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Lisboa, 01 de maio de 2020 – Mais de 70 voluntários do Grupo Ageas Portugal e da Fundação 

Ageas produziram mais de 5.000 máscaras não-cirúrgicas, comunitárias, ou de uso social para 

cuidadores formais e informais, para doação a organizações sociais.  

Cerca de um mês depois desde o início da produção, o Grupo Ageas Portugal conta já com mais 

de 70 voluntários. As primeiras 2.800 máscaras foram já entregues a sete instituições: 

Residência de Velhinhos das Irmãzinhas dos Pobres, Lisboa; Fundação Cardeal Cerejeira, Lisboa; 

AMI, Lisboa e Porto; Centro Social e Comunitário do Planalto de Jales, Trás-os-Montes; Centro 

Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto, Matosinhos; Santa Casa da Misericórdia de 

Mértola, Mértola; e Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro, Almada.  

 Os voluntários continuam a produzir máscaras que irão beneficiar mais instituições, de Norte a 

Sul do país.  

A AMI refere que “Em tempos de inquietação e de uma nova dita normalidade, estas doações 

contribuíram para a resolução de um problema que a AMI enfrentava, que é o da proteção dos 

seus colaboradores e beneficiários nos vários equipamentos sociais.  Além de outras medidas 

de proteção fundamentais a aplicar, o uso de máscaras é uma medida crucial. A resposta social 

e sustentável, do Grupo Ageas Portugal e da Fundação Ageas, permitiram colmatar uma 

escassez de meios que a AMI verificava ao nível de equipamentos de proteção individual. A 

todos os colaboradores e seus familiares do Grupo Ageas Portugal que abraçaram o projeto, o 

nosso sincero obrigada. Obrigada por nos protegerem e por permitirem que os nossos 

colaboradores continuassem a prestar cuidados sociais com mais segurança e, a proteger ao 

mesmo tempo, aqueles que precisam mais do que nunca do nosso apoio social. “ 

Grupo Ageas Portugal e Fundação 

Ageas produziram 5.000 máscaras 

comunitárias  

As primeiras máscaras produzidas foram entregues a sete organizações sociais com lares e serviços de apoio 

domiciliário 
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A produção de máscaras do Grupo Ageas Portugal e da Fundação Ageas, tem o apoio da 

Associação de Hotelaria de Portugal, para oferta do tecido, e da Casa Felizardo, para a entrega 

das máquinas de costura.  

Todos os colaboradores e seus familiares que abraçaram o projeto, receberam nas suas casas 

um kit com o material necessário, as instruções de costura e recomendações de higiene e 

segurança. 

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL 

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da  

Europa e da Ásia.  A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde 

se pretende desenvolver, através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade 

através da Fundação Ageas e ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para 

que possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade. A missão do Grupo Ageas Portugal é 

proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo um parceiro de referência nos  

seguros e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.281 Colaboradores e 

2.722 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 milhões de Clientes das várias marcas 

comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o 

negócio e estar próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma 

oferta alargada de serviços através da Clínica Médis, Kleya, Go Far e Ageas Repara. Para mais informações pode visitar 

o website, https://www.grupoageas.pt/, ou seguir a página de Linkedin, https://www.linkedin.com/company/grupo-

ageas-portugal/ ou Instagram, https://www.instagram.com/ageasgrupo/.  

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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