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HUMANIZAR A 
ATIVIDADE EMPRESARIAL

A responsabilidade de intervir 
neste quadro de pandemia 
é totalmente inerente à mis-
são da Fundação Ageas, que, 
enquanto organização corpo-
rativa de solidariedade social, 
desenvolve as suas atividades 
em parceria com dezenas de 
instituições de apoio às co-
munidades mais carenciadas 
e/ou vulneráveis. É assim que 
Célia Inácio enquadra a in-
tervenção da instituição a que 
preside, uma intervenção que, 
num primeiro momento, en-
volveu a suspensão de todas 
as atividades com voluntá-
rios, bem como o desenho de 
ações de team builging. Num 
momento posterior, a preo-
cupação prendeu-se com a 
necessidade de desenvolver 
novas formas de manter ativa 
a missão solidária da funda-
ção: “Sentimos, de imediato, 
a relevância de incentivar e 
salvaguardar o papel espe-
cífico das instituições nos-
sas parceiras, aquelas que 
lidam diariamente com as 
populações mais vulneráveis 
e de risco, designadamente 
as pessoas idosas, as pes-
soas com doenças crónicas, 
as famílias carenciadas e as 
pessoas sem-abrigo, entre 
outras”, sustenta.
Com este intuito, essas ins-
tituições foram contactadas, 
tendo sido possível, desde 
logo, identificar três eixos 
prioritários de atuação: a 

A pandemia de Covid-19 veio reforçar a importância 
da missão da Fundação Ageas. Quem o afirma é 
a respetiva presidente, Célia Inácio, chamando a 
atenção para o papel da instituição na promoção do 
voluntariado empresarial e na humanização do apoio 
das empresas à comunidade.

fome, o isolamento dos mais 
idosos e os equipamentos de 
proteção individual. Neste 
contexto, a fundação refor-
çou a parceria com a AMI, 
através do projeto “os AMI-
gos são para as ocasiões”, 
com voluntários e angaria-
ção de fundos; juntou-se 

à Go Parity e ao movimento 
Tech4Covid19 de angariação 
de fundos para aquisição e 
distribuição de equipamen-
tos de proteção individual 
para os hospitais; e apoiou o 
Movimento SOSvizinho, que 
ajuda pessoas com maior 
vulnerabilidade, vizinhas e 
isoladas através da distribui-
ção de bens essenciais.
Foi também neste contex-
to que a fundação começou 
a desenhar dois planos de 
emergência social. O primei-
ro é o Plano de Emergência 
Social Contra a Fome e o Iso-
lamento, que vem respon-
der ao aumento exponencial 
das necessidades em bens 
alimentares dos mais vulne-
ráveis e ao isolamento dos 
mais idosos, por via do fecho 
dos centros de dia, devi-
do à pandemia da Covid-19. 
Este plano específico passa 
por um apoio financeiro e 
humano. Célia Inácio con-
cretiza que, financeiramente, a 
fundação duplicou o montante 
recebido da consignação fis-
cal (IRS de 2018) para apoiar 
sete instituições, cuja missão 
é assistir os mais carencia-
dos, na luta contra a fome. 
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Assim, foi possível ajudar na 
compra de bens alimenta-
res, canalizados para cerca 
de 1200 pessoas através das 
instituições Porta Solidária e 
SAOM, no Porto; CASA, Co-
munidade Vida e Paz; É um 
Restaurante e SoUma, em 
Lisboa; e CASA, no Funchal.
Por outro lado, o Plano de 
Emergência Social de Pro-
teção Individual para Lares e 
Serviços de Apoio ao Domi-
cílio consistiu na compra de 
equipamentos de proteção 
individual para dez institui-
ções, de norte a sul do país, 
impactando cerca de 400 
técnicos e 1400 beneficiários. 
“Sentimos que foi um apoio 
significativo na imensa falta 
de meios destas instituições 
e acreditamos que, se todos 
nos corresponsabilizarmos 

