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1.1 À conversa com o nosso CEO
Embora o futuro nos traga inúmeras
mudanças, para as quais nos estamos
constantemente a preparar,
sabemos também que o amor, a empatia,
o reconhecimento, o sentimento
de pertença ou a segurança são
necessidades humanas que não irão
desaparecer.
Quais são as opções estratégicas do Grupo Ageas
Portugal? Que caminho está a trilhar?
Para nos mantermos relevantes junto dos nossos
Stakeholders e, principalmente, junto dos nossos
Clientes, precisamos de nos reinventar de forma
contínua, sendo cada vez mais competitivos
e, acima de tudo, humanos na forma como
nos relacionamos e como acompanhamos os
momentos importantes das suas vidas.
O Steven Braekeveldt é CEO do Grupo Ageas
Portugal desde 2016. Como vê a evolução do
Grupo Ageas Portugal no mercado nacional?
Desde 2005, ano em que o Grupo Ageas inicia a
sua operação em Portugal, é clara a aposta no
país como um dos seus principais mercados.
Desde então, temos vindo a construir e a
desenvolver parcerias fortes para proteger os
nossos Clientes e permitir que vivam o presente e
o futuro com a máxima segurança e serenidade.

Acredito que temos provado que estamos a
contribuir para o desenvolvimento do país, pela
forma ética e responsável com que atuamos, pelo
foco em sermos um empregador de referência e
pelo investimento na sociedade portuguesa, seja
por via do nosso negócio, ou por via do trabalho
realizado pela Fundação Ageas. Este trabalho
consistente permite-nos afirmar, com orgulho, que
somos um dos líderes do mercado segurador em
Portugal.

Temos assistido a rápidas mudanças que
transformam e continuarão a transformar
o mundo em que vivemos e o ambiente em
que as empresas operam. Nestas tendências
destacam-se a crescente preocupação ambiental
e consciencialização de que o nosso planeta está
no limite e de que a tomada de ação é urgente.
As alterações demográficas que, em Portugal,
se traduzem no envelhecimento da população e
consequentes diferenças intergeracionais, têm

impacto no mercado de trabalho e nas escolhas
dos consumidores, assim como a evolução
tecnológica, cada vez mais exponencial, com tudo
o que traz de bom, mas também com os desafios
que coloca. Todos os dias somos confrontados com
situações que nos desafiam e exigem abordagens
novas e disruptivas.
Deste modo, temos procurado orientar a empresa
para as pessoas e para a Sociedade, endereçando
problemas significativos e emergentes. Temos,
por isso, um plano estratégico que reflete a nossa
visão estratégica e que incorpora fatores como: a
inovação; a sustentabilidade e criação de impacto
social; a tecnologia ao serviço do nosso negócio;
o reforço de parcerias fortes e diferenciadores; a
nossa atuação para além da atividade de seguros,
seja na componente direta de negócio, seja ao
nível do papel ativo que queremos continuar a
afirmar no mercado e na Sociedade; e também
o desenvolvimento contínuo de um ambiente
de trabalho que dá palco à criatividade e ao
empreendedorismo das nossas pessoas.
O papel de uma seguradora é proteger as pessoas
e apoiá-las nos momentos mais difíceis. De que
forma o Grupo Ageas Portugal esteve presente na
vida dos portugueses, em contexto de pandemia?
Durante a crise pandémica, e apesar das medidas
impostas pelo confinamento, conseguimos,
mais do que nunca, estar próximos das
pessoas. Assumimos um forte compromisso e
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responsabilidade pela segurança, proteção e apoio
aos nossos Colaboradores, Parceiros e Sociedade.
Adaptámos os nossos processos e métodos de
trabalho para dar continuidade às atividades
e responder às necessidades. Estivemos, e
continuaremos a estar, ao lado dos portugueses
e da Sociedade, através de soluções que passam
por produtos e serviços adaptados ao perfil de
cada um, e também pela promoção de iniciativas
focadas na prevenção, na proteção, na saúde, na
assistência e na literacia.
O Grupo Ageas Portugal tem por missão
“proporcionar uma experiência emocional e
relevante na vida das pessoas”. Como imagina
um futuro para o Grupo, cada vez mais próximo
das pessoas?
O Grupo Ageas Portugal prima por ser uma
empresa que marca pela diferença no mercado
português, desde logo, por sermos um Grupo
colorido, num setor tantas vezes, e erradamente,
tido como cinzento. É certo que muitos Clientes
dos seguros apenas têm contacto na altura
do pagamento do seguro ou na ocorrência
de um infortúnio. Queremos ser diferentes,
proporcionando mais momentos de contacto com
o Cliente e queremos estar presentes no seu dia a
dia e nos momentos bons das suas vidas, de forma
a apoiá-los sempre e quando mais precisam.
Haverá algo mais nobre e inspirador que pensar
constantemente em como encontrar formas de
dar um passo em frente na prevenção, proteção e
assistência às pessoas?
É igualmente crucial estarmos presentes onde
está a tecnologia e onde estão as ideias mais

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO
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NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES
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inovadoras, indo além dos seguros. Rodeamonos de especialistas que partilham o seu
conhecimento e a sua experiência. Queremos
alavancar a construção de uma comunidade com
Parceiros e empresas para enfrentarmos juntos os
desafios da Sociedade de hoje e do futuro.

No Grupo Ageas Portugal temos, pela primeira
vez, uma estratégia integrada de sustentabilidade
para toda a organização em Portugal, que tem
como grande ambição orientar cada gestor
para a incorporação de práticas sustentáveis na
sua área de expertise e responsabilidade. Num
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de cada produto, onde as opções ecológicas e a
reutilização de materiais são o standard ou onde a
prevenção das doenças crónicas e a conservação
da biodiversidade faz parte da gestão de risco.
Esta mudança de cultura não acontece da noite
para o dia, mas estamos convencidos de que este
é o único caminho a seguir e que temos um papel
fundamental a desempenhar como gestor de risco
e investidor.

Embora o futuro nos traga inúmeras mudanças,
para as quais nos estamos constantemente a
preparar, sabemos também que o amor, a empatia,
o reconhecimento, o sentimento de pertença ou
a segurança são necessidades humanas que não
irão desaparecer. Onde há emoções envolvidas,
estamos lá, no negócio da proteção e na garantia
de devolver paz de espírito aos nossos Clientes.
Este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade
do Grupo Ageas Portugal. Acredita que a
Sustentabilidade pode ser a força motriz na criação
de valor para o futuro? Qual o posicionamento
estratégico do Grupo neste âmbito?
A sustentabilidade é uma parte integrante do que
somos, enquanto Grupo segurador e além dos
seguros, e tornar-se-á ainda mais importante
no futuro. Para mim, não é uma coisa nova. Há
mais de 40 anos que considero esta ligação entre
os negócios e a sustentabilidade como uma
forma muito natural de criar valor, para todos os
Stakeholders, incluindo os Acionistas.

O NOSSO
RELATÓRIO

Uma empresa não existe sem pessoas
– Colaboradores, Clientes, Parceiros,
Fornecedores, Acionistas – e o que que
faz a verdadeira diferença é a paixão,
a garra, o conhecimento, o empenho,
a resiliência, a capacidade de superação
e de nos reinventarmos todos os dias,
a coragem para arriscar e a capacidade
de empreender.
futuro próximo (o nosso Amanhã), vamos ter
novos escritórios, em Lisboa e no Porto, que vão
materializar novas formas de estar e de trabalhar,
onde a sustentabilidade é um pilar-chave.
Estamos a moldar uma cultura de criação de valor
partilhado, na qual a inclusão faz parte do desenho

Este primeiro Relatório de Sustentabilidade é,
portanto, mais um passo em frente no caminho
que estamos a trilhar. Pela transparência e
melhoria contínua, enquanto forma de prestar
contas e de corresponder à confiança que é
depositada em nós pelos nossos Stakeholders.
É também uma das formas para germinar uma
mentalidade sustentável, responsável e inclusiva
em todas as decisões, sejam elas grandes ou
pequenas. Algo que vamos consolidar com a
chegada do novo ciclo estratégico, que temos já
em preparação.
Quer-nos deixar alguma reflexão ou notas finais?
Gostaria de referir que uma empresa não
existe sem pessoas – Colaboradores, Clientes,
Parceiros, Fornecedores, Acionistas – e o que
que faz a verdadeira diferença é a paixão, a garra,
o conhecimento, o empenho, a resiliência, a
capacidade de superação e de nos reinventarmos
todos os dias, a coragem para arriscar e a
capacidade de empreender. É algo que tentamos
promover constantemente na nossa organização,
que o ano de 2020 nos permitiu demonstrar
na prática e que nos deve a todos encher de
orgulho.
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1.2 A nossa identidade
Proporcionar uma experiência emocional
e relevante na vida das pessoas faz parte
do nosso ADN.
Com mais de 190 anos de experiência, o Grupo
Ageas está sediado em Bruxelas e presente em 14
países, concentrando as suas atividades na Europa
e na Ásia que, em conjunto, constituem a maior
quota do mercado global de seguros.
Em 2005 chega a Portugal, através das marcas
Médis e Ocidental e da parceria com o Millennium
bcp. Em 2016, com a aquisição da AXA Portugal
e da Seguro Directo, inicia-se a constituição
do Grupo Ageas Portugal com um processo de
rebranding da marca, focado na construção da
notoriedade da mesma e no desenvolvimento de
uma cultura e identidade únicas.

Apesar da conotação cinzenta do setor segurador,
no Grupo Ageas ousamos ser diferentes, como
espelham as nossas Missão e Visão estratégicas:

Com uma cultura e valores únicos, garantimos
sintonia e um ADN diferenciador:
VALORES

MISSÃO
Proporcionar uma experiência
emocional e relevante na vida
das pessoas

VISÃO
Ser um parceiro de referência nos
seguros, um parceiro relevante na
prestação de serviços e ser o melhor
local de trabalho para pessoas
empreendedoras

CUIDA
Respeitamos e ajudamos quem nos rodeia,
mantendo-nos fiéis a nós próprios

ATREVE-TE
Desafiamos limites e sem medo de ir mais longe

CONCRETIZA
Fazemos acontecer, cumprindo
as nossas promessas

AG Insurance

Europa

Ásia

Seguros

PARTILHA
Aprendemos em conjunto, inspirando outros e
partilhando o sucesso com todos os Stakeholders
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A evolução da presença do Grupo Ageas em Portugal
O Grupo Ageas entra
em Portugal
através das marcas
Médis e Ocidental
e de uma parceria
com o Millennium bcp

2005

2016
Aquisição da AXA Portugal
(atualmente Ageas Seguros)
e da Seguro Directo
Portugal torna-se no segundo
home market do Grupo Ageas
Fundação Ageas integra
o Grupo Ageas Portugal

Criação da Go Far, uma joint
venture com a Associação
Nacional de Farmácias

Lançamento do Mundo
Ageas, um mercado online
de serviços diversificados

Parceria com a Kleya para
uma solução integrada para
estrangeiros residentes em Portugal

Grupo Ageas Portugal
detém 100% de participação
da Kleya

2018

2019

2020

Lançamento de uma rede de clínicas
com a marca Clínica Médis
Criação da Ageas Repara, empresa que
procura a origem das fugas de água
com recurso a técnicas e ferramentas
inovadoras
Parceria com a José de Mello Residências
e Serviços para desenvolvimento
do negócio de residências para seniores
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1.3 As nossas marcas
MARC
AS
SEG
UR
AD
OR
AS

Como importante pilar das iniciativas de
responsabilidade social da organização, está a
Fundação Ageas, que nasceu com o objetivo de
potenciar o espírito de solidariedade e a cidadania
ativa dos nossos Colaboradores, ao participarem
ativamente junto da comunidade. Hoje, esse
espírito de solidariedade estende-se também a
Parceiros de negócios do Grupo Ageas Portugal.

UROS
SEG
ÉM
AL

Através das nossas marcas comerciais – Ageas
Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental
e Seguro Directo – somos um dos líderes no
ranking segurador português. Tendo Portugal
como um dos principais mercados, pretendemos
contribuir, através de parcerias fortes, para o
desenvolvimento do país e da Sociedade, ajudando
os nossos 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.

S
CA
AR
M

Proteger as pessoas é o que nos move. Queremos estar presentes em todos os momentos
importantes da vida dos nossos Clientes. E queremos ir mais longe, através da criação de parcerias
e desenvolvimento de serviços inovadores e além seguros.

Para estar um passo à frente, posicionamo-nos
também além dos seguros (beyond insurance),
com o objetivo de estar onde estão os nossos
Clientes, proporcionando-lhes um serviço de
excelência, através de uma oferta de serviços mais
alargada, que inclui fortes parcerias de negócio e
empresas próprias. Fazem parte deste universo as
Clínicas Médis, a Go Far, a Kleya, a Ageas Repara e
o Mundo Ageas.
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Marcas Seguradoras
Disponibiliza seguros e serviços
adaptados às necessidades
dos seus Clientes, através
de Mediadores e Parceiros, contando
com cerca de 200 lojas em todo o país.
Com uma estratégia de proximidade e
foco na proteção dos seus Clientes, o
mote “Um mundo para proteger o seu”
resume a forma como a marca
se afirma pela proteção da vida
e do futuro dos seus Clientes.

