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Lisboa, 1 de junho de 2021 – Para assinalar o Dia Mundial da Criança, a Fundação Ageas, 

juntamente com o Grupo Ageas e suas marcas, acaba de lançar uma iniciativa solidária, que tem 

como objetivo apoiar a Fundação “O Século”, especificamente a Colónia Balnear. A campanha 

digital, promovida nas redes sociais do Grupo e das marcas do portefólio Ageas Portugal 

pretende dar a conhecer a mais pessoas o importante trabalho realizado pela Fundação “O 

Século”, assim como, apoiar a Colónia Balnear com uma doação de até 10.000 euros. 

Para a angariação do valor pretendido, será publicado um vídeo nas páginas de redes sociais da 

Fundação Ageas e de todas as marcas do Grupo Ageas Portugal, alusivo a esta iniciativa, entre 

os dias 1 e 7 de junho. Por cada gosto, comentário e partilha da publicação, a Fundação Ageas 

irá doar 1 euro para a Colónia Balnear, e 5 euros por cada novo seguidor da Fundação “O Século”. 

O valor da doação será atribuído de duas formas: 5.000 euros serão investidos em obras de 

reabilitação do edifício afeto à Colónia Balnear; e os restantes 5.000 euros serão utilizados para 

financiar bolsas sociais para as férias de crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Ana Margarida Azevedo Pereira, Secretária-Geral da Fundação Ageas, refere que “Este apoio 

vem na sequência de um projeto de mentoria em Estágios com Impacto, onde a Fundação Ageas 

tem acompanhado as necessidades da Fundação “O Século”. A instituição necessitava de 

algumas obras e é importante apoiar estas instituições sociais que são fundamentais na vida de 

muitas crianças. Estamos muito contentes pela oportunidade de, através desta campanha, 

podermos levar alguma felicidade às crianças da Fundação, através do melhoramento de 

espaços e da atribuição de bolsas, continuando a criar sorrisos em cada uma delas.”  

Veja o vídeo aqui. 

Fundação Ageas assinala o Dia da Criança com 
campanha digital para apoiar a Fundação “O Século” 

O objetivo é apoiar a Fundação com uma doação até 10.000 euros 

 
 

https://www.facebook.com/FundacaoAgeas/posts/4323202384396952
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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 inovação social e projetos com impacto social sustentável. Saiba mais em: 

https://www.grupoageas.pt/fundacao-ageas 

 

 

Para mais informações: 

Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Isabel Camarate Campos | icampos@atrevia.com | 914 027 468 

Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 
Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

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