Fundação Ageas apoia cerca de 10.000 pessoas
com doação de material mobiliário e informático
O material provém do edifício onde trabalhavam equipas do Grupo Ageas Portugal

Lisboa, 1 de fevereiro de 2021 – No âmbito do desenvolvimento do novo edifício de escritórios
da sede do Grupo Ageas Portugal no Parque das Nações, iniciou-se o processo de saída do
Edifício Entreposto, onde trabalhavam cerca de 230 pessoas diariamente, agora todos em
trabalho remoto. Essa mudança permitiu doar material mobiliário e informático à Fundação
Ageas com uma finalidade solidária.

Neste seguimento, a Fundação Ageas, em conjunto com
a Entrajuda – uma instituição de solidariedade social –,
montou uma ação de doação durante três dias, que
permitiu doar 684 bens mobiliários. Esta iniciativa
possibilitou dar uma nova vida aos produtos, abrangendo
24 instituições de solidariedade social de 16 concelhos
diferentes, apoiando no total 9.914 pessoas.

Também foi doado 1173kg de material informático à
Entrajuda, que procederá à verificação do estado do mesmo e, em caso de não aproveitamento,
encaminhará para reciclagem.

Célia Inácio, Presidente da Fundação Ageas, explica esta ação: “O Grupo Ageas Portugal estava
de saída do Edifício Entreposto e como não precisavam de muitos daqueles materiais, deixaramnos à nossa responsabilidade. A maior parte dos materiais estava em bom estado e a tarefa era
simples: dar-lhes uma nova vida, reduzir o impacto ambiental e ajudar quem mais precisa. Os
objetivos foram cumpridos: em apenas três dias conseguimos ajudar quase 10.000 pessoas,
estamos bastante orgulhosos!”.
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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
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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:
Carolina Alves Pereira - cpereira@atrevia.com | 914 027 457
Isabel Camarate Campos – icampos@atrevia.com | 914 027 468
Rui Rijo - rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900
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