Na Médis, a pessoa e a saúde são
vistos como um só, com propostas
adaptadas a cada um e a cada
fase da sua vida.
Criada em 1996, a Médis é uma
referência na saúde em Portugal,
disponibilizando um verdadeiro
Serviço Pessoal de Saúde® (j Cap. 6.2),
através de uma oferta alargada de
produtos e serviços, como: o Médico
Assistente; a Linha Médis composta
por Enfermeiros; o Médico Online ou
App; entre muitos outros serviços,
que tornam a gestão pessoal da saúde
mais próxima e mais personalizada.

Marca especializada no seguro
automóvel. A clareza e a qualidade de
serviço a preços competitivos são o
segredo do seu sucesso.
Pioneira, em Portugal, na
comercialização de seguros automóvel
por telefone e internet, recentemente
renovou a sua identidade visual
sob o mote “mais simples do que
pensa”. A marca posiciona-se como
uma seguradora direta sempre
presente junto dos seus Clientes:
atenta, próxima e protetora, sendo
reconhecida pela excelência na
experiência de Cliente.

Líder destacado em Fundos de
Pensões em Portugal, a dezembro de
2020 geria mais de 6,4 mil milhões de
euros de ativos, o que se traduz numa
quota de mercado de 27,9%.
No âmbito da atividade de gestão
de benefícios de reforma, analisa
e propõe às empresas e aos seus
Colaboradores soluções flexíveis e
com valor acrescentado, que lhes
asseguram qualidade de vida e
proteção para o futuro.

A Ocidental é um dos maiores
operadores de bancassurance
em Portugal, que acompanha os
portugueses há mais de 30 anos.
Disponibilizando os seus produtos
através do Parceiro Millennium bcp,
oferece um vasto leque de soluções
Vida e Não Vida, visando a proteção
de famílias e empresas, tanto no
plano pessoal como patrimonial.

Organização corporativa de solidariedade social (Instituição Particular de Solidariedade Social - IPSS), fundada em 1998, agregadora
de pessoas e Parceiros, que visa a prossecução de fins de solidariedade social na comunidade.
Agir com coração: é desta forma que a Fundação Ageas se afirma no apoio à comunidade, promovendo o voluntariado corporativo e
desenvolvendo programas com impacto social. Quer ser uma instituição única que contribui para comunidades inclusivas e resilientes.
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Marcas Além Seguros
A empresa Ageas Repara foi criada
em julho de 2019, com o objetivo de
providenciar serviços de diagnóstico,
assistência técnica e soluções
tecnológicas no âmbito das habitações
e comércio.
Apresenta um serviço personalizado
e especializado na deteção não
destrutiva da origem de humidades
e fugas de água, complementado por
uma observação preventiva adicional.
Distingue-se ainda pela utilização de
equipamentos de última geração que
procuram, com precisão, a origem
dos danos e onde efetuar a reparação,
poupando custos e tempo.

Com o objetivo de melhorar a saúde
oral dos portugueses, para além do
lançamento do seguro Médis Dental,
a Médis inaugurou também uma
rede própria de clínicas dentárias
com a marca Clínica Médis. Assinala,
deste modo, a entrada na prestação
de cuidados de saúde, estando já
presente em Lisboa, Porto, Almada,
Aveiro e Oeiras.
Com uma proposta de valor inovadora,
assente em cuidados de saúde oral
de qualidade e uma experiência de
Cliente diferenciadora, a Clínica Médis
pretende proporcionar o acesso a
cuidados de saúde oral para todos os
portugueses, mesmo para quem não
tem um seguro de saúde Médis.

A Go Far nasce da parceria entre o
Grupo Ageas Portugal e a Associação
Nacional das Farmácias (ANF) que
uniram esforços para lançar uma
solução pioneira em Portugal, focada
na prevenção e cuidados de saúde
primários.
A Go Far alia o know-how e os
serviços da Médis à proximidade e
confiança dos portugueses na rede
de Farmácias, que passa a estar
integrada na Rede de Prestadores
Médis. Desta forma, é possível
garantir a todos os Clientes Médis o
reembolso automático na prestação
dos serviços financiados. Através
da Go Far, cada pessoa pode ainda
monitorizar o seu estado de saúde ao
longo da vida, com acesso a serviços
farmacêuticos e de bem-estar, sempre
que necessário.

Perante uma tendência crescente no
número de estrangeiros a quererem
estabelecer-se em Portugal, o Grupo
Ageas Portugal e a Kleya firmaram
uma joint venture com o objetivo de
criar um serviço global e facilitador
do processo de estabelecimento de
residentes estrangeiros em Portugal.
Para o Grupo Ageas Portugal tratase de uma oportunidade de negócio
neste segmento, fornecendo seguros e
complementado com outros serviços,
através da expertise da Kleya e da sua
rede de Parceiros.

Lançado em abril de 2020, o Mundo
Ageas (j Cap. 6.3) surge para facilitar
a vida dos portugueses, assumindo um
papel fundamental na resolução dos
desafios do dia a dia.
Funciona através de uma plataforma
online, que tem como objetivo
promover o contacto entre pessoas
ou empresas, com as mais variadas
necessidades, com prestadores de
serviços capazes de oferecer soluções
para essas necessidades.
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2.1 Em números
NEGÓCIO

GESTÃO DAS OPERAÇÕES

COLABORADORES

APOIO À COMUNIDADE
(Fundação Ageas)

Valor Económico
Direto Gerado:

Valor Económico
Direto Distribuído:

Valor Económico
Acumulado:

1,9

milhões de euros

886

milhões de euros

51

milhões de euros

Colaboradores

dos Colaboradores realizaram
formação em anticorrupção

579

95%

141

instituições apoiadas

+30

Homens 3

mil beneficiários

Cerca de

dos fornecedores nacionais
ou internacionais com
representação em Portugal

711

645

mil euros
investidos

Mulheres

milhões de Clientes 1

2.773

Agentes & Corretores,
Bancassurance, Telefone
& Internet, Parcerias

18

1.281

95%

937

mil milhões de euros portfolio
de ativos sob gestão ²

3.010
(Âmbito 1, 2 e 3)

-44%

emissões GEE (Âmbito 1, 2 e 3)
(face a 2019)

t CO2e

+7.500

96%

horas de voluntariado

dos Colaboradores com contrato
sem termo

+68%

média anual de formação
por Colaborador (face a 2019)

1

Este número reflete NIF únicos, ou seja, não considera a
sobreposição de Clientes entre as nossas marcas. São apenas
contabilizados Clientes ativos com, pelo menos, uma apólice
em vigor. É considerado Cliente o tomador ou pagador (em vida)
de uma apólice, não as pessoas seguras pela apólice.

2

Inclui a gestão dos Fundos de Pensões e Carteiras de Seguros.
Dados a 31 de dezembro de 2020.

3

Inclui 9 membros da Comissão Executiva
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2.2 Iniciativas em destaque
Ao longo do relatório
Clique
nos títulos e
de sustentabilidade
imagens para ver
fazemos referência a várias
as iniciativas
iniciativas. Entre estas
e como convite à leitura,
desvendamos algumas das
iniciativas de 2020 mais significativas.

Covid
Profissionais de
Saúde e Acidentes
de Trabalho

Falar a uma só voz:
com clareza, serenidade
e proximidade

Jogar p’lo Seguro
com a Ageas

Movimento #MédisAjuda
no apoio aos Clientes
e portugueses
na pandemia Covid-19

Reforço de competências
na prevenção e combate
ao branqueamento
de capitais e financiamento
do terrorismo

Planos de emergência
social: solidariedade
em tempo de pandemia

United Nations
Global Compact

Chamada
Amiga

Parceria com a Cruz
Vermelha Portuguesa: unidos
no combate à pandemia

Promoção da assinatura
digital e opção paperless

Abrindo Portas
ao Amanhã: mais conectados
e mais próximos

Formação para
a sustentabilidade:
uma mudança de paradigma

Ageas Saudável@Home
adaptado ao formato digital

Grupo Ageas Portugal torna-se
signatário da Carta Portuguesa
para a Diversidade
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Ori€nta-te: concurso
de literacia financeira

Programas
de Inovação

Mundo Ageas: um mundo
de serviços remotos

Novos produtos
e coberturas para
automóveis elétricos

Avaliador de
sintomas Covid-19

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

Comunicar para
a promoção da saúde
e prevenção da doença

+Saúde Oral
(+ Proteção + Clínica
Médis + Prevenção)

Mustard Seed MAZE:
inovação, impacto social e
ambiental de mãos dadas
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Serviço PAR para
Clientes PME – Prevenção
e Análise de Risco

Prémio Inovação
em Prevenção

YOLO!: proteger
as famílias
e ser solidário

Prémio Revelaçao Ageas Teatro Nacional
D. Maria II: reconhecer e promover os
talentos emergentes no panorama teatral

Novo Médis
Vintage

Solidarity Bonus-Act:
Comissão Executiva e Diretores
unidos de forma solidária
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2.3 Distinções
Juntos temos sido premiados e reconhecidos
pelos nossos Clientes e pelo mercado. São
distinções que muito nos orgulham e reforçam
o nosso propósito de prevenção e proteção de
pessoas, património e negócios de eventuais
imprevistos, para que possam viver o presente
e o futuro com serenidade e confiança.
Fruto de uma dinâmica forte e da relevância
dos projetos lançados, vários têm sido os
reconhecimentos que nos têm chegado por parte
de Clientes e do mercado.
Num ano tão marcado pelos desafios da Covid-19,
destacamos algumas das distinções recebidas,
pela nossa resposta à pandemia:
• Primeiro lugar na categoria “Vídeo” do grande
prémio APCE - Associação Portuguesa de
Comunicação de Empresa 2020, pelo vídeo
“Estamos longe, mas juntos numa só voz”
(j Cap 2.4).
• Distinção da Ageas Seguros pelos Prémios
Eficácia com o Bronze, na categoria de “Serviços
Financeiros e Seguros”, com a campanha
“Covid Profissionais de Saúde e Acidentes de
Trabalho”.

Estas distinções constituem um grande motivo de orgulho e um incentivo para continuarmos focados na excelência do serviço
que prestamos aos nossos Clientes. Fruto de um extraordinário trabalho de equipa, estes reconhecimentos comprovam a nossa
dedicação e aposta constantes na inovação e adaptação às necessidades das pessoas, sem esquecer o nosso propósito de
proporcionar uma experiência emocional e relevante nas suas vidas.
Inês Simões, Responsável de Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal
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2.4 Resposta à Covid-19
Porque o compromisso com os nossos Clientes, Colaboradores, Parceiros e com a Sociedade
é sermos uma empresa responsável, próxima e disponível, todas as medidas do Grupo Ageas
Portugal foram tomadas no sentido do reforço da prevenção e proteção.
No ano de 2020, a Covid-19 tornou-se um desafio
à escala global, mudando de forma drástica a vida
de todos nós.
Com impactos transversais em todos os setores de
negócio, a pandemia também afetou fortemente
o setor segurador, refletindo-se no agravamento
dos custos dos sinistros. Segundo a l Associação
Portuguesa de Seguradores (APS) alguns ramos
registaram um crescimento desses custos,
superior ao verificado em 2019, nomeadamente
nos seguros de Multirriscos, de Doença, de
Assistência Automóvel e de Crédito. Destaque para
a redução da produção de seguros, em especial no
ramo Vida, que atingiu mais de 40%. Além destes
indicadores, os impactos da crise económica
no setor, revelaram-se também na redução
significativa nas carteiras de investimento das
empresas de seguros.
Apesar destes impactos, em Portugal, o
setor assumiu um papel fundamental na
Sociedade, demonstrando uma importante
capacidade de resiliência e compromisso com
os seus Stakeholders. Para além das medidas
decorrentes da legislação especial, foram também
adotadas, de forma voluntária, iniciativas de
responsabilidade social.

Como reflexo do espírito de união e solidariedade,
as empresas de seguros, a operar em Portugal,
formalizaram a constituição de um l Fundo
Solidário na APS, no valor inicial de 1,5 milhões de
euros. Este fundo, no qual o Grupo Ageas Portugal
participou, destinou-se a apoiar aqueles que
estão na linha da frente no combate à pandemia
– ajudando de forma monetária os familiares dos
que não resistiram à luta contra a Covid-19 no
exercício da sua profissão ou missão voluntária.
No que diz respeito à resposta do Grupo Ageas
Portugal, foram desenvolvidas medidas que
serviram como alicerce à restante organização,
tomadas numa fase inicial, desde que o surto
se tornou claramente um problema mundial.
Neste âmbito, foram levadas a cabo as seguintes
medidas:
1. Ativado um comité de crise, coordenado pela
Área de Risco, responsável por acompanhar
a evolução da pandemia e das medidas
governamentais, estipuladas a nível nacional;
2. Criado um plano de contingência, com o objetivo
de salvaguardar o bem-estar dos Colaboradores
e garantir a manutenção dos serviços junto dos
nossos Parceiros e Clientes. Foram seguidas

as melhores práticas ditadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e pela Direção Geral
de Saúde (DGS), considerando, na medida do
possível, a minimização de impactos nos níveis
de serviço e resposta das áreas internas;
3. Desenvolvido um plano de comunicação atempado
e rigoroso, visando os nossos diferentes
Stakeholders. Também foi disponibilizada
informação relevante e dedicada à Covid-19, nos
sites da Ageas Seguros, Médis e Grupo Ageas
Portugal, e que esteve em constante atualização,
em conjugação com uma presença regular nos
meios de comunicação social.
A nossa atuação centrou-se em três eixos
de atuação, visando os nossos diferentes
Stakeholders:

Conscientes da importância em informar de
forma séria e responsável, através de fontes
certificadas e do seu impacto na vida das pessoas,
no auge da situação pandémica criámos equipas
dedicadas para acompanhar em permanência os
desenvolvimentos da propagação da Covid-19.

