
 
 

1 
 

 

Lisboa, 19 fevereiro de 2018 – Sob o mote “Quando se age com o coração, 3 

segundos são suficientes para melhorar a vida de alguém”, a Fundação Ageas lança 

o seu vídeo institucional que representa a sua essência e missão.   

Para celebrar 20 anos de existência, a Fundação Ageas desenvolveu, com a DCE 

loving brands, um filme que retrata o seu envolvimento na sociedade, através da 

promoção  de atividades de solidariedade social.  

Com a produção a cargo da Ursa Maior, este filme conta com a participação de 

voluntários e ilustra o trabalho desenvolvido pela Fundação Ageas, cujo foco são as 

pessoas, dando corpo ao nome da instituição – “agir com coração”. Entre as várias 

atividades realizadas que totalizam, em 20 anos, 148 mil horas de voluntariado, estão 

retratadas as ações de reflorestação, distribuição de material escolar, apoio a idosos 

e a pessoas sem-abrigo, Programas de Literacia Financeira, atribuição de bolsas 

sociais e desporto solidário. 

As atividades retratadas no filme estão suportadas por um ecossistema de parcerias 

de longo prazo entre a Fundação Ageas e organizações do 3.º setor, que permitem 

fortalecer os meios de implementação e aumentar o seu impacto social na sociedade. 

A Fundação Ageas foi criada com o objetivo de envolver Colaboradores em atividades 

de solidariedade e, ainda, externamente contribuir para uma Sociedade mais justa e 

resiliente, agindo em prol das comunidades mais carenciadas e/ou em risco.  

 

Assista ao filme aqui: https://youtu.be/5uoXUaFAq94 

 
Sobre a Fundação Ageas  
A Fundação Ageas, lançada em Portugal em 1998, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) que tem por missão apoiar a comunidade, promovendo o voluntariado corporativo e a solidariedade 
social, bem como desenvolvendo programas com impacto social. Pretende ser uma instituição corporativa 
que contribui para comunidades inclusivas e resilientes. Com o objetivo de aumentar o seu impacto social 
na comunidade, a Fundação Ageas estruturou um modelo estratégico baseado na construção de um 

 

Os seus 3 segundos começam agora… 

 

Fundação Ageas assinala os seus 20 anos com momentos-chave da sua missão  
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ecossistema de parcerias de longo prazo, em torno de 3 eixos: voluntariado corporativo, empreendedorismo 
e inovação social e parcerias para o impacto social sustentável. 
Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/fundacao-ageas 
  
 
 
 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 

Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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