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Lisboa, 16 de outubro de 2019 – A Fundação Ageas 

e a Fundação de Assistência Médica Internacional 

(AMI) assinalam o Dia Mundial da Alimentação com a 

parceria #agirsemdesperdícioalimentar.  

O programa de educação alimentar para famílias 

carenciadas, do Centro Porta Amiga da AMI, pretende 

através da realização de workshops, capacitar os 

participantes para uma alimentação saudável, sem desperdício. Os workshops contam 

com a Vitamimos como parceiro de implementação. 

O projeto das duas instituições pretende ainda: capacitar para a preparação de refeições 

económicas, saudáveis e completas; contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares, 

com impacto positivo na saúde; transmitir princípios básicos de poupança nas compras 

e gestão do orçamento familiar; sensibilizar para a importância do planeamento das 

refeições; prevenir o desperdício, promover o reaproveitamento de “restos”; alertar para 

a importância de conservar corretamente os alimentos; e promover uma alimentação 

adequada à Diabetes e à Hipertensão Arterial. 

#agirsemdesperdícioalimentar está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento 

sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais à volta de um 

conjunto de objetivos e metas comuns. Este programa de educação alimentar contribui 
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para os ODS 1 (erradicar a pobreza), 2 (erradicar a fome) e 17 (parcerias para a 

implementação dos objetivos). 

 

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 
ecossistema de parcerias de longo prazo, em torno de 3 eixos: voluntariado corporativo, empreendedorismo 
e inovação social e projetos com impacto social sustentável.  
 
Sobre o Grupo Ageas  
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente 
em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de Vida e Não Vida a milhões 
de Clientes Particulares e Empresas. A Ageas ajuda os seus Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra 
os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados para responder às suas necessidades, 
presentes e futuras. A Ageas é um dos maiores grupos seguradores europeus e encontra-se entre os 
principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com mais de 13.000 
Colaboradores A Ageas é uma empresa líder no ranking segurador português, operando desde 2005 
através de marcas reconhecidas como a Ocidental e a Médis, assim como de uma joint venture com o 
Banco Millennium BCP e juntando-se a Ageas Seguros e a Seguro Directo em 2016. Saiba mais em: 
www.grupoageas.pt 

Sobre a AMI 

A AMI foi fundada em 1984, com o Ser Humano no centro de todas as suas preocupações, com o objetivo 
inicial de prestar assistência médica nos PALOP, alargando rapidamente a todo o mundo, tendo a primeira 
missão decorrido na Guiné-Bissau, em 1987. Porém, em 1994, face à necessidade de intervir em território 
nacional, a AMI estendeu a sua área de atuação na tentativa de minimizar os efeitos dos fenómenos da 
pobreza e exclusão social em Portugal. A promoção de uma cidadania ativa na área do associativismo, 
formação ou ambiente são outras áreas importantes desenvolvidas pela Fundação. Trinta e cinco anos 
depois, a AMI já atuou em 82 países e conta com 15 equipamentos e respostas sociais em Portugal. 
www.ami.org.pt 

Para mais informações: 

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