CLIENTES & PARCEIROS
FOCOS NA PROTEÇÃO, PREVENÇÃO
E DISPONIBILIDADE
COLABORADORES
FOCO NA SEGURANÇA

SOCIEDADE
FOCO NO COMPROMISSO
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COLABORADORES
O Grupo Ageas Portugal agiu desde o primeiro
momento, pondo em prática iniciativas que
visaram cuidar da saúde e do bem-estar dos cerca
de 1.300 Colaboradores, através de um Plano de
Contingência assertivo, atempado e comunicado
internamente de forma transparente e direta.
INICIATIVAS INTERNAS DE RESPOSTA À PANDEMIA
Organização do trabalho
(incluindo trabalho remoto, reuniões,
formações e eventos à distância)

Vivemos tempos inéditos e difíceis
de entender, que testaram os nossos
limites e nos puseram à prova.
Mas também foram estes momentos
que nos permitiram mostrar o melhor
que somos, que nos inspiraram a dar
o melhor que temos, reconhecer
que do nada conseguimos muito,
e que sem estarmos juntos, estamos
próximos.

Promoção da saúde e salvaguarda
do bem-estar
(ex. grupos de risco recomendados a ficar
em casa, desde o primeiro momento, recriação
do Programa Ageas Saudável@Home)
Distribuição de material tecnológico
e de escritório para trabalho remoto
(ex. portáteis, monitores e cadeiras)
Apoio às famílias de Colaboradores
com material informático
Promoção da comunicação
e envolvimento dos Colaboradores
Preparação do regresso aos edifícios
(ex. distribuição de kits de regresso ao
escritório, com máscaras sociais e álcool
gel; criação de uma app para marcação de
espaços no escritório; organização de lugares seguros no
escritório para garantir distanciamento físico e desinfeção
regular dos locais de trabalho)

Uma das primeiras, e mais importantes,
medidas adotadas foi a transição de todos os
Colaboradores para trabalho remoto – em menos
de uma semana, os escritórios ficaram vazios
e todos os Colaboradores criaram espaços de
trabalho em suas casas, incluindo as equipas
que necessitavam de equipamentos e software
específicos. A partir do dia 19 de março, os
Contact Centers do Grupo Ageas Portugal
(Seguro Directo, Ageas Seguros, Linha Médis
- Administrativa e Triagem Clínica, Go Far e
Ocidental), estavam aptos a garantir o mesmo
serviço de excelência aos nossos Clientes.
Agilizámos a transição para o modelo de trabalho
remoto através da distribuição de material
informático e de escritório, suportada por uma
comunicação interna regular, direta e transparente
– em consonância com as diretrizes emanadas
pelas autoridades portuguesas, o que também
se verificou aquando do regresso temporário aos
escritórios.

Colocámos as nossas equipas em
trabalho remoto, sempre disponíveis
e em funcionamento pleno, para dar
resposta às necessidades e solicitações
de Clientes e Parceiros.
A “humanização” foi a palavra de ordem em
2020. A saúde e o bem-estar mental dos nossos
Colaboradores foram uma prioridade, desde
o primeiro dia, a par do intuito em galvanizar
o ambiente interno, fortalecendo a moral
e promovendo o sentimento de pertença, a
identidade e a cultura da organização.

Adotámos novas formas de trabalhar, com uma
aposta clara nos recursos digitais para reuniões,
formações e eventos, permitindo dar continuidade
às nossas atividades. Continuámos a apostar no
desenvolvimento e formação de Colaboradores,
com recurso à nossa plataforma de formação digital
– Business Academy – que contou com a inclusão
de webinars específicos sobre a Covid-19, e que
abordaram os diferentes desafios que a pandemia
nos colocou, desde tecnológicos (j Cap. 4.2), à
saúde e bem-estar (j Cap. 5.2), entre outros.
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O programa “Ageas Saudável” – destinado a promover
hábitos e saudáveis – foi adaptado e reforçado em
contexto digital e face à distância imposta pela
pandemia (j Cap. 5.2) – ex. contemplando apoio
psicossocial assegurado pela Assistente Social Ageas
(Gabinete de Ação Social do Grupo) e apoio psicológico
individual, entre outras medidas.
Apoiámos as famílias dos nossos Colaboradores
(ex. oferta de material informático) e lançámos
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E NO FUTURO DO TRABALHO

desafios para estimular o envolvimento de todos,
de modo a encurtar distâncias e a manter o
espírito de união e o sentimento de pertença.
Finalmente, importa referir que os cenários
de regresso aos escritórios foram planeados
atempadamente e com rigor, tendo sido adotadas
várias medidas para adaptar as condições
existentes nos edifícios e apoiar os Colaboradores
nesse regresso, sempre em linha com as
orientações da DGS.

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
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Entre a Arte e a Quarentena
Durante o período da quarentena em que a totalidade
das nossas equipas se encontravam em trabalho remoto,
o nosso CEO, Steven Braekeveldt, lançou o desafio
“Entre a Arte e a Quarentena” a todos os Colaboradores,
desafiando-os com a recriação da obra do pintor holandês
Hendrick ter Brugghen.

Estamos longe, mas juntos numa só voz!
“Estamos longe, mas juntos numa só voz!” foi o mote que
levou Colaboradores do Grupo Ageas Portugal a criarem um
vídeo que reforçou a importância de todos ficarem em casa.
No desafio diário de conciliar trabalho, casa e família,
mostrámos, através de um vídeo protagonizado por
Colaboradores, que é possível dar espaço à imaginação
e contagiar com boa energia, através da partilha de
momentos felizes, com aqueles que mais gostamos.

Maria Luís, Responsável de Comunicação Corporativa
– Mulher no turbante (Lorette) de Henri Matisse, de 1917

Realizado no início da pandemia, em contexto de grande
incerteza para todos, foi uma mensagem de esperança,
que levou sorrisos também aos nossos Clientes, Parceiros
e Sociedade em geral.
Este vídeo conquistou o primeiro lugar na categoria
“Vídeo” do grande prémio APCE – Associação Portuguesa
de Comunicação de Empresa 2020: Edição Especial
Covid-19 (j Cap. 2.3).

Numa altura em que todos
os Colaboradores do Grupo Ageas
Portugal estavam a trabalhar
remotamente, a partir das suas casas,
nunca os nossos valores fizeram
tanto sentido – mesmo longe,
mantivemo-nos unidos!

O objetivo era muito simples: recriar uma obra de arte
a partir de casa para tornar este período num momento
criativo e de aprendizagem.

Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal.
Hendrick ter Brugghen

Após o lançamento da iniciativa, vários Colaboradores
juntaram-se ao repto e partilharam os seus quadros
humanos de forma criativa.

Cada segundo pode ser transformado em algo diferente, algo surpreendente,
algo espetacular. Com os Colaboradores a trabalhar a partir de casa, esta era uma
forma criativa de surpreender os colegas com obras de arte incríveis.
Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal
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Cenários de regresso ao escritório
Com o gradual desconfinamento a meio de 2020,
começámos a preparar os nossos Colaboradores
para o regresso faseado ao escritório. Seguindo as
recomendações da DGS desenvolvemos um plano rigoroso
e detalhado para programar o regresso, contemplando
vários cenários.

Colaboradores sobre os cenários
em vigor, em cada semana e para
cada uma das respetivas áreas
metropolitanas.

Acompanhando de perto a evolução da situação
epidemiológica, nas áreas metropolitanas de Lisboa e
Porto, elaborámos relatórios regulares, informando os

Foi enviado para casa de
todos os Colaboradores um
kit de regresso ao escritório
e, em simultâneo, foi lançado
um vídeo, l Grupo Ageas
Portugal regressa aos
escritórios, protagonizado pelos
Colaboradores, demonstrando
algumas práticas e regras
de segurança nesta fase. Antes das primeiras pessoas
regressarem ao escritório, quisemos ainda conhecer os seus
desejos após o fim da quarentena com um l vox pop. Entre
as iniciativas desenvolvidas, destaca-se também a realização

de um webinar interno que contou com Catarina Tendeiro,
Responsável por Pessoas & Organização, e uma Enfermeira
da Linha Médis, para esclarecer dúvidas e amenizar
ansiedades por parte dos nossos Colaboradores.

CLIENTES & PARCEIROS

Apoio às famílias dos Colaboradores com material tecnológico
A declaração do estado de emergência trouxe novas
dinâmicas às famílias, em particular àquelas cujos filhos,
em idade escolar, também passaram a estar em casa e a
ter aulas à distância.
Conscientes que as famílias de alguns Colaboradores
poderiam ter falta de equipamentos informáticos,
mobilizámos os responsáveis das áreas, a fim de fazerem

um levantamento sobre os Colaboradores cujos filhos
não tivessem meios para poderem acompanhar as aulas
em formato virtual.
Na sequência dessa recolha, cedemos cerca de 70
computadores, demonstrando a nossa preocupação de
estar ao lado dos nossos Colaboradores nos momentos
mais desafiantes.

Considerando a necessidade de reduzir o contacto
físico, ao mínimo indispensável, as nossas equipas
comerciais também estiveram em trabalho remoto,
disponíveis e em funcionamento pleno, para dar
resposta às necessidades e solicitações dos nossos
Parceiros e Clientes. Foram adotadas ferramentas
digitais para dar continuidade à interação com a
rede de distribuição e Clientes e simplificaramse processos para estimular vendas e melhorar a
prestação de serviço ao Cliente, destacando-se a
prestação de serviços urgentes com a Ageas Repara

e a Clínica Médis (j Cap. 1.3). Para garantir o contacto
e a proximidade permanentes com Clientes, reforçámos
uma diversidade de canais e serviços digitais, bem como
as equipas de atendimento por telefone, como é o caso
do Movimento #MédisAjuda para apoio a Clientes e não
Clientes durante a pandemia de Covid-19.
Além disso, prorrogáramos e/ou adaptámos
temporariamente coberturas de seguro, de modo a
apoiar Pequenas e Médias Empresas (PME), profissionais
de saúde, voluntários, estudantes, entre outros.
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AGEAS SEGUROS

Ageas Seguros reconhece dedicação de Mediadores

Movimento #MédisAjuda no apoio aos Clientes
e portugueses na pandemia Covid-19

Durante os períodos mais críticos da pandemia, a nossa
rede de distribuição continuou, sem hesitar, a trabalhar
lado a lado na personalização da união e proximidade
junto dos nossos Clientes.

O primeiro estado de emergência na história do país
no pós-25 de abril, e o consequente confinamento
abrupto a que todos fomos obrigados, implicaram um
duplo efeito “colateral” na saúde dos portugueses,
decorrente:

Valorizando o papel da rede de distribuição no
acompanhamento dos Clientes, a Ageas Seguros
expressou o seu reconhecimento através de um vídeo
de agradecimento público, no qual simples palavras
ganharam muito significado: “Obrigado!”, por trabalharem
todos os dias para protegerem o Mundo dos Clientes.

AGEAS SEGUROS

Covid Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho
Desde o primeiro minuto
e a pensar em todos os
profissionais de saúde
– os heróis na linha da
frente –,
a Ageas Seguros
reconheceu a Covid-19
como uma doença
profissional, no âmbito
do seguro de Vida. Este
posicionamento permitiu
que os nossos Clientes,
membros das Ordens
Profissionais com protocolo – Médicos, Enfermeiros,
Farmacêuticos, Médicos Dentistas e Psicólogos –
pudessem usufruir daquilo que é o seu seguro, no
caso de ficarem infetados pelo vírus. Foram também
desenvolvidas soluções de apoio à restauração – outro

MÉDIS

dos setores de negócio altamente impactados pela
pandemia – através da cobertura aos seus colaboradores
nas entregas de refeições ao domicílio – a única forma de
sobrevivência de muitos negócios do setor, em resposta
ao crescente volume de pedidos de entregas em casa.
Destaca-se ainda que a Ageas Seguros foi distinguida pelos
Prémios Eficácia com o Bronze (j Cap. 2.3) na categoria
de “Serviços Financeiros e Seguros”, com as campanhas
de publicidade, lançadas em março de 2020, “Covid
Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho”, em
homenagem aos profissionais de saúde e colaboradores de
restaurantes que fazem entregas. Estes prémios são um
projeto da APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes e
a Exoticology, e são os únicos galardões em Portugal que se
centram e premeiam o trabalho conjunto dos anunciantes
e das suas agências, tendo como base a eficácia medida e
comprovada das campanhas de comunicação.

• Da incerteza, confusão e desinformação, fruto da
catadupa de notícias sucessivas de diversas fontes
– gerando dúvidas sobre o que fazer ou o que era
confiável;
• Do travão nos cuidados de saúde continuados e/
ou de rotina. O foco no combate à Covid-19 fez
com que todas as outras doenças, tal como os
portugueses, ficassem sem resposta.
Para ajudar a combater estas consequências, foi
criado o movimento #MédisAjuda, com o objetivo
de levar informação e saúde até à casa dos
portugueses. Para isso criámos Serviços de saúde
@home:
• l Médico Online, que conquistou um Net Promoter
Score (NPS) de 82%, tendo as consultas sem
agendamento representado 88% do número total de
consultas online efetuadas;
• l Entrega de medicamentos em casa em todos os
distritos do país;
• Comparticipação do teste Covid-19 para os Clientes
com Assistência Ambulatória, mediante prescrição
médica;
• Avaliador de sintomas Covid-19 (j Cap. 6.3);
• Informação sobre a Covid-19.
Todos estes serviços foram disponibilizados sem
custos adicionais para os Clientes.

