ESEGUR APOIA 30º PEDITÓRIO
NACIONAL DA AMI
A ESEGUR apoiará o 30º Peditório Nacional de Rua da AMI – Ajuda Médica
Internacional. O peditório realizar-se-á entre os dias 24 e 27 de maio em todo o
território nacional, Continente e Ilhas.

A recolha, transporte e tratamento de valores provenientes dos fundos angariados no
peditório ficará a cargo da ESEGUR que assegurará esse serviço em todo o continente e ilhas.
Centenas de voluntários estarão presentes nas ruas, em centros comerciais, e nos principais
hipermercados de Portugal.
Este Peditório Nacional de Rua representa um duplo objetivo: por um lado, recolher
fundos para as missões internacionais bem como para o projeto de ação social desenvolvido
em Portugal, por outro, perceber qual a perceção que o cidadão comum tem da AMI e da Ação
Humanitária e, se possível, sensibilizá-lo para uma intervenção mais direta e pessoal numa
causa.
A ESEGUR aliou-se à causa “SÓ ESTAMOS A PEDIR PORQUE AINDA TEMOS A
QUEM DAR”, e sob esse mote afirmou um dos valores da empresa, a Solidariedade Social. A
ESEGUR tem todo o prazer em reafirmar que é uma empresa parceira da AMI.
Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

Sobre a ESEGUR:
A ESEGUR é a maior empresa portuguesa global de Segurança Privada e conta com
um quadro de pessoal composto por mais de 2.000 colaboradores. Detém mais de
2.600 clientes nas áreas da Banca assim como mais de 2.400 superfícies comerciais.
A ESEGUR é especialista na prestação de serviços de segurança, onde se incluem,
entre outras, as atividades de Transporte, Guarda, Tratamento e Distribuição de
Valores, a Vigilância de Bens Móveis e Imóveis e a Exploração e a Gestão de Centrais de Receção e Monitorização de
Alarmes e de Videovigilância. Líder no Transporte e Tratamento de Valores, a ESEGUR é responsável pela recolha de
receitas e fornecimento de valores em mais de 5.000 pontos dispersos pelo país e assegurando a gestão de mais de
4.000 máquinas ATM. A ESEGUR tem sede em Lisboa (Prior Velho) e atua em toda a extensão do território nacional,
onde está presente com sete delegações (Porto, Coimbra, Viseu, Palmela, Algarve, Açores e Madeira). A ESEGUR
detém a certificação pela norma ISO 9001.

Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