pelo bem comum, por pouco que seja, faremos a diferença nas 
nossas comunidades”, comenta Célia Inácio. 
Um terceiro plano entrou, entretanto, em fase final de desenvolvi-
mento: trata-se do Plano de Emergência Social para a Educação, 
que pretende apoiar crianças e jovens sem meios tecnológicos, nem 
apoio escolar, no entendimento de que, com esta crise pandémica, o 
maior risco de insucesso escolar incidirá nestes grupos sociais mais 
carenciados.
Um dos eixos estratégicos da Fundação é o voluntariado corpora-
tivo, que envolve diretamente os cerca de 1300 colaboradores do 
grupo, bem como mediadores, familiares e amigos. A este propó-
sito, a presidente da fundação afirma: “Enquanto o mundo grita fica 
em casa, para nos protegermos e protegermos os outros, existe a 
outra face das crises pandémicas, a solidariedade. É, de facto, nes-
tes momentos de crise que o apelo ao nosso sentido cívico e solidá-
rio é maior, para apoiar os mais vulneráveis, os mais carenciados, e 
aqueles que se tornaram, de um dia para o outro, ainda mais vulne-
ráveis e carenciados”. 
Daí que o voluntariado continue a ser essencial. Ressalva que, no 
atual cenário, é possível continuar essa missão, em segurança, con-
ciliando as iniciativas solidárias com a necessidade de ficar o mais 
possível em casa. 
A propósito de colaboradores, recorda que estão a trabalhar a partir 
de casa, tendo sido criadas as ferramentas necessárias, reforçadas 

O DEVER DE INFORMAR
“Este é ‘o’ momento de estarmos disponíveis para todos, para juntos ultrapassarmos este 
momento com serenidade e responsabilidade”, afirma Célia Inácio, abarcando a Fundação Ageas, 
mas também as marcas do grupo – Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis Ocidental e Seguro 
Directo. “Assumimos o dever de informar e promover o conhecimento responsável daquilo que 
os nossos clientes podem esperar de nós”, comenta. E concretiza: “Sendo uma crise de saúde 
pública, um dos focos tem sido a Médis, que está na linha da frente, a promover a literacia e a 
apoiar os seus clientes, através da Linha de Enfermeiros disponível 24 horas por dia e com o 
Médico Online, serviço de telemedicina lançado durante a pandemia. Todas as equipas estão 
organizadas, dedicadas e mobilizadas e é incrível ver o nível de solidariedade e de cooperação 
entre todos nestes tempos difíceis e, sem dúvida, que isso ficará na memória e dos nossos clientes, 
instituições, comunidades e sociedade, como um impacto positivo das marcas que representam.”

com o contacto personalizado 
para aferir o estado de saúde 
de cada um e das respetivas fa-
mílias. “Implementámos ainda 
medidas de saúde e bem-estar 
online integradas no progra-
ma interno ‘Ageas Saudável’, 
recentemente premiado pela 
APCE – Associação Portuguesa 
de Comunicação Empresarial, 
que visa disponibilizar aos co-
laboradores apoio psicosso-
cial, intervenção no âmbito da 
psicologia, disponibilização de 
treinos funcionais, yoga, dança, 
alongamentos, pilates, mind-
fulness e workshops sobre nu-
trição e bem-estar”, nota. 
A presidente da Fundação 
Ageas enquadra estas inicia-
tivas, bem como as que foram 
dirigidas aos clientes, numa 
estratégia que contempla a 
sociedade como um dos sta-
keholders a endereçar. A res-
ponsabilidade social – diz 
– é inerente ao desenvolver da 
própria atividade de seguros. 
Daí que uma das cinco esco-
lhas estratégicas da empresa 
tenha por foco “crescer de for-
ma sustentável e criar impacto 
social”, nela se inscrevendo a 
atuação da fundação.
Célia Inácio não tem dúvidas de 
que estes momentos reforçam 

a importância de as marcas 
assumirem perante a socieda-
de um propósito. “Mas não nos 
podemos esquecer que haverá 
sempre um período pós-Co-
vid-19 que terá tantas ou mais 
dificuldades que as que tive-
mos nestes dois últimos me-
ses”, realça, integrando, aqui, 
o fundo solidário da Associação 
Portuguesa de Seguradores, do 
qual o Grupo Ageas Portugal 
faz parte, e que, visando apoiar 
os familiares daqueles que não 
resistiram à luta contra a Co-
vid-19 no exercício da sua pro-
fissão, “vem também ajudar na 
reputação do setor segurador 
com resultados positivos para 
todas as marcas”.
Do que também não tem dú-
vidas é de que a escolha dos 
consumidores é cada vez mais 
responsável social e ambien-
talmente. E defende: “É, por 
conseguinte, natural que va-
lorizem as marcas com com-
portamentos mais solidários. 
E, nos últimos meses, têm sido 
muitas as marcas que se reo-
rientaram para devolver mais à 
sociedade. Mas, é importante 
que este não seja um momento 
único. As causas e os propó-
sitos continuarão a existir sem 
Covid-19”. 
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Obrigado a todos os voluntários que diariamente, 
de diversas formas, apoiam as comunidades

mais vulneráveis à Covid-19.

A Fundação Ageas - agir com o coração é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).
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