Adicionalmente, disponibilizámos o acesso a uma rede
de prestadores de psicologia e criámos uma rede de
prestadores para a realização de testes Covid-19.
Os resultados do #MédisAjuda foram muito positivos,
destacando-se:

+ de 1 milhão de visitas
ao site e aos conteúdos

40 mil chamadas telefónicas
na Linha Médis Triagem

37 mil avaliações de sintomas feitos no site
11 mil consultas online e teleconsultas
+ de 130 mil novos utilizadores da App Médis
+ de 1 milhão de euros gastos pela Médis
no financiamento de testes Covid-19

Estes números são um sinal claro de que
os portugueses valorizaram as soluções criadas.
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FUNDAÇÃO AGEAS

SOCIEDADE
Através de iniciativas desenvolvidas
corporativamente e pela Fundação Ageas,
procurámos desde o primeiro momento, promover
uma série de ações e parcerias, de apoio a
pessoas, PME, instituições e outros.
A Fundação Ageas delineou três planos de
emergência social para responder a necessidades
provocadas pela pandemia, em linha com o
seu apoio a comunidades mais vulneráveis
– designadamente pessoas idosas, doentes
crónicos, pessoas em situação de sem-abrigo,
entre outras.
Demonstrando um elevado espírito de união e de
missão, os nossos Colaboradores mobilizaramse, participando em ações de solidariedade e
voluntariado.
A Cultura também fez parte do apoio à Sociedade,
com a nossa associação ao movimento Portugal
#EntraEmCena, para apoiar artistas e projetos
culturais. Para os mais pequenos, com o nosso
Parceiro Teatro Nacional D. Maria II, lançámos a
Salinha Online, com leitura de contos a partir de
casa (j Cap. 7.1).
Assegurámos a realização da segunda edição do
concurso de literacia financeira “Ori€nta-te”, cujo
evento foi 100% online (j Cap.6.1).
Finalmente, destacamos também o lançamento
do “Observatório de Tendências” para melhor
compreensão dos impactos da pandemia.

Planos de emergência social: solidariedade
em tempo de pandemia
A Fundação Ageas delineou três planos de emergência social para responder a necessidades provocadas pela
Covid-19. A proximidade com as instituições parceiras, permitiu identificar três eixos prioritários de ação:
PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
CONTRA A FOME E O ISOLAMENTO
Responder ao aumento das
necessidades em bens alimentares
dos mais vulneráveis e do isolamento dos
mais idosos, devido à pandemia de Covid-19

Apoio financeiro: sete instituições beneficiadas com 11
toneladas de alimentos.
Chamada Amiga: 67 voluntários ajudaram 67 avôs de
12 instituições com mais de 970 horas de conversação.

Apoio financeiro: para a aquisição de EPIs com
distribuição em 23 instituições, resultando em 2.000
beneficiários.

Responder à urgência de falta de meios
de proteção destas instituições de apoio
à população mais idosa e mais vulnerável à Covid-19

12.785 Máscaras doadas, feitas por voluntários: 77
voluntários envolvidos na produção de máscaras a
distribuir por 34 instituições diferentes.

Minimizar o impacto da educação
à distância nas crianças/jovens
mais vulneráveis sem acesso
a computador nem internet e assim facilitar a
continuidade da aprendizagem, no regresso às aulas

Numa altura de escassez de equipamentos de proteção
individual no mercado, o Grupo Ageas Portugal e a
Fundação Ageas lançaram uma iniciativa conjunta para
a produção de máscaras comunitárias (ou de uso social)
para cuidadores formais e informais de organizações
sociais.

Apoio humano: 35 voluntários no apoio contra a fome.

PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA LARES/SERVIÇOS AO DOMICÍLIO

PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA A EDUCAÇÃO
E A INCLUSÃO DIGITAL

Stop Covid-19: Produção
de máscaras comunitárias

25 mil euros apoio financeiro: Para a doação de 50
computadores , para o mesmo número de beneficiários
de nove instituições diferentes.
Doação de computadores e TVs de apoio ao estudo: 16
computadores e três televisores foram doados a seis
instituições.

TOTAIS GLOBAIS DOS 3 PLANOS DE EMERGÊNCIA:

276 mil euros doados | 172 voluntários | 436 doadores – Colaboradores e Agentes

Contámos com o apoio da Associação de Hotelaria
de Portugal, através da oferta do tecido, e da Casa
Felizardo, a quem foram compradas máquinas de
costura. Deste modo, os voluntários que abraçaram o
projeto (Colaboradores e seus familiares), receberam
em casa um kit com o material necessário, instruções
de costura e recomendações de higiene e segurança. No
total, os voluntários produziram mais de 12 mil máscaras
comunitárias.

77 Voluntários
12.785 máscaras comunitárias
34 instituições
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FUNDAÇÃO AGEAS

Chamada amiga
A “Chamada amiga” é uma iniciativa da
Fundação Ageas que tem como objetivo
combater o isolamento social da população
sénior, através de chamadas telefónicas diárias
de voluntários que levam um pouco de alegria a
quem ficou mais sozinho durante a pandemia.
A iniciativa contou, nos primeiros dez meses
de projeto, com 67 voluntários, que fizeram
companhia a idosos de 15 instituições (em
Bragança, Vila Real, Porto, Leiria, Santarém,
Lisboa e Funchal), num total de 970 horas de
conversas e partilhas.

67 Idosos
67 Voluntários
15 Instituições de 7 cidades
970 horas de conversação

Numa altura em que nos unimos para reafirmar o nosso compromisso com
a economia e a Sociedade, assumimos, uma vez mais, o nosso papel enquanto agente
ativo no processo de recuperação da economia local, com agilidade e capacidade
de reação, ajudando quem mais precisa.
AGEAS SEGUROS E MÉDIS

Parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa:
unidos no combate à pandemia
Em junho de 2020, firmámos com a Cruz Vermelha
Portuguesa uma parceria para assegurar uma
resposta mais rápida e eficaz à pandemia.
Doámos 411.900 euros à Cruz Vermelha Portuguesa,
o que possibilitou uma maior eficiência no combate à
crise de saúde pública.
Este valor permitiu aumentar a capacidade de realização
de testes de diagnóstico, através da aquisição de
unidades fixas e móveis de triagem, permitindo a
deslocação das equipas aos locais. Estas unidades
asseguraram as condições necessárias para a realização
dos testes, assim como o equipamento médico, logístico,
de limpeza e desinfeção, imprescindíveis para a
qualidade e segurança da operação.

411.900 euros doados
59.479 testes realizados (RT-PCR)
1.503 operacionais envolvidos
FUNDAÇÃO AGEAS

Esta é a prova que qualquer um de nós pode ser uma agente de mudança.
Com alguma curiosidade e coragem, a vontade de aprender coisas novas pode
também contribuir para um mundo melhor. O nosso tempo em casa, durante este
período não foi em vão e no Grupo Ageas Portugal aproveitámos para aprender
novas competências, que vão além do nosso trabalho no dia a dia, e que tiveram
um impacto positivo na Sociedade.
Katrien Buys, Responsável de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal

Angariação de fundos para hospitais portugueses
A Fundação Ageas juntou-se à Go Parity e à Tech4Covid19
na angariação de fundos para hospitais portugueses
– de forma a possibilitar a compra e distribuição de
equipamentos essenciais ao combate à Covid-19 (tais
como máscaras, luvas, fatos de proteção e ventiladores).

O objetivo da campanha era atingir o valor de 100 mil
euros – mas, no final, o valor mais que duplicou com a
contribuição de quase oito mil pessoas e empresas, entre
elas a própria Fundação Ageas, que contribuiu com 5.000
euros.
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SEGURO DIRECTO E FUNDAÇÃO AGEAS

Preserve: se todos
ajudarmos, é só um até já!

Os AMIgos são para as Ocasiões
“Os AMIgos são para as ocasiões” é o nome da campanha integrada no Plano de Emergência Social contra a Fome e o
Isolamento da Fundação Ageas, à qual a Seguro Directo se associou.

Devido à pandemia de Covid-19, o comércio local teve de
fechar portas, criando grandes dificuldades financeiras
a muitas PME. Muitas delas não conseguiriam resistir
mais de dois meses sem Clientes e tiveram de tomar
decisões drásticas, como despedir colaboradores ou
fechar portas.

O projeto Preserve nasceu para ajudar PME do setor
do retalho, dando a possibilidade de estes venderem
vouchers aos seus Clientes para usar aquando da
reabertura, gerando receitas imediatas apesar de
estarem fechados.
O Grupo Ageas Portugal associou-se a este movimento, com a
Keep Warranty, na cocriação de um mecanismo que assegura,
dentro dos limites definidos na campanha, que todos os
vouchers que não sejam utilizados, devido ao encerramento
das empresas, sejam reembolsados aos Clientes.

Esta campanha visou apoiar grupos de risco, mais vulneráveis à Covid-19, que vivam em situação de exclusão social,
sem qualquer rede de apoio familiar – idosos que vivem sós, famílias monoparentais com filhos menores e pessoas com
doenças crónicas ou de risco, apoiadas pelos mecanismos sociais da AMI.
No decorrer de todo o mês de maio 2020, por cada seguro emitido na Seguro Directo foram doados dois euros no âmbito
desta campanha, tendo sido angariado um total de 9.200 euros. Através deste apoio, foi possível contribuir para a
contenção da propagação da Covid-19 nas populações de risco acrescido, levando alimentos e outros bens essenciais aos
beneficiários apoiados pelos equipamentos sociais da AMI.

O contexto de pandemia
da Covid-19 afetou
significativamente as
empresas do setor do turismo
e da restauração em Portugal.
Perderam muitas das suas
reservas, e apesar dos esforços de certificação
e gestão sanitárias, muitas continuam com
taxas de utilização muito baixas comparando
com os anos anteriores, e a gravidade da sua
situação é crescente, à medida que o tempo
vai passando. Foi neste contexto, de adaptação
a um novo normal, que surgiram várias novas
ideias, algumas das quais conseguimos ainda
implementar neste ano tão exigente.
Nelson Machado, Chief Life & Bancassurance
Officer do Grupo Ageas Portugal

Portugal #EntraEmCena – pelo futuro da cultura nacional
Entre os negócios mais afetados pela crise pandémica, estão aqueles ligados às Artes e
Cultura. O Grupo Ageas Portugal manteve-se ao lado dos seus Parceiros culturais e no
apoio à Cultura, porque acredita e impulsiona o acesso democrático à cultura.
O Grupo Ageas Portugal associou-se ao movimento Portugal #EntraEmCena, lançado
pelo Ministério da Cultura, numa colaboração inédita entre artistas, marcas, empresas
públicas e privadas, num esforço colaborativo para salvaguardar a cultura e os seus
intervenientes, numa altura crítica para o setor.
O projeto funcionou através de uma plataforma de marketplace digital, na qual os
artistas promoveram as suas ideias e obtiveram investimento para as fases de conceção
e desenvolvimento. Por outro lado, as empresas privadas e públicas puderam encontrar
talento e ideias propostas por artistas e lançar desafios ao desenvolvimento de novos
projetos artísticos.
Neste contexto, o Grupo Ageas Portugal apoiou a realização de um workshop motivacional,
com a atriz Maria Henrique, e contribuiu para uma Bolsa de Alimentação destinada aos
Artistas e Técnicos da Yellow Star Company, que agraciaram todos os Colaboradores do Grupo
Ageas Portugal com um momento musical, num evento interno realizado em outubro de 2020.
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Observatório de Tendências
apresenta as oito tendências
emergentes no contexto
da pandemia da Covid-19
O Grupo Ageas Portugal e o Eurogroup lançaram, em outubro
de 2020, o l “Observatório de Tendências”, um estudo feito
para saber mais sobre o futuro, considerando as tendências
que resultaram dos impactos da Covid-19, nomeadamente,
nos hábitos de consumo, poupança e ambiente.
Desde a sua proliferação a nível mundial, a pandemia
levou-nos a ajustar os nossos hábitos, quer nas formas de
consumir, de viver ou de trabalhar. As adaptações foram
muitas e rápidas, e este estudo ajuda-nos a perceber
o mundo novo que ainda estamos a viver, bem como a
preparar e a compreender melhor o futuro.
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3.
Construção de um caminho
sustentável
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3.1 Um mundo em transformação
Num mundo em rápida e constante mudança,
é essencial refletir e atuar hoje, para assegurar
o nosso desenvolvimento futuro e a longo prazo.
Dentro do contexto global da sustentabilidade,
identificámos um total de seis grandes
tendências que representam uma oportunidade
para o Grupo Ageas Portugal gerir e liderar
a mudança.
As tendências globais são padrões em evolução,
que exercem pressão sobre a Sociedade, economia
e ecossistemas. Estas correspondem a mudanças
significativas – sociais, ambientais, económicas,
políticas e tecnológicas – com impactos,
potencialmente, de longo alcance e que moldam o
mundo.
O nosso crescimento a longo-prazo requer uma
monitorização e adaptação constantes às principais
tendências que poderão impactar, direta ou
indiretamente, a Sociedade, o setor e as nossas
atividades. A compreensão deste contexto global
– extensão e implicações das tendências – e a sua
integração nos processos de tomada de decisão,
ajudar-nos-á, deste modo, a definir uma estratégia
mais eficaz e resiliente, permitindo a identificação
dos riscos, mas também das oportunidades
subjacentes.
Consciente desta importância e tendo em
consideração o ciclo estratégico que se avizinha

(2022-2024), integrámos, no exercício de
materialidade do Grupo Ageas Portugal (j Cap. 3.3),
realizado em 2020, a identificação das tendências

FUTURO DO TRABALHO
Extinção de postos de trabalho e
requalificação de colaboradores
em resultado do desenvolvimento
tecnológico. Aprendizagem online
e trabalho remoto ganham expressão. Desafios para
assegurar uma transição digital justa. Atração e retenção
de talento: mais diversificada, onde aspetos demográficos
como o envelhecimento, diferenças intergeracionais e
equilíbrio de género terão impacto. Investimento no capital
humano: as pessoas como um dos ativos mais importantes
das empresas – ex. foco no bem-estar, saúde (com especial
atenção à saúde mental) e segurança; novas formas de
trabalhar e de relacionamento entre as empresas e os
seus colaboradores. Procura por informação detalhada
sobre o capital humano (ex. investidores).

