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REGULAMENTO GERAL  

“OFERTA AGEAS SEGUROS:  

UMA ANÁLISE PAR – SERVIÇO DE PREVENÇÃO E ANÁLISE DE RISCO” 

A Ageas Portugal, Companhia de Seguros S.A., com sede Rua Gonçalo Sampaio, 39, 

Apart. 4076, 4002-001 Porto, Matrícula/Pessoa Coletiva Nº 503 454 109, capital social 

7.500.000 Euros), e com o registo na ASF n.º 1129 (verificável em www.asf.com.pt) vai 

levar a efeito, no dia 26 de janeiro de 2022, a partir das 14h30, a oferta de cinco análises 

PAR – Prevenção e Análise de Risco, durante o evento presencial e digital “1.000 Maiores 

PME Ageas Seguros | Exame”, o qual obedecerá às condições que a seguir se indicam: 

1. A oferta irá ter lugar durante o evento presencial e digital através do canal de

Facebook oficial do parceiro Exame Portugal que se realizará no dia 26 de janeiro 

de 2022 (https://www.facebook.com/exameportugal/) e destina-se aos 

empresários que valorizarem a oferta e pretenderem solicitar à Ageas Seguros. 

2. Para receber a oferta deverá:

2.1. Ser alvo da comunicação em qualquer dos canais onde tenha contacto com 

a oferta, ser uma PME, com atividade económica na área da Produção, 

Industrial, Serviços, etc. 

2.2. Enviar um e-mail para premio.prevencao@ageas.pt com o assunto ‘Oferta 

PAR’, e solicitar a concretização da oferta PAR anunciada durante o evento 

‘1.000 Maiores PME’ de 26 de janeiro de 2022, e identificando os seguintes 

dados chave da empresa: Nome da empresa, NIPC, CAE, Morada da sede, 

contactos do representante (e-mail e telemóvel). 

2.3. Ser uma das primeiras cinco empresas a enviar o e-mail a solicitar a Oferta. 

2.4. Receber um e-mail de confirmação e contacto por parte da Ageas Seguros 

para a realização da análise PAR em data a agendar. 
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3. A oferta inicia no dia 26 de janeiro de 2022, às 14h30, com término no mesmo dia
às 23h59, de acordo com as condições estipuladas no presente regulamento.

4. Não serão aceites participações submetidas fora do prazo estabelecido.

5. Participantes:

5.1. A participação na presente ação de oferta, não exige aos participantes 

nenhuma contribuição financeira ou despesa de qualquer tipo, com exceção dos 

eventuais custos inerentes ao acesso à Internet, para efeitos de inscrição da 

participação, que são por conta do requerente da oferta. 

5.2. A oferta não se encontra de forma alguma associada ao Facebook, nem aos 

seus associados. O Facebook não os patrocina, avalia ou administra. 

5.3. As informações sobre a realização da oferta PAR serão divulgadas apenas 

às empresas a quem se destine a oferta  através de contacto direto/mensagem 

privada. A realização da análise PAR, será efetuada em data a agendar, nas 

instalações da empresa. 

5.4. A Ageas Seguros não é responsável por pedidos enviados fora do período 

estabelecido para a oferta ou que desrespeitem as condições previstas no 

presente regulamento. 

5.5. A Ageas Seguros não se responsabiliza por situações a que seja alheia, 

designadamente por mau ou deficiente funcionamento da plataforma de 

divulgação da oferta. 

5.6. No âmbito da presente oferta, a Ageas Seguros não poderá ser 

responsabilizada por quaisquer atos ilícitos praticados pelos Requerentes, ou 

terceiros, durante ou após a realização da ação., nomeadamente os seguintes: 
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 Utilização da oferta para publicar mensagens e/ou comentários que

incentivam à violência; 

 A utilização indevida de endereços eletrónicos, com vista ao envio

de spamming, propostas comerciais não solicitadas, correntes de 

mensagens privadas ou públicas, assim como a apresentação de páginas 

ilegais. 

 entre outros.

5.7. Qualquer pedido de informação ou reclamação sobre a presente oferta deverá 

ser enviado por mensagem através do endereço de e-mail 

premio.prevencao@ageas.pt 

6. Oferta

6.1.  A oferta é uma análise PAR – Prevenção e Análise de Risco, a realizar pelas 

equipas técnicas de Análise de Risco da Ageas Seguros. Esta oferta inclui visita 

às instalações, realização da análise técnica de risco, preparação e envio de 

relatório de risco identificado, bem como de proposta de melhoria para mitigação 

do risco identificado. 

6.2. A oferta será atribuída aos cinco primeiros pedidos rececionados que 

cumprirem todos os requisitos da ação. 

6.3. As empresas beneficiadas pela oferta não serão anunciadas nos meios de 

comunicação Ageas Seguros ou do parceiro e organizador do evento – Exame, 

reservando-se ao direito de privacidade do usufruto da oferta.  

6.4. As empresas com direito à oferta terão um período de 30 dias, após o 

recebimento da confirmação da atribuição da respetiva oferta por parte da Ageas 

Seguros, para  enviar, para o e-mail premio.prevencao@ageas.pt, informação 
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complementar de dados identificada em 2.2. Caso não se verifique o envio dos 

dados dentro deste período, a empresa perderá direito à oferta. 

6.5.  A oferta correspondente à análise PAR, objeto do presente regulamento, não 

é suscetível de ser convertida em dinheiro. 

6.6. Só será atribuído uma análise por empresa, independentemente do número 

de pedidos que a Ageas Seguros rececionar provenientes do mesmo Grupo. 


