
 
 
 
 
 
 

Comunicado à imprensa 

Grupo Ageas Portugal doa mais de 400 mil euros 

 para a resposta da CVP à Pandemia 

 

• Doação vai permitir aumentar a capacidade para realizar testes de diagnóstico a cerca 

de 60.000 pessoas, comprar e implementar seis unidades móveis e testes de 

diagnóstico à COVID-19 na região Centro do país. 

• Garantia da aquisição de equipamento e material médico, de desinfeção, e capacidade 

logística. 

 

Lisboa, 18 de junho de 2020 - O Grupo Ageas Portugal, através das suas marcas Ageas Seguros 

e Médis, doou 411.900 euros como forma de apoio à resposta da Cruz Vermelha Portuguesa no 

quadro da prevenção e controlo da Pandemia.  

A parceria assinada pelas duas instituições no dia 17 de junho de 2020, no Palácio da Cruz 

Vermelha em Lisboa, vai permitir aumentar o número de testes de diagnóstico à COVID-19 e 

potenciar uma resposta mais rápida à crise de saúde pública causada pela pandemia.  

“O apoio do Grupo Ageas Portugal, através da Ageas Seguros e Médis, é crucial para garantir a 

continuidade da resposta da Cruz Vermelha Portuguesa no quadro da prevenção e controlo da 

Pandemia. Com este apoio vamos garantir mais e melhor”, salienta Francisco George, 

Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. 

José Gomes, Membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, refere “O Grupo Ageas 

Portugal através das suas marcas Ageas Seguros e Médis, assumiu como compromisso, desde 

sempre, ajudar a gerir, antecipar e proteger a sociedade contra riscos e imprevistos, para que 

possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade. Fruto da situação 

atípica que todos, de igual forma, vivemos, esta parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa para 



a criação de Unidades Fixas e Móveis e do aumento da capacidade de testes é o reflexo disso 

mesmo. “ 

Vão ainda ser criadas e geridas Unidades Fixas, na região Centro do país (Aveiro, Viseu, Coimbra, 

Leiria, Guarda, e Castelo Branco), bem como Unidades Móveis de Triagem, sempre que ativadas.  

Com capacidade para testar cerca de 60.000 pessoas, as Unidades Móveis de Triagem 

encontram-se, atualmente, em fase de implementação, estando prevista a sua 

operacionalização no final de junho.  

 

A doação cobre a aquisição e a capacidade logística das unidades de campanha hospitalar, os 

serviços de laboratório e as necessidades intrínsecas à gestão de recursos humanos.  

 

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, Ageas Repara e Mundo Ageas. 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 

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