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
E TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO
Acontecimentos climáticos mais
frequentes e severos serão o “novo normal“, com custos
avassaladores – riscos físicos. Ação política climática global
emergente. Necessidade de descarbonizar a economia traz
riscos de transição, permite também o desenvolvimento
de tecnologias de baixo carbono (ex. soluções de captura
de carbono), novos empregos, novas fontes de energia (ex.
hidrogénio). Oportunidade para ajudar as pessoas, empresas
e comunidades a reconhecer a necessidade de maior
proteção e a preencher a lacuna de proteção que existe –
cobertura de riscos, serviços de prevenção e recuperação.

globais de sustentabilidade e do setor avaliadas
como as mais relevantes, para a Sociedade e para
o negócio. De 12 tendências globais inicialmente

consideradas, identificámos um total de seis
principais tendências a considerar de forma
prioritária.

GOVERNANCE E ÉTICA
NOS NEGÓCIOS

CIBERSEGURANÇA
E PRIVACIDADE DE DADOS

Maior escrutínio por parte dos
Stakeholders e reforço
da regulamentação, por práticas
de governance transparentes e éticas – direitos humanos,
relato de informação, fiscalidade responsável, combate à
corrupção e tentativas de suborno, proteção ao consumidor.
Maior intervenção por parte das empresas em atividades de
advocacy (adaptação de políticas, regulamentos e normas),
nomeadamente ao nível climático mas também social
(diversidade, inclusão e equidade). Necessidade de construir
laços de confiança e criar valor social com as comunidades,
para garantir a licença social para operar.

Decorrente das inovações tecnológicas,
como digitalização, automação,
blockchain, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial
mas também das expetativas crescentes dos Clientes
relativamente às experiências digitais e personalizadas
que muitos setores oferecem. Riscos emergentes num
mundo cada vez mais conectado – em resultado dos
avanços tecnológicos, interconetividade dos sistemas, uso
e partilha de dados pessoais. Dependência cibernética e
risco de ciberataques. Pressões regulamentares e dos
Clientes quanto à proteção e privacidade dos dados.

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Investimento de impacto a ganhar
expressão. Interesse crescente por
parte dos investidores na integração
dos critérios ESG - Environmental,
Social, and Governance (critérios
ambientais, sociais e de governação empresarial) nos
processos de decisão. Necessidade de mais e melhores
dados, com rankings e ratings ESG a ganhar expressão.
Emissão de green bonds e social impact bonds, entre outras
tipologias, em crescimento. Desinvestimento em mercados
de carbono intensivo – riscos de transição.

Investimento em infraestruturas
sustentáveis para sistemas de
transportes/mobilidade, energia
e telecomunicações (ex. 5G). Resposta das cidades aos
desafios da sustentabilidade, em resultado de pressões
ambientais (ex. resiliência às alterações climáticas),
dinâmicas demográficas e sociais (ex. desenvolvimento
de doenças crónicas e envelhecimento). Recurso às novas
tecnologias e resposta às necessidades e expetativas dos
cidadãos que remodelam os centros urbanos – mudança
da propriedade para a partilha (ex. na mobilidade),
especialmente entre os jovens consumidores, reinvenção
das formas de trabalho, agricultura urbana, entre outros.
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3.2 O nosso compromisso com a sustentabilidade
Temos como parte da nossa estratégia
o objetivo de crescer de forma sustentável
e criar impacto ambiental e social,
pelo que a sustentabilidade assume um papel
preponderante no Grupo Ageas Portugal.
Hoje, mais do que nunca, torna-se essencial pensar
no amanhã e garantir um futuro sustentável para as
gerações presentes e vindouras. Enquanto Grupo
segurador, estamos no centro de várias questões
sociais e ambientais que estão muito presentes nas
vidas de todos – envelhecimento, doenças crónicas,
novos estilos de vida e padrões de consumo, novas
formas de mobilidade, resposta às alterações
climáticas, entre outros –, e que geram riscos e
oportunidades para as empresas do Grupo Ageas
Portugal.

Para nos mantermos relevantes, hoje e também no
futuro, temos vindo a refletir sobre estes desafios
(j Cap. 3.1) e os impactos associados (j Cap. 3.3).
Com o intuito de desenvolver trabalho com as
equipas de negócio e testar pilotos baseados
numa ótica de valor partilhado, foi criada a área
de Responsabilidade Social Corporativa (RSC).
Esta evoluiu e, em 2019, com o lançamento
da estratégia transversal ao Grupo Ageas –
Connect21 –, tornou-se clara a necessidade
de termos uma abordagem integrada da
sustentabilidade para todo o Grupo Ageas
Portugal. Em consequência, a área de RSC foi
renomeada para Sustentabilidade e integrada na
Direção de Estratégia e Inovação, que passou a
designar-se por Direção de Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade.

A decisão de transformar a anterior área de Responsabilidade Social
Corporativa numa nova área de Sustentabilidade, e integrá-la na
Direção onde está a estratégia, dá um claro sinal a todos os Colaboradores
e demais Stakeholders do nosso Grupo. Não só por colocarmos o tema sob
dependência direta da gestão de topo, como pela necessidade clara de garantir a
integração da sustentabilidade de forma estruturada e objetiva no modelo
de negócio da Companhia.
Flávia Nobre, Responsável de Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal

2017/ 2019

2019 / 2021

> 1.ª estratégia de Responsabilidade
Social Corporativa
> Foco na realização de pilotos alinhados
com áreas de negócio

ESTRATÉGIA CONNECT21
A estratégia Connect21 (2019-2021) reflete
a nossa visão a longo prazo, os novos valores
(j Cap. 1.2) e um trabalho de proximidade com os
nossos Stakeholders.
Na base da Connect21 está um modelo integrado
de Stakeholders, que inclui a Sociedade, com
o objetivo de criar valor para todos as partes
interessadas.
Para levar a cabo a estratégia Connect21,
foram definidas escolhas estratégicas – isto
é, compromissos não financeiros, relevantes
para aqueles cujas vidas tocamos e para quem
queremos ser um apoio em todos os momentos
– entre elas, “crescer de forma sustentável e
criando impacto social”.

> Revisão da estratégia
> Área de Sustentabilidade
> Sustentabilidade nas Novas Formas
de Trabalhar
> Identificação dos principais desafios
no Grupo Ageas Portugal
> Alinhamento com o novo ciclo estratégico

Dois anos após o lançamento da Connect21, e
tendo os olhos no futuro, em 2020, iniciou-se a
preparação do próximo ciclo estratégico
(j Cap. 3.3) – focado no alinhamento dos
resultados financeiros com o impacto social e
ambiental.

Ao aliar os nossos valores ao nosso
espírito inovador estamos conectados
a um futuro melhor.
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Uma estratégia forte
para o sucesso do Grupo Ageas Portugal

Missão

Visão

Proporcionar uma experiência emocional e relevante
na vida das pessoas

Ser um parceiro de referência nos seguros, um parceiro relevante
na prestação de serviços e ser o melhor local de trabalho
para pessoas empreendedoras

Colaboradores

Cuida

Parceiros

Atreve-te

Sociedade
Clientes
Acionistas

Concretiza
Partilha

Uma experiência Cliente de excelência
Para prevenir, planear, proteger
& assistir e ir além dos seguros
Através de parcerias e inovação,
impulsionadas pela tecnologia
Enquanto uma organização ágil
Crescendo de forma sustentável
e criando impacto social

Taxa de Satisfação e Fidelização
Cliente | NPS - Net Promoter Score
Índice de compromisso Colaborador
Volume de Negócios
Rácio Combinado Saúde & Não Vida
Margem Operacional Vida - Unit Linked
Resultados Líquidos

CONTRIBUTO PARA OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E OUTROS PRINCÍPIOS
QUE SUBSCREVEMOS
No Grupo Ageas Portugal, ambicionamos criar
impacto social e ambiental relevante e contribuir
para a Agenda 2030 das Nações Unidas e os seus
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
através de soluções extensíveis a uma cadeia de
valor interligada.
A Agenda 2030 ambiciona transformar o mundo
até 2030, lutando contra a pobreza, contra
a desigualdade e pondo fim às alterações
climáticas. Pretende-se que governos, cidadãos,
empresas e organizações sejam mobilizados
para a concretização dos seus 17 ODS.
Alinhado com a estratégia internacional, no
Grupo Ageas Portugal, identificámos um total de
dez ODS para os quais o nosso contributo é mais
expressivo, em particular, aqueles que coincidem
com as escolhas estratégicas e os quais serão
trabalhados ativamente, com base nas nossas
principais competências internas. Tal não
exclui, contudo, a existência de contributos mais
pontuais para outros ODS.
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• Tornar os seguros tão acessíveis quanto possível,
para os mais vulneráveis na Sociedade
• Proporcionar uma rede de segurança para os
nossos Clientes
• Aliviar o risco de pobreza
• Envolvimento em programas com impacto positivo
nas comunidades locais

•
•
•
•
•

Assegurar um ambiente de trabalho estimulante 1

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

• Estimular escolhas de estilo de vida saudável
e bem-estar
• Desenvolver e proporcionar acesso a produtos
e cuidados de saúde física e mental
• Influenciar numa infraestrutura rodoviária melhor
e mais segura e comportamentos de condução
responsáveis
A POBREZA
A FOME
1 ERRADICAR
2 ERRADICAR
• Enquanto empregador, que se preocupa
ativamente,
incentivar um estilo de vida saudável e oferecer
programas concebidos para todos

2

ERRADICAR
A POBREZA

ERRADICAR
A FOME

1

3
1 1
11

ERRADICAR
A POBREZA

7

8

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

• Usar linguagem simples e fornecer ferramentas para
ajudar os Clientes a tomar decisões informadas com
base no conhecimento e compreensão
• Promover, facilitar e envolvermo-nos na aprendizagem
de temas chave para o futuro da Sociedade
• Estimular a aprendizagem contínua para todos e
oferecer
oportunidades
para IGUALDADE
a geração mais
jovem
SAÚDE
EDUCAÇÃO
ÁGUA POTÁVEL
DE QUALIDADE experiência
3ganhar
4 DE QUALIDADE
5 DE GÉNERO
6 E SANEAMENTO
• Promover uma atitude responsável no planeamento
financeiro

9

10

11

INDÚSTRIA,
REDUZIR AS
CIDADES E
TRABALHO DIGNOIGUALDADE
ENERGIAS SAÚDE
POTÁVEL
DE QUALIDADE
E SANEAMENTO
3 DE QUALIDADE
4 EDUCAÇÃO
5 DE GÉNERO
6 ÁGUA
INOVAÇÃO
E
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
E CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
E SANEAMENTO
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL POTÁVEL
A
FOME
DE
QUALIDADE
DE
QUALIDADE
DE
GÉNERO
E SANEAMENTO
A FOME ERRADICAR
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
E SANEAMENTO
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
INDÚSTRIA,
REDUZIR
AS
CIDADES
E
PRODUÇÃO
TRABALHO
DIGNO
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUAE POTÁVEL
A FOME
DE
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
SANEAMENTO
E
DESIGUALDADES
E CRESCIMENTO
8ERRADICAR
9 INOVAÇÃO
10QUALIDADE
11 COMUNIDADES
12 E CONSUMO
A FOME
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE SUSTENTÁVEIS
DE GÉNERO
E SANEAMENTO
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO

2

ERRADICAR
A FOME

4
2 2
22

SAÚDE
DE QUALIDADE
ERRADICAR
ERRADICAR
A POBREZA
A POBREZA
ERRADICAR
ERRADICAR
A POBREZA
RENOVÁVEIS
7 ENERGIAS
A POBREZA
E ACESSÍVEIS

5
3 3
33

O NOSSO
RELATÓRIO

AO LADO DA
COMUNIDADE

6
4 4
44

5 5
55

6 6
66

12

TABELA
GRI

• Promover a igualdade de oportunidades
• Desenvolver ativamente produtos e serviços que
apoiem a participação feminina na Sociedade
• Estimular a liderança feminina em todos os níveis
da organização
• Incentivar o empoderamento feminino a nível
interno
e na comunidade local em geral

