
Grupo Ageas Portugal, Fundação Ageas e Rádio 

Renascença apoiam fortemente a União Audiovisual 

A emissão “Três por Todos” angariou mais de 31.000€

Lisboa, 13 de julho de 2021 – O Grupo Ageas Portugal e as suas marcas - Ageas Seguros, Médis e Seguro

Directo – assim como a Fundação Ageas associaram-se à Rádio Renascença, numa ação solidária non stop de

três dias de apoio à União Audiovisual, nunca antes realizada, que contou com a presença de mais de 100

convidados, entre músicos, atores e outros profissionais da área da cultura.

A iniciativa contou com as atuações de HMB, Buba Espinho, Barbara Tinoco, Syro, Teresinha Landeiro, Carolina

Deslandes, Virgul, Noble, The Gift, Paulo Gonzo, Tim, Nena, João Couto, Elisa, Joana Espadinha, Nuno Ribeiro,

Ana Bacalhau, Blaya, José da Câmara, DJ Kamala, André Amaro e The Black Mamba.

Durante esta maratona de rádio, realizada na Praça do Rossio, foram angariados mais de 31.000€ através de

donativos e artigos licitados no leilão solidário, para a União Audiovisual, que apoia centenas de famílias de

profissionais da cultura. O Grupo Ageas Portugal fez questão, também, de participar neste leilão, tendo

adquirido uma guitarra assinada por todos os artistas envolvidos nesta ação, e que ficará em exposição no

novo edifício Ageas no Parque das Nações, como recordação da iniciativa e da importância da solidariedade.



Inês Simões, Diretora de Comunicação Corporativa e

Marca do Grupo Ageas Portugal, conclui que “o apoio

à cultura está muito presente no ADN do Grupo Ageas

Portugal. Ao longo dos anos temos apostado no

compromisso de dinamização da cultura, inclusão e de

promoção do talento nacional, pelo que não

poderíamos ficar de fora desta iniciativa, sobretudo,

num momento em que o setor cultural se encontra em

dificuldades. Colocámos muita energia nesta iniciativa,

estamos muito satisfeitos com os resultados e,

sobretudo, por podermos contribuir para fazer

verdadeiramente a diferença. Um grande obrigado a

todas as pessoas que se juntaram a nós nesta causa .”

João Machado, Presidente da Fundação

Ageas, refere que “assistimos a uma

mobilização inspiradora de apoio ao trabalho

notável da União Audiovisual, através de

donativos monetários e doações de bens

alimentares. Estamos confiantes que esta ação

solidária vai contribuir para que os

profissionais da cultura se sintam mais

apoiados, enquanto ainda não lhes é possível

regressar ao trabalho.”

Paralelamente, a Fundação Ageas lançou uma campanha de angariação de bens alimentares através dos

seus voluntários, colaboradores e mediadores com o objetivo de ajudar a União Audiovisual na

distribuição de cabazes pelo país, impactando centenas de famílias de profissionais do audiovisual – mais

de 1.000 pessoas - entre os quais, músicos, técnicos, atores, cabeleireiros, maquilhadoras, que viram os

seus rendimentos reduzidos e que se encontram a passar por grandes necessidades. No total foram

doados cerca de 1.000 alimentos para a Associação.



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/.

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

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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