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O Grupo colocou à disposição 14 milhões de Euros através do
Fundo Internacional Extraordinário para a Emergência
Covid.19

Milão – A Assicurazioni Generali, no contexto do Fundo Internacional Extraordinário
lançado para fazer frente à Emergência Covid-19, efetuou um contributo ao Departamento
de Proteção Civil de Itália através de um fornecimento de aproximadamente 20 milhões
de máscaras profissionais de proteção respiratória destinadas aos operadores envolvidos
na emergência sanitária Covid-19. O primeiro abastecimento será entregue dentro de
duas semanas, sendo que o segundo dentro de três semanas.
A eficácia da colaboração público-privada, envolvendo um investimento total de
aproximadamente €28 milhões de Euros – dos quais €14 milhões destinados à Proteção
Civil e os restantes €14 milhões colocados à disposição da Generali através do Fundo de
Emergência Internacional Extraordinário Covid-19 constituído pela Generali no passado
dia 13 de Março -, permitirá que a carência deste equipamento indispensável na proteção
dos trabalhadores de saúde seja ultrapassada em todas as regiões de Itália e demonstra
a importância e utilidade do diálogo contínuo entre o Estado e todas as empresas
envolvidas em qualquer ajuda, durante a presente emergência pandémica.
O Grupo Generali, presente em 50 países em todo o mundo, ativou a sua própria rede a
nível global com a finalidade de apoiar a Proteção Civil na procura de fornecedores de
equipamento sanitário necessário para o combate desta Emergência. Foram iniciados
contactos com vários fornecedores, em particular na China.
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Domenico Arcuri, Comissário Extraordinário para a Emergência Coronavirús
comentou “Gostaria de agradecer ao Grupo Generali pela sua verdadeiramente preciosa
ajuda; mas gostaria de agradecer também ao Grupo por ter colocado à disposição a sua
rede global, que foi decisiva permitindo criar uma rede de contactos com potenciais novos
fornecedores. Este contributo é mais um testemunho da extraordinária solidariedade do
sistema do país durante o período mais doloroso e difícil que a Itália enfrenta desde a
Segunda Guerra Mundial. Um período em que o Estado demonstrou a sua capacidade de
agir rapidamente e de identificar os corretos instrumentos e canais para responder às
solicitações mais urgentes.”
Gabriele Galateri di Genola, Presidente da Assicurazioni Generali e Philippe Donnet,
CEO do Grupo Generali comentaram: “O Grupo Generali está orgulhoso de poder fazer
um contributo tangível ao Departamento de Proteção Civil Italiano, que está empenhado
neste momento a uma escala sem precedentes. O Fundo, lançado há poucos dias, está
envolvido em muitas iniciativas de ajuda prática. Também gostaríamos de agradecer aos
funcionários do Grupo que, começando por Itália, decidiram contribuir para o Fundo,
juntando os seus donativos aos da Companhia. Este é um passo de grande importância
solidária neste momento de particular privação.”
A Assicurazioni Generali está envolvida em iniciativas noutros países onde o Grupo opera,
com atenção particular aqueles mais afetados pelo vírus, como a Espanha, França e Ásia.
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