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

• Relações com Parceiros que partilham de uma
mentalidade ética e comportamental semelhante
que permita a todos crescer enquanto indivíduos
• Promover e envolvermo-nos em parcerias eficazes
Oferecer oportunidades de emprego e formação
1
2
3
4
5
6
ERRADICAR
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
ÁGUA POTÁVEL
entreIGUALDADE
o público/privado
e a Sociedade civil
para as gerações futuras
1
2
3 AÇÃO
4
5PROTEGER A 6
PROTEGER A
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS PARA 3 DE QUALIDADE
A1POBREZA
A
FOME
DE
QUALIDADE
DE
GÉNERO
E SANEAMENTO
1
2
4
5
6
2
3
4
5
6
INSTITUIÇÕES
13 CLIMÁTICA
14 VIDA MARINHA PRODUÇÃO
15 VIDA TERRESTRE 16 EEFICAZES
17 ADOSIMPLEMENTAÇÃO
• Participar ativamente a apoiar os organismos locais
INDÚSTRIA,
REDUZIR AS
CIDADES E
Procurar formas de envolver as pessoas ERRADICAR ENERGIAS ERRADICAR TRABALHO DIGNO
OBJETIVOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
14 DESIGUALDADES
15
16
17 12 E CONSUMO
INOVAÇÃO13
E
COMUNIDADES
E CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
7
8
9
10
11
INDÚSTRIA,
REDUZIR
E
PRODUÇÃO
TRABALHO
GÉNERO INDÚSTRIA,
ENERGIAS
1 A POBREZA E ACESSÍVEIS
2 A FOME
3 DE QUALIDADEENERGIAS
4 DE QUALIDADETRABALHO
5 1DEDIGNO
6 EE SANEAMENTO
e transnacionais que potenciam os nossos esforços
excluídas ou desfavorecidas na Sociedade
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
REDUZIR
AS
ECIDADES6
PRODUÇÃO
DIGNO
2SUSTENTÁVEIS
3
4 AS
5CIDADES
7
8
9
10
11
12
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES11 COMUNIDADES
COMUNIDADES 12
E CONSUMO
E CRESCIMENTO 9 INOVAÇÃO
RENOVÁVEIS
7
8
9
10
11
12
E
DESIGUALDADES
E
CONSUMO
E
CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
7
8
10
2 PRODUÇÃO
3
4
5
6
INDÚSTRIA,
REDUZIR
AS
CIDADES E 1
TRABALHO
DIGNO
ENERGIAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS8
para atingir os ODS, incluindo o crescimento
Aplicar tolerância zero à obstrução dos
73
9DEDIGNO
11E
12REDUZIR
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
INDÚSTRIA,
CIDADES
E
PRODUÇÃO
TRABALHO
ENERGIAS
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
E CONSUMO
E CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
7
8
9
10
11
12
A POBREZA
A FOME
DE QUALIDADE
QUALIDADE 10INFRAESTRUTURAS
DE GÉNERO
E AS
SANEAMENTO
1 ERRADICAR
2 ERRADICAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E
CONSUMO
CRESCIMENTO
7 RENOVÁVEIS
8 EECONÓMICO
9 INOVAÇÃO
10 DESIGUALDADES 11 COMUNIDADES
12 ESUSTENTÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
Para
que ODS
contribuímos
económico sustentável
direitos humanos e laborais
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
E ACESSÍVEIS
INDÚSTRIA,
REDUZIR AS
CIDADES E
PRODUÇÃO
DIGNO
• Investir
de forma
responsável
e local para estimular
ERRADICAR
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO 7
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
8
9
10
11 713ENERGIAS
12 14 8 TRABALHO
Contribuir para o crescimento sustentável
INOVAÇÃO E17
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
E CONSUMO
E CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
9
10
11
12
15
16
A POBREZA
A FOME
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
E SANEAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS as economias
SUSTENTÁVEIS locais
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
AÇÃO
PROTEGER A
PAZ,
PARCERIAS
e fortalecer
das economias locais e a qualidade de vidaENERGIAS
13 PROTEGER AREDUZIR
14 AS
15 JUSTIÇA
17 PARA
INDÚSTRIA,
CIDADES 16
E
PRODUÇÃO
TRABALHO DIGNO
13
14
15
16
17
MARINHA
TERRESTRE
13 CLIMÁTICA
14 VIDA 9
15 VIDA1 10
2 16 E INSTITUIÇÕES
3COMUNIDADES174 A IMPLEMENTAÇÃO
5
6
INOVAÇÃO E
DESIGUALDADES
EACONSUMO
E CRESCIMENTO
7 RENOVÁVEIS
8
11
12
PROTEGER
A
PAZ, JUSTIÇA
EFICAZES
DOSPROTEGER
da sua população
AÇÃO AÇÃO
PROTEGER
A
PROTEGER
AOBJETIVOS
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA PARA
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS 15 VIDA TERRESTRE
SUSTENTÁVEIS16 E INSTITUIÇÕES
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
A IMPLEMENTAÇÃO
13 CLIMÁTICA
14 VIDA MARINHA
17 PARCERIAS
ERRADICAR
A POBREZA

ERRADICAR
A FOME

SAÚDE
DE QUALIDADE

AÇÃO
CLIMÁTICA

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

AÇÃO
CLIMÁTICA

7

13

7

AÇÃO
CLIMÁTICA

13 9
1313

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

8

9

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
ERRADICAR
EFICAZES
A FOME

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
SAÚDE DOS OBJETIVOS
DE QUALIDADE

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

14

AÇÃO
• Investimento em infraestruturas sustentáveis
CLIMÁTICA
13
que respondam a necessidades locais específicas,
através do envolvimento com Parceiros locais
• Incentivar a inovação, apoiando e desenvolvendo
ativamente a investigação e tecnologia locais
destinadas a criar uma melhor qualidade de vida
para todos
• Investir e desenvolver os edifícios e as soluções de
infraestruturas de mais alto nível utilizando
as tecnologias mais avançadas

14

14

15

PROTEGER A
VIDA MARINHA

15

15

16

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

ERRADICAR
A POBREZA
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A FOME

ERRADICAR
A POBREZA

IGUALDADE
DE GÉNERO

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE
SAÚDE
DE QUALIDADE

VIDA MARINHA
REDUZIR
AS
PROTEGER
AAÇÃO
PROTEGER
A 13 CLIMÁTICA
VIDADESIGUALDADES
MARINHA
VIDA MARINHA

14
8
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RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO

10

9

INDÚSTRIA,
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E CRESCIMENTO
INFRAESTRUTURAS
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EFICAZES
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VIDA TERRESTRE
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PROTEGER
AE
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14 VIDA
15
PROTEGER
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SUSTENTÁVEIS
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REDUZIR AS
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EFICAZES
CIDADES E
EFICAZES PRODUÇÃO

16

12
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16
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PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

SAÚDE
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÉNERO

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

IGUALDADE
DE GÉNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ÁGUA POTÁVEL
INDÚSTRIA,
REDUZIR AS
CIDADES E
ENERGIAS
E SANEAMENTO TRABALHO DIGNO
DESIGUALDADESEDUCAÇÃO COMUNIDADES IGUALDADE
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A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

• Promover a inclusão, fornecendo proteção de seguro
acessível para todos
• Unir esforços com os Parceiros certos para facilitar
o acesso aos serviços básicos
• Desenvolver e implementar programas que visem
o emprego inclusivo
• Colaborar com peritos para reduzir as desigualdades
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ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
AÇÃO
PROTEGER A
PROTEGER A
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS PARA
CLIMÁTICA
VIDA MARINHA
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

APARCERIAS
IMPLEMENTAÇÃO
PARCERIAS
PARA
PARA

DOS OBJETIVOS
17DOSPARCERIAS
OBJETIVOS
PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
13
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

17

A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

DOS OBJETIVOS
AÇÃO
CLIMÁTICA

13

AÇÃO
CLIMÁTICA

14

PROTEGER A
VIDA MARINHA

14

15

PROTEGER A
VIDA MARINHA

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

15

16

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
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DOS OBJETIVOS

16

17

17

PRODUÇÃO
E CONSUMO ÁGUA POTÁVEL
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VIDA MARINHA
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• Fomentar comunidades inclusivas, investindo
em habitação acessível
• Revitalizar áreas urbanas negligenciadas através
de investimentos apropriados em infraestruturas
• Investir em soluções de mobilidade inteligentes,
económicas e amigas do ambiente
• Proteger as comunidades contra desastres em áreas
de maior risco
• Preservar o património cultural e natural

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

• Aumentar a sensibilização para as alterações
climáticas, apoiar ativamente a investigação e
adaptar os nossos produtos a soluções mais
ecológicas
• Conduzir as nossas pessoas para uma mobilidade
sustentável e um ambiente de trabalho amigo
do ambiente
• Trabalhar em prol da neutralidade carbónica
• Investir em tecnologias ou projetos que sejam amigos
do ambiente ou representem soluções para
as alterações climáticas
• Desenvolver edifícios sustentáveis, centrados no
baixo consumo de recursos e nos mais elevados
padrões de eficiência energética
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Para além do contributo para os ODS, no Grupo
Ageas Portugal temos vindo a assumir vários
outros compromissos na área da Sustentabilidade,
subscrevendo iniciativas com expressão nacional e
internacional. Entre estas, destacam-se:
• A subscrição dos Princípios do Investimento
Responsável (PRI) das Nações Unidas, em 2018
(j Cap. 6.4);
• A subscrição do Inclusive Community Forum
(ICF), em 2019 (j Cap.5.3);

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

• A adesão ao Pacto da Mobilidade Empresarial,
em 2019;
• A assinatura do Compromisso Lisboa Capital
Verde Europeia 2020;
• A subscrição dos princípios do United Nations
Global Compact (Pacto Global das Nações
Unidas), em 2020;
• A assinatura da Carta Portuguesa para a
Diversidade, em 2020 (j Cap. 5.3);
• A assinatura do Manifesto Empresas pela
Sustentabilidade, em 2020.

Compromisso Lisboa Capital
Verde Europeia 2020
O Grupo Ageas Portugal assinou, em janeiro de 2020, o
Compromisso l Lisboa Capital Verde Europeia 2020 –
Ação Climática Lisboa 2030.
O convite para fazermos parte deste Compromisso foi
feito pela Câmara Municipal de Lisboa, na sequência
da adesão, em dezembro de 2019, ao Pacto da
Mobilidade Empresarial, que surge integrado neste novo
Compromisso.
A cidade de Lisboa assumiu a ambição de ser neutra em
carbono até 2050 e resiliente às alterações climáticas,
delineando uma agenda ambiciosa com metas ambientais
concretas. Para cumprir esta ambição desafiou as
empresas, associações e todas as organizações
públicas e privadas a assumir o seu compromisso com
a sustentabilidade ambiental, adaptação e mitigação às
alterações climáticas, eficiência energética e hídrica.

Sessão de assinatura do Compromisso Lisboa Capital Verde
Europeia 2020

A adesão a este compromisso é mais uma oportunidade
para reforçar a nossa preocupação com o impacto
ambiental das nossas operações, nomeadamente no que
afeta a gestão dos edifícios. Por isso, juntamente com
as medidas já assumidas com a mobilidade sustentável,
foram selecionadas ações adicionais, ligadas à eficiência
energética e hídrica do novo edifício projetado para Lisboa
e cuja abertura está prevista para 2022 (j Cap. 4.5). Para
além das medidas que serão asseguradas pela gestão
mais eficiente da nova infraestrutura, o compromisso
passa também pela eliminação de plásticos de utilização
única e pela promoção de ações de sensibilização para a
sustentabilidade junto dos nossos Stakeholders.
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Manifesto “Empresas pela sustentabilidade”
O Grupo Ageas Portugal
assinou, em maio
de 2020, o Manifesto
l “Empresas pela
sustentabilidade Aproveitar a crise
para lançar um
novo paradigma de
desenvolvimento
sustentável”, promovido
pelo Business Council for
Sustainable Development
(BCSD) Portugal.
Com a ambição de contribuir para que Portugal construa
um modelo de desenvolvimento mais sustentável, o
Manifesto parte da consciência das empresas de que
nos encontramos num ponto de viragem, e refere que
“nunca, como agora, o nosso futuro dependeu tanto
da nossa capacidade como Sociedade de passar das
palavras aos atos na transformação do nosso modelo de
desenvolvimento”.

Porque as crises constituem
oportunidades ímpares
para repensarmos o nosso
futuro, o BCSD Portugal e os
seus associados acreditam
que este é o momento para
lançar novas bases para um
crescimento mais inclusivo,
sustentável e, de um modo
geral, para construir um
novo modelo de partilha de
valor com a Sociedade e as
futuras gerações.
Assim, o Grupo Ageas Portugal declara ter a ambição
de contribuir para a construção de um modelo
de desenvolvimento baseado em cinco princípios
fundamentais: 1) promoção do desenvolvimento
sustentável e inclusivo; 2) promoção do crescimento; 3)
busca da eficiência; 4) reforço da resiliência; e 5) reforço
da cidadania corporativa.

Queremos continuar a transformar o nosso modo de viver e trabalhar, reduzir
o nosso impacto ambiental e contribuir para que amanhã consigamos viver
em cidades mais sustentáveis. Para o Grupo Ageas Portugal este compromisso,
à semelhança do pacto da mobilidade, é um alinhamento entre as nossas
preocupações de negócio e o impacto atual e futuro das nossas operações.
Katrien Buys, Responsável de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal
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United Nations Global Compact
Em setembro de 2020, subscrevemos os dez
Princípios do l United Nations Global Compact
(Pacto Global das Nações Unidas).
Os princípios estão estruturados em quatro áreas
fundamentais e baseiam-se em declarações
universalmente aceites, nomeadamente a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da
Organização Internacional do Trabalho relativa aos
Princípios e Direitos Fundamentais e a Declaração do
Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento.

