição da AXA Portugal e Direct. Atualmente como 
Ageas Seguros (negócio Vida & Não Vida) e Seguro Directo.
Portugal torna-se no segundo home market da Ageas.

No conjunto das suas empresas em Portugal, a Ageas 
é 2.º player em Vida, 3.º em Não Vida e 2.º no ranking global.

Ageas em Portugal
A evolução da presença da Ageas em Portugal
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1.292
Colaboradores

99 Milhões 
Eur

Resultado líquido

+63%

Agentes & Corretores, 
Plataforma de Direto, 
Médis

681 Balcões

3.288

Rede de distribuição alargada 
(bancassurance, agentes, B2B, 
internet, direto, affinities):

Omni-Canal

18,6
Não Vida: 13,5%
Vida: 21,7%

%

Quota de Mercado Global

93,2
Não Vida

%

Rácio combinado

-0,5%

229 %

Solvência II

2.2
Não Vida: 628 milhões Eur
Vida: 1.541 mil milhões Eur

Mil Milhões
Eur

+2,7%

1.8
Clientes

Milhões

Grupo Ageas Portugal
Fecho 2017

Volume Negócio



Criar valor para um mundo
mais sustentável.

No Grupo Ageas Portugal
a Responsabilidade Social 
Corporativa é intrínseca ao 
desenvolver da nossa atividade 
por forma a acrescentar valor 
significativo para Clientes, 
Sociedade e demais Stakeholders.

Traduz o nosso posicionamento 
quanto aos grandes desafios 
sociais, ambientais e de negócio, 
nas várias dimensões 
em que temos impacto na 
Sociedade.

Ambicionamos a criação de 
valor partilhado, alcançando 
impacto social ou ambiental 
relevante que é gerador de 
valor para a nossa atividade. 
Contribuímos para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em consonância 
com as nossas opções 
estratégicas.

Responsabilidade 
Social Corporativa



Contribuir para a redução da prevalência das doenças crónicas em Portugal
(1.º foco na diabetes)

Contribuir para a neutralidade carbónica

Proteção para eventos que possam causar impacto significativo na vida 
das pessoas e seus bens

Necessidades de assistência sénior

Preparação do futuro via novas soluções e assimilação da necessidade 
de poupança

3 Pilares Estratégicos, traduzidos em desafios concretos

Responsabilidade Social e Corporativa

cuida

age

protege

criamos valor para um 
mundo mais saudável

saúde

criamos valor para 
um mundo de longevidade 
com mais qualidade

envelhecimento

criamos valor para um 
mundo mais resiliente

resiliência



A Fundação Ageas é uma 
organização corporativa agregadora 
de pessoas e parceiros, 
que promove atividades 
de solidariedade social junto 
da comunidade.
 
Um lugar criado com o objetivo
de não só envolver Colaboradores
em atividades de solidariedade,
como, externamente, contribuir
para uma sociedade mais justa,
indo ao encontro de comunidades
mais carenciadas.  

Voluntariado corporativo

Empreendedorismo 
e inovação

Impacto social sustentável

3 eixos estratégicos:

Fundação Ageas



Números Chave 2017

730
Voluntários

66
Instituições apoiadas

1.849
Participações
em ações

5.329
Horas de 
voluntariado

198
Ações de 
solidariedade





As nossas marcas



A Ageas Seguros disponibiliza produtos 
e serviços adaptados às necessidades 
dos seus Clientes, desenvolvendo a sua 
atividade com uma alargada rede de 
distribuição de Mediadores e Parceiros. 
A Ageas Seguros desenvolve, 
segue e implementa uma estratégia
com foco na proteção, destinada 
a segmentos específicos de Clientes.  

Vencedora do Prémio Cinco Estrelas 
2018, pelo 2.º ano consecutivo, 
encontra-se no mercado para colorir 
o mundo dos seguros. 

Saiba mais em www.ageas.pt

Um mundo para proteger o seu.



A Ocidental Seguros é um dos maiores 
operadores de bancassurance em 
Portugal através do Millennium bcp. 
Oferece um vasto leque de soluções 
Vida e Não Vida, que visa a proteção 
de famílias e empresas, no plano 
pessoal e patrimonial.

A Ocidental Pensões é líder 
destacada no mercado de Fundos 
de Pensões em Portugal, gerindo 
mais de 5.3 mil milhões de euros de 
ativos, que se traduzem numa quota 
de mercado de 27,2%. 

Saiba mais em www.ocidental.pt 
ou www.ocidentalpensoes.pt





Desde a sua fundação, há mais 
de 20 anos que a Médis se afirmou 
não apenas pela proximidade, como 
também pela inovação. 
Hoje, estes valores atingem 
o seu expoente máximo.

A Médis é o espelho da vida dos seus 
Clientes. E sabendo que a saúde
é diferente de pessoa para pessoa, 
criámos um verdadeiro Serviço 
Pessoal de Saúde.

Faz bem à saúde.

A marca Médis é reconhecida 
pelos consumidores e mercado 
pelas diversas premiações obtidas.

Saiba mais em www.medis.pt



A Seguro Directo é uma marca 
de seguros, especializada no seguro 
automóvel, que conta com profissionais 
de excelência do setor e com um claro 
segredo de êxito. A Seguro Directo foi 
pioneira em Portugal na comercialização 
de seguros automóvel via telefone 
e internet.

É a Companhia Direta mais vezes 
premiada pela Escolha do Consumidor: 
venceu pela 4.ª vez nas últimas 5 
edições. 

Saiba mais em www.segurodirecto.pt





Reconhecimento
Somos premiados e reconhecidos
pelos nossos Clientes e Mercado



OCIDENTAL

BEST LIFE INSURANCE COMPANY, 
PORTUGAL

2017

Os Nossos Prémios



Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A.
Sede Social: Av. Dr. Mário Soares - Tagus Park, Edifício 10, 2744-002 Porto Salvo
 
Matricula / Pessoa Coletiva n.º 513 720 502. 
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 1.570.000,00 Euros”




