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Lisboa, 03 de março de 2020 – A Fundação Ageas regressou ao Pinhal de Leiria para dar 

continuidade ao trabalho iniciado em 2018 e atingir o marco de 30.000 árvores plantadas.  

Além de cuidarem das 25.000 plantadas em 2018, os cerca de 200 voluntários, plantaram 5.000 

novas árvores. 

A ação traduz o compromisso e a 

preocupação da Fundação Ageas 

para com a sociedade, quer a nível 

de envolvimento e 

consciencialização dos seus 

voluntários, quer na sua 

preocupação com o ambiente e o 

seu legado.  

Para Célia Inácio, Presidente da 

Fundação Ageas, «O Pinhal do Rei 

não pode ser esquecido. A sua replantação vai durar anos e muitas ações serão necessárias para 

devolver a beleza desta Mata Nacional. Por isso, voltámos lá, pela terceira vez, com 200 

voluntários da Fundação Ageas, em parceria com o nosso parceiro Quercus e com o apoio do 

ICNF. Plantámos, em família, mais 5.000 pinheiros - que se juntaram aos 25.000 já plantados por 

nós - e cuidamos dos que não vingaram da plantação anterior. Um grande bem-haja aos 

voluntários que aceitaram este desafio. Voltaremos lá!». 

A primeira ação, após os incêndios que destruíram mais de 80% dos 11.000 hectares do Pinhal 

do Rei, decorreu em março de 2018 e contou com 190 voluntários que plantaram 5.000 árvores. 

Em outubro do mesmo ano, a Fundação Ageas assinalou os seus 20 anos com uma segunda 

plantação, sob o mote “20 anos – 20 mil árvores”, onde 206 voluntários plantaram 20.000 

árvores.  

Fundação Ageas planta 5.000 
novas árvores no Pinhal de Leiria 

 

A Fundação do Grupo Ageas Portugal cuidou também das 25.000 árvores plantadas em 2018. 
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Todas estas intervenções estão inseridas no Plano de reflorestação do Pinhal do Rei, assegurado 

pelo parceiro Quercus e pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.  

A nova ação da Fundação Ageas no Pinhal de Leiria está já agendada para dia 21 de novembro 

de 2020, assinalando assim o Dia Nacional das Florestas Autóctones que se comemora dia 23 

de novembro. 

 

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.  

Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/fundacao-ageas 

 
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, a Médis, a Ageas Seguros, a Seguro Directo e a Ageas 

Pensões. 

Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/ 

 

Para mais informações: 

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

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

Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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