Através desta adesão, manifestamos o nosso
compromisso voluntário em incorporar as melhores
práticas empresariais nestes vários domínios, em
progredir e divulgar as nossas atividades em prol dos
dez princípios. É nosso objetivo refletir os princípios nas
nossas operações internas, na relação com os nossos
Clientes, Fornecedores e outros Parceiros, assim como
no impacto que criamos na Sociedade.

DIREITOS HUMANOS

PRÁTICAS LABORAIS

PROTEÇÃO AMBIENTAL

ANTICORRUPÇÃO

Princípio 1: As empresas
devem apoiar e respeitar
a proteção dos direitos
humanos, reconhecidos
internacionalmente

Princípio 3: As empresas
devem apoiar a liberdade
de associação e o
reconhecimento efetivo à
negociação coletiva

Princípio 7: As empresas
devem apoiar uma
abordagem preventiva
aos desafios ambientais

Princípio 2: Garantir a
sua não participação em
violações dos direitos
humanos

Princípio 4: Abolição de
todas as formas de trabalho
forçado e obrigatório

Princípio 10:
As empresas devem
combater a corrupção
em todas as suas formas,
incluindo extorsão e
suborno

Princípio 5: Abolição efetiva
do trabalho infantil
Princípio 6: Eliminação da
discriminação no emprego

Princípio 8: Realizar
iniciativas para promover
a responsabilidade
ambiental
Princípio 9: Encorajar
o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias
amigas do ambiente
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3.3 Análise de materialidade
Com base na reflexão estratégica realizada em 2020, sobre a forma como os nossos negócios
impactam e são impactados pelos nossos tópicos materiais, pudemos enquadrar as prioridades,
existentes e futuras, concretizando o nosso compromisso de transparência para com os
nossos Stakeholders.
O ano de 2020 marca o início da revisão da
estratégia do Grupo Ageas Portugal (j Cap.3.2).
Estando entre dois ciclos estratégicos e numa
perspetiva a longo prazo, iniciámos a reflexão
sobre o Connect21 (em vigor) e o planeamento
do próximo ciclo (2022-2024), visando a definição
de ambições, através de objetivos mensuráveis e
respetivos planos de ação.
Para tal realizámos um exercício abrangente de
materialidade, em que identificámos e avaliámos
os temas e tendências de sustentabilidade
mais relevantes para os nossos Stakeholders e
negócio.
A análise de materialidade contemplou duas fases:
• Alinhamento com o primeiro exercício de
materialidade levado a cabo pelo Grupo, a nível
internacional4, no qual se utilizou o conceito
de dupla materialidade para chegar à lista de
assuntos relevantes.
• Desenvolvimento de um exercício local
interno, para aprofundar as especificidades da
organização, e que se baseou especificamente
nas tendências de sustentabilidade e do setor.
4

No seu total, os dois exercícios integraram: 1) uma
análise de documentos internos; 2) um estudo de
benchmarking, para o qual foram considerados os
nossos pares nacionais e internacionais, outras
empresas de referência nacional, assim como
instituições internacionais de relevo, na área dos
riscos globais, tendências de sustentabilidade e
do setor segurador; 3) auscultação aos nossos
Stakeholders, internos e externos (através de
realização de inquérito e entrevistas).
Para o processo de auscultação, e para além dos
elementos da Comissão Executiva e responsáveis
de unidades de negócio, selecionámos diferentes
grupos de Stakeholders – Colaboradores,
Investidores, Sociedade e Parceiros de negócio –,
com base no impacto da organização sobre estes
e a sua influência na Companhia. De referir que,
embora o Cliente final não tenha sido incluído
durante esta primeira análise de materialidade,
considerou-se, em alternativa, que os Parceiros de
negócio (rede de distribuição) forneceriam insights
sobre as expetativas do Cliente final.
No caso do exercício local interno, conversámos
com os nossos Stakeholders sobre a forma como

Remete-se para o Relatório e Contas de 2020 do Ageas Group mais detalhes sobre este exercício e os resultados globais.

encaram o presente e futuro do Grupo Ageas
Portugal, considerando não só o nosso papel
enquanto seguradora, mas também a criação de
valor partilhado, indo além dos seguros.
De referir que, embora exista um contacto regular
com todos os grupos de Stakeholders
(j Cap. 3.5), esta foi a primeira vez que estes
foram auscultados, de uma forma alargada, sobre
o contexto específico da sustentabilidade.

Em termos de resultados, é de salientar que, como as
auscultações foram realizadas durante a crise global
de Covid-19, os tópicos de “Resiliência financeira”
e de “Governance responsável” ganharam uma
importância acrescida. Para uma seguradora, ter
um desempenho financeiro sólido, uma governance
forte e fiável, e continuar a antecipar desafios (sociais
e ambientais), é crucial para ir ao encontro das
necessidades dos seus Stakeholders.
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Da reflexão sobre as tendências, foram identificadas
seis como sendo as mais relevantes para a
Sociedade e para a organização (j Cap. 3.1). Foram
tidas em consideração aquelas para as quais o
nosso negócio tem capacidade de impacto e é,
ao mesmo tempo, fortemente impactado pelas
mesmas (considerando as dimensões ambientais,
sociais, económicas e de governance).
O alinhamento alcançado entre ambas as fases do
exercício e a harmonização dos seus resultados
permitiu, no final, identificar um total de sete
tópicos materiais para o Grupo Ageas Portugal.
Estes encontram-se identificados na tabela
seguinte, e estão presentes nos conteúdos
dos capítulos e subcapítulos deste relatório
(remetendo-se para o j Cap. 8.2 mais detalhes).
A tabela identifica igualmente os principais ODS
associados e os limites dos tópicos materiais,
representando onde, na cadeia de valor do Grupo
Ageas Portugal, os seus impactos são mais
relevantes – podendo estes impactos decorrer
diretamente das atividades da organização ou
resultar (direta ou indiretamente) das relações
comerciais associadas às operações, produtos ou
serviços prestados pelo Grupo Ageas Portugal.

Resultante do exercício de materialidade
realizado em 2020, identificámos um
total de sete tópicos de sustentabilidade
relevantes para o Grupo Ageas Portugal
e para os nossos Stakeholders.
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TÓPICOS MATERIAIS
DO GRUPO AGEAS PORTUGAL
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1

7
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RENOVÁVEIS
RENOVÁVEIS
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122 161616

1013

4555788

1 11111113

5816

IGUALDADE
PAZ, JUSTIÇA
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POTÁVEL
ÁGUA
ÁGUA
POTÁVEL
POTÁVEL
AÇÃODIGNO
INDÚSTRIA,
TRABALHO
INOVAÇÃO
DE
EGÉNERO
E SANEAMENTO
EESANEAMENTO
SANEAMENTO
CLIMÁTICA
INOVAÇÃO
EE
CRESCIMENTO
INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS
ECONÓMICO
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SANEAMENTO
DESIGUALDADES
RENOVÁVEIS
DEEESANEAMENTO
GÉNERO
E ACESSÍVEIS

CIDADES
E A
PROTEGER
CIDADES
REDUZIR
EAS
COMUNIDADES
VIDA TERRESTRE
COMUNIDADES
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS

12
13
16
1112

PRODUÇÃO
AÇÃO
PAZ,E JUSTIÇA
CIDADES
PRODUÇÃO
CONSUMO
CLIMÁTICA
E INSTITUIÇÕES
COMUNIDADES
EECONSUMO
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS

912

17

12

INDÚSTRIA,
AÇÃO DIGNO
TRABALHO
E
CLIMÁTICA
E INOVAÇÃO
CRESCIMENTO
INFRAESTRUTURAS
ECONÓMICO

ERRADICAR
A FOME A A
PROTEGER
PROTEGER
PROTEGER
A
VIDA
VIDA
MARINHA
TERRESTRE
VIDA
TERRESTRE
TERRESTRE

8

15
14

PROTEGER A
VIDA MARINHA

122

ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
AAPOBREZA
AFOME
FOME

788

TRABALHODIGNO
DIGNO
ENERGIAS
TRABALHO
E CRESCIMENTO
ERENOVÁVEIS
CRESCIMENTO
E ECONÓMICO
ACESSÍVEIS
ECONÓMICO

13
14
14

AÇÃO
PROTEGERA A
PROTEGER
CLIMÁTICA
VIDAMARINHA
MARINHA
VIDA

14
910

REDUZIR
AS A
PROTEGER
INDÚSTRIA,
DESIGUALDADES
VIDAEMARINHA
INOVAÇÃO
INFRAESTRUTURAS

SAÚDE
ERRADICAR
DE
QUALIDADE
APAZ,
POBREZA
PROTEGER
PAZ,
JUSTIÇA
A
PAZ,
JUSTIÇA
JUSTIÇA
VIDA
EEINSTITUIÇÕES
TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
INSTITUIÇÕES
EFICAZES
EFICAZES
EFICAZES

79

24
16
17
17
17
1

1
1215
16
16

11
12
12
12
15
14
15

1115
10

CIDADES
E A
PROTEGER
REDUZIR
AS
COMUNIDADES
VIDA TERRESTRE
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS

35
17
2

13
16
1112

PRODUÇÃO
AÇÃO
PAZ,EJUSTIÇA
CIDADES
ECLIMÁTICA
CONSUMO
E INSTITUIÇÕES
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES
SUSTENTÁVEIS

2
17
16
17

17
1214

6811

CIDADES
TRABALHO
ÁGUA
POTÁVELEDIGNO
E COMUNIDADES
CRESCIMENTO
E SANEAMENTO
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO

5

36

4

912

10

INDÚSTRIA,
PRODUÇÃO
INOVAÇÃO
E CONSUMO
E
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS

6

IGUALDADE
DE GÉNERO

17
1214

PROTEGER
PARCERIASAPARA
PRODUÇÃO
VIDA
MARINHA
A IMPLEMENTAÇÃO
E CONSUMO
DOS OBJETIVOS
SUSTENTÁVEIS

10

467

17
16

3
17

PROTEGER
PARCERIASAPARA
PRODUÇÃO
VIDA
MARINHA
A IMPLEMENTAÇÃO
E CONSUMO
DOS OBJETIVOS
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
ENERGIAS
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
DE
QUALIDADE
GÉNERO
SANEAMENTO
APARCERIAS
FOME
DEDEQUALIDADE
DEERENOVÁVEIS
QUALIDADE
PAZ,
JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA
PARCERIAS
PARA
PARCERIAS
PARA
PARA
E
ACESSÍVEIS
EA
INSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
A
IMPLEMENTAÇÃO
AIMPLEMENTAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
DOS
OBJETIVOS
DOS OBJETIVOS
DOS
DOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS
ERRADICAR
ERRADICAR
SAÚDE
A
POBREZA
A FOME
DE QUALIDADE
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS
PROTEGER
A
PAZ,
JUSTIÇAPARA
PARCERIAS PARA
E INSTITUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO
VIDA
TERRESTRE
EAINSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
DOS OBJETIVOS
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

16
15

PROTEGERAA
PROTEGER
VIDAMARINHA
TERRESTRE
VIDA

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

14

13
15
16
16
16

10
1111
11
14
13
14

15

11

15

4

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

58

TRABALHO DIGNO
IGUALDADE
CRESCIMENTO
DEEGÉNERO
ECONÓMICO

16

69

INDÚSTRIA,
ÁGUA
POTÁVEL
E
EINOVAÇÃO
SANEAMENTO
INFRAESTRUTURAS

10

12

12
13
10

1114

1215

16

45510

11
566

612

IGUALDADE
DE GÉNERO

6

911

1227

2338

15
13

16
14

17
15

23377

34478813

45589914

10
566910
15

11
610
16
11

12
17
1112

12

1

2

3

4

5

6

11

ERRADICAR
ERRADICAR
POBREZA
AAPOBREZA

PROTEGER A
AÇÃO
VIDA TERRESTRE
CLIMÁTICA

ENERGIAS
ERRADICAR
SAÚDE
SAÚDE
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
ADEFOME
DEQUALIDADE
QUALIDADE
RENOVÁVEIS
ACESSÍVEIS
EEACESSÍVEIS

89913
13

INDÚSTRIA,
TRABALHO
INDÚSTRIA,
AÇÃODIGNO
AÇÃO
INOVAÇÃO
EINOVAÇÃO
CRESCIMENTO
EE
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
INFRAESTRUTURAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUTURAS

14
15
15

PROTEGER
PROTEGER
AA
VIDA
VIDA
MARINHA
TERRESTRE
TERRESTRE

REDUZIRDIGNO
AS
TRABALHO
DESIGUALDADES
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO
ERRADICAR
ENERGIAS
ERRADICAR
ERRADICAR
AFOME
FOME
RENOVÁVEIS
AAPOBREZA
E ACESSÍVEIS
PAZ, JUSTIÇA
PROTEGER
A
E INSTITUIÇÕES
VIDA
MARINHA
EFICAZES

