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A primeira seguradora em 
Portugal com serviços em 
Android Automotive.

A CA Seguros continua a apostar na inovação ao 
lançar a CA Seguros em Android Automotive, o que 
faz com que seja a 1ª seguradora em Portugal a 
disponibilizar os seus serviços através desta 
tecnologia. 

Disponível exclusivamente em veículos com sistema 
integrado em Android Automotive.



O que é o Android Automotive?

É um sistema operativo cuja operação está estritamente 
ligada ao hardware do veículo.

Sendo Android, pode executar aplicações no sistema 
operativo, integrando funções de infoentretenimento no 
veículo. Esta plataforma garante a independência face ao 
smartphone, para que seja possível desfrutar de uma 
experiência unicamente focada no veículo e na condução.



Qual a diferença entre 
Android Auto e 
Android Automotive?

Enquanto o Android Auto apenas permite 
controlar as aplicações em execução no 
telemóvel, como a navegação ou reprodução de 
música, o Android Automotive permite aceder às 
funções do veículo, como por exemplo, partilhar 
a sua localização no caso de um sinistro. Várias 
funcionalidades podem ainda ser executadas 
com recurso à voz, o que se traduz em maior 
segurança na estrada.



Quais as 
funcionalidades 
da CA Seguros 
em Android 
Automotive?

• Listagem das apólices CA Automóvel e selecção da apólice no 
contexto do veículo

• Partilha da localização do veículo

• Listagem de redes de Agências do Crédito Agrícola perto de mim

• Pedido de assistência em viagem.



Exemplos de Veículos com 
Android Automotive

2020 Polestar 2

2021 Volvo XC40 P8

2021 Volvo XC40 Recharge

2022 GMC Hummer EV

2022 Renault Megane E-Tech Electric

2022 Volvo XC60

2022 Volvo S90

2022 Volvo V90

2022 Volvo V90 Cross Country

O Android Automotive já chegou a Portugal e começa a estar 
disponível nas grandes marcas de produção de veículos.



Login e 
funcionalidades



Os novos serviços da CA Seguros em Android 
Automotive estão disponíveis para Clientes com 
Seguro CA Automóvel e com registo 
na App CA Seguros ou CA Seguros Online.

Para efectuar login, o Cliente deverá utilizar as 
mesmas credenciais destas aplicações. 

Autenticação - Login

https://www.creditoagricola.pt/para-mim/proteger/servicos/app-ca-seguros
https://www.creditoagricola.pt/para-mim/proteger/servicos/ca-seguros-online


A Homepage da App é o mapa com as 
agências CA mais perto da localização 
do veículo.
O número de agências apresentadas 
varia consoante a configuração do OS 
do veículo

Home – Agências CA



Home – Agências CA 
(detalhe)

Ao seleccionar uma Agência CA serão 
apresentados os detalhes da mesma com 
as seguintes opções:

Navegação: encaminha o utilizador para 
app de navegação existente no veículo com 
as direcções entre a sua localização e a da 
Agência CA.

Contactar: inicia uma chamada telefónica 
caso o Cliente tenha sistema de chamada 
configurado.



Ao seleccionar o icon presente na Home, 
serão apresentados os dados do utilizador em 
sessão. Além disso o utilizador pode:

Seleccionar apólice para efectuar um pedido 
de assistência ou consultar pedidos de 
assistência, necessitando para isso seleccionar a 
apólice CA Automóvel associada ao veículo em 
contexto. 
Após selecção, o Cliente poderá seleccionar 
outra.

Histórico de assistências: após a selecção da 
apólice, esta opção permite consultar os pedidos 
de assistências efectuados para a apólice 
seleccionada.

A minha conta

NIF 123567890

Telemóvel 911234567

E-mail ivoemail@gmail.com



Na selecção de apólice só serão apresentadas 
apólices do seguro CA Automóvel e que estejam 
num dos seguintes estados:

• Em vigor

• Outro tomador

• Por validar.

A minha conta – Selecção de apólice



A minha conta –
Histórico de assistências

No histórico, são apresentados todos os pedidos 
de assistência feito para a apólice em contexto 
na App, onde é possível consultar o seu detalhe.



Ao seleccionar um pedido de assistência, é 
apresentado o seu detalhe e um QRCode.

Ao fazer o scan com o telemóvel do QRCode, o 
Cliente poderá consultar a informação do pedido 
de assistência no seu telemóvel.

A minha conta – Histórico de 
assistências (detalhe)



Na Home será apresentada uma das opções:

• Pedir assistência: Caso não tenha um pedido de 
assistência no estado “A processar”.

• Consultar Pedido de Assistência: Caso tenha 
um ou mais pedidos de assistência no estado “A 
processar”.

Pedir Assistência

Na lista de pedidos de assistências em aberto, 
onde ao seleccionar um deles, será 
apresentado o seu detalhe, conforme 
apresentado no slide anterior. Nesta página, é 
possível efectuar novo pedido de assistência.



Pedir Assistência

Ao seleccionar a opção para pedir assistência, 
caso já tenha seleccionado uma apólice, será 
apresentado o mapa com a localização do 
veículo.

O Cliente deverá seleccionar o motivo do 
pedido de assistência, antes de submeter.



Seleccione o motivo da assistência.

Pedir Assistência – Motivo de contacto



Para efectuar o pedido de assistência é 
necessário indicar os contactos do Cliente. 

Para tal são utilizados os contactos do Cliente 
em contexto, podendo este consultar, antes de 
submeter.

Pedir Assistência – Dados de contacto

123567890

ivoemail@gmail.com

911234567



Pedir Assistência - Resumo

Ao submeter o pedido de assistência com 
sucesso, são dadas recomendações de 
segurança ao utilizador.



Ao submeter o pedido de assistência com 
sucesso, também é enviado um e-mail de 
resumo ao utilizador.

Pedir Assistência – E-mail de resumo



A minha conta – Terminar sessão

Caso o utilizador pretenda efectuar
login com outro utilizador, poderá 
terminar a sua sessão.



Para questões relacionadas com a CA Seguros em 
Android Automotive, contacte-nos:

appcas@ca-seguros.pt

Crédito Agrícola Seguros Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.
Rua da Campolide, 372 – 3º Dtº | 1070-040 Lisboa
E-mail: geral@ca-seguros.pt 
Apoio e informações sobre a App CA Seguros: appcas@ca-seguros.pt
M.C.R.C. de Lisboa Pessoa Colectiva nº 503 384 089
Capital Social 18.000.000€

ca-seguros.pt | 213 806 000*
Atendimento personalizado, dias úteis das 8h30 às 17h30.

*Custo de uma chamada para a rede fixa nacional.

mailto:appcas@ca-seguros.pt