TRABALHO
DIGNO
SAÚDE
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
AÇÃO DIGNO
TRABALHO
ENERGIAS
CRESCIMENTO
DE
QUALIDADE
DEDE
QUALIDADE
CLIMÁTICA
EEQUALIDADE
CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
ECONÓMICO
EECONÓMICO
ACESSÍVEIS
ERRADICAR
A POBREZA

CIDADES E
INDÚSTRIA,
COMUNIDADES
INOVAÇÃO
E
SUSTENTÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
SAÚDE
TRABALHO DIGNO
ERRADICAR
SAÚDE
DE
QUALIDADE
E QUALIDADE
CRESCIMENTO
ADE
FOME
ECONÓMICO
PARCERIASAPARA
PROTEGER
A IMPLEMENTAÇÃO
VIDA
TERRESTRE
DOS OBJETIVOS

INDÚSTRIA,
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
IGUALDADE
PROTEGER
INDÚSTRIA,
TRABALHO
DIGNOA
INOVAÇÃO
DE
GÉNERO
DEDE
GÉNERO
VIDA MARINHA
INOVAÇÃO
EE
EQUALIDADE
CRESCIMENTO
INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS
ECONÓMICO
ERRADICAR
A FOME

PRODUÇÃO
AÇÃO AS
REDUZIR
ECLIMÁTICA
CONSUMO
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS

3449

EDUCAÇÃO
INDÚSTRIA,
SAÚDE
EDUCAÇÃO
QUALIDADE
INOVAÇÃO
E
DE
DEDE
QUALIDADE
QUALIDADE
INFRAESTRUTURAS

16

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

REDUZIR
AS A
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
ÁGUA
POTÁVEL
PROTEGER
INDÚSTRIA,
REDUZIR
AS
DESIGUALDADES
DE
EGÉNERO
SANEAMENTO
E INOVAÇÃO
SANEAMENTO
VIDA ETERRESTRE
DESIGUALDADES
INFRAESTRUTURAS
SAÚDE
DE QUALIDADE

PROTEGER
A
CIDADES
E
VIDA MARINHA
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
IGUALDADE
REDUZIR AS
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
GÉNERO
DESIGUALDADES
DEDEDE
QUALIDADE
GÉNERO

17

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

CIDADES
E
ÁGUA
POTÁVEL
PAZ, JUSTIÇA
CIDADES
REDUZIR
EAS
COMUNIDADES
E SANEAMENTO
E INSTITUIÇÕES
COMUNIDADES
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES
SUSTENTÁVEIS
EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

PROTEGER A
PRODUÇÃO
VIDA TERRESTRE
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

ÁGUA
POTÁVEL
CIDADES
E
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
SANEAMENTO
COMUNIDADES
DEEESANEAMENTO
GÉNERO
SUSTENTÁVEIS

910
10
14
13
14

10
1111
15
14
15

11
12
12
16
15
16

1216
17
17

17

7

8

9

10

11

INDÚSTRIA,
REDUZIR
REDUZIR
ASAS AA
PROTEGER
AÇÃO
PROTEGER
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES
EMARINHA
DESIGUALDADES
VIDA
MARINHA
CLIMÁTICA
VIDA
INFRAESTRUTURAS
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

15
16
16

PROTEGER
PAZ,JUSTIÇA
JUSTIÇA
A
PAZ,
VIDA
E INSTITUIÇÕES
TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES
EFICAZES
AÇÃO
CLIMÁTICA

REDUZIR
CIDADES
E AAA
CIDADES
EAS
PROTEGER
PROTEGER
PROTEGER
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
COMUNIDADES
VIDA
TERRESTRE
VIDA
VIDA
MARINHA
TERRESTRE
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

16
17
17

PAZ,
JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA
PARCERIAS
PARA
EA
INSTITUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO
A
IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
DOSOBJETIVOS
OBJETIVOS
DOS

14

PROTEGER A
VIDA MARINHA

CIDADES
PRODUÇÃO
E JUSTIÇA
PRODUÇÃO
PAZ,
JUSTIÇA
PROTEGER
PAZ,
A
COMUNIDADES
EVIDA
CONSUMO
E CONSUMO
INSTITUIÇÕES
EEINSTITUIÇÕES
TERRESTRE
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES
EFICAZES

17

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

PRODUÇÃO
PARCERIAS
PARA
PAZ,
JUSTIÇAPARA
PARCERIAS
E CONSUMO
AIMPLEMENTAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO
EAINSTITUIÇÕES
SUSTENTÁVEIS
DOS
OBJETIVOS
EFICAZES
DOS OBJETIVOS
REDUZIR AS
DESIGUALDADES

PRODUÇÃO
PARCERIAS
PARA
CIDADES
PRODUÇÃO
E
ACONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO
COMUNIDADES
EECONSUMO
SUSTENTÁVEIS
DOS OBJETIVOS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
IGUALDADE
DE GÉNERO

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS
CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

11

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

16

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

l

16

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

6

12

l

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

11

IGUALDADE
DE GÉNERO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

6

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

l
12

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

l

17

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

l

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

l

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

l

ÁGUAPRODUÇÃO
POTÁVEL
E CONSUMO
E SANEAMENTO
SUSTENTÁVEIS

12

5

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

l

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

15

l

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

4

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

5

17

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

810

INDÚSTRIA,
ENERGIAS
INOVAÇÃO E
RENOVÁVEIS
EINFRAESTRUTURAS
ACESSÍVEIS

JUSANTE

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

5

3

17

OPERAÇÕES

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

SAÚDE
ÁGUA POTÁVEL
PARCERIAS PARADE
E SANEAMENTO
QUALIDADE
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

4

17

1115
10
11

6811

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

ERRADICAR
SAÚDE
ERRADICAR
EDUCAÇÃO
ERRADICAR
IGUALDADE
PRODUÇÃO
PRODUÇÃO
PROTEGER A DE QUALIDADE PROTEGER A ADE
A FOMEPRODUÇÃO
POBREZA
QUALIDADE PAZ, JUSTIÇA ADE
FOME
GÉNERO
E CONSUMO
E CONSUMO
E CONSUMO
VIDA MARINHA
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES

6917

6MONTANTE

IGUALDADE
DE GÉNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

SAÚDE
ERRADICAR
EDUCAÇÃO
ERRADICAR
IGUALDADE
SAÚDE
ÁGUA POTÁVEL
EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
POBREZA
QUALIDADE
FOME
GÉNERO PAZ, JUSTIÇA DEE SANEAMENTO
QUALIDADEPARCERIAS PARA DE QUALIDADE
CIDADES
E
PRODUÇÃO
PROTEGER
A ADE
PROTEGER A ADE
COMUNIDADES
E CONSUMO
VIDA MARINHA
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

TRABALHODIGNO
DIGNO
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
IGUALDADE
IGUALDADE
TRABALHO
ENERGIAS
ECRESCIMENTO
CRESCIMENTO
DE
QUALIDADE
DEDE
DE
GÉNERO
GÉNERO
EGÉNERO
RENOVÁVEIS
ECONÓMICO
EECONÓMICO
ACESSÍVEIS

13
*

3

348 16

15

8913

2
14
15
15
15

PROTEGER A
AÇÃO
VIDA MARINHA
CLIMÁTICA

7

9

910
10
10
13
13

14
13

AÇÃO
CLIMÁTICA

11

8999

TRABALHO DIGNO
ENERGIAS
E CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
EECONÓMICO
ACESSÍVEIS

ERRADICAR
A POBREZAA
AÇÃO
PROTEGER
PROTEGER
PROTEGER
AA
CLIMÁTICA
VIDA
MARINHA
VIDA
VIDA
MARINHA
MARINHA

EDUCAÇÃO
PROTEGER A
ENERGIAS
DE RENOVÁVEIS
QUALIDADE
VIDA TERRESTRE
E ACESSÍVEIS

ÁGUA
POTÁVEL
ÁGUA
POTÁVEL
ÁGUA
POTÁVELDIGNO
TRABALHO
E SANEAMENTO
E SANEAMENTO
E SANEAMENTO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

CIDADES E
SAÚDE
COMUNIDADES
DE QUALIDADE
SUSTENTÁVEIS

5

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

6668

311

ERRADICAR
REDUZIR
CIDADES
E E
REDUZIR
REDUZIR
AS AS AS
CIDADES
CIDADES
E AÇÃO
A POBREZA
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
DESIGUALDADES
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
COMUNIDADES
CLIMÁTICA
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS

4715

6

IGUALDADE
DE GÉNERO

4

SAÚDE
DE QUALIDADE

SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
INDÚSTRIA,
REDUZIR
AS
CIDADES
EDIGNO
INDÚSTRIA,
PRODUÇÃO
REDUZIR AS
CIDADES E
TRABALHO DIGNO
TRABALHO
ENERGIAS
ENERGIAS
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
QUALIDADE PROTEGER A DEDEQUALIDADE
GÉNERO E PARCERIAS PARADEERENOVÁVEIS
SANEAMENTO
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES
INOVAÇÃO
E CONSUMO
E
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
E QUALIDADE
CRESCIMENTO
E COMUNIDADES
CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
FOME
QUALIDADE
GÉNERO
E SANEAMENTO
PROTEGER A A DE
PAZ, JUSTIÇA DEDE
SUSTENTÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
VIDA MARINHA E ACESSÍVEISVIDA TERRESTRE ECONÓMICO E INSTITUIÇÕES INFRAESTRUTURAS
A IMPLEMENTAÇÃO E ACESSÍVEIS
EFICAZES
DOS OBJETIVOS
ERRADICAR
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
A POBREZA
A PARCERIAS
FOME
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
INDÚSTRIA,
INDÚSTRIA,
REDUZIR
REDUZIR
CIDADES
EE
CIDADES
PRODUÇÃO
E
PRODUÇÃO
TRABALHO
DIGNO
INDÚSTRIA,
INDÚSTRIA,
REDUZIR
REDUZIR
ASAS
AS
CIDADES
CIDADES
EAS
PRODUÇÃO
PRODUÇÃO
AÇÃO
PROTEGER
PROTEGER
PAZ,JUSTIÇA
JUSTIÇA
PARA
AÇÃO
AÇÃO
PROTEGER
AA
PROTEGER
PROTEGER
AAA
PROTEGER
PAZ,
A
PAZ,
JUSTIÇAPARA
PARCERIAS
PARCERIAS PARA
INOVAÇÃO
E
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES
E
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
COMUNIDADES
E
CONSUMO
E
CONSUMO
EINOVAÇÃO
CRESCIMENTO
INOVAÇÃO
E E
DESIGUALDADES
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
COMUNIDADES
E CONSUMO
E VIDA
CONSUMO
CLIMÁTICA
VIDAMARINHA
MARINHA
VIDA
TERRESTRE
INSTITUIÇÕES
AIMPLEMENTAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
VIDA
VIDA
MARINHA
TERRESTRE
VIDA
EEINSTITUIÇÕES
TERRESTRE
EAINSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES
DOSOBJETIVOS
OBJETIVOS
EFICAZES
EFICAZES
DOS
DOS OBJETIVOS

14

TRABALHO
DIGNO
ENERGIAS
TRABALHO
TRABALHO
DIGNO
DIGNO
EECRESCIMENTO
ERENOVÁVEIS
CRESCIMENTO
CRESCIMENTO
E ECONÓMICO
ACESSÍVEIS
ECONÓMICO
ECONÓMICO

2

344477

237

ERRADICAR
ERRADICAR
FOME
A APOBREZA

7888

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

1

ERRADICAR
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
ADEFOME
DE
QUALIDADE
DE
QUALIDADE
QUALIDADE

12

ERRADICAR
A POBREZA

REDUZIR AS
ERRADICAR
DESIGUALDADES
A FOME

3

ERRADICAR
A FOME

ERRADICAR
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
TRABALHO DIGNO
ENERGIAS
ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
SAÚDE
SAÚDE
EDUCAÇÃO
PROTEGER
PROTEGER
JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA
PROTEGER
PROTEGER
A A A A POBREZAPROTEGER
PROTEGER
A A A A FOME PAZ,PAZ,
JUSTIÇA
PAZ,
JUSTIÇA DERENOVÁVEIS
PARCERIAS
PARCERIAS
PARA
PARADEE QUALIDADE
QUALIDADE
CRESCIMENTO
A POBREZA VIDA TERRESTREAAPOBREZA
FOME
ADE
FOME
QUALIDADE
DE
DEQUALIDADE
QUALIDADE
MARINHA
E INSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
VIDAVIDA
MARINHA
VIDA
MARINHA
VIDA TERRESTRE
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
E INSTITUIÇÕES E ACESSÍVEIS
A IMPLEMENTAÇÃO
A IMPLEMENTAÇÃOECONÓMICO
EFICAZES
OBJETIVOS
EFICAZES
EFICAZES
DOSDOS
OBJETIVOS
DOS
OBJETIVOS

2333

ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
AAPOBREZA
AFOME
AFOME
FOME

5

IGUALDADE
IGUALDADE
IGUALDADE
ENERGIAS
DE DE
GÉNERO
DE GÉNERO
GÉNERO
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

210

101010

2

ERRADICAR
A POBREZA

5557

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DE DE
QUALIDADE
DE QUALIDADE
QUALIDADE

ERRADICAR
ERRADICAR
A FOME
REDUZIR
TRABALHO DIGNO A POBREZAINDÚSTRIA,
AÇÃO AS
INOVAÇÃO E
DESIGUALDADES
E CRESCIMENTO
CLIMÁTICA
INFRAESTRUTURAS
ECONÓMICO

8

1222

11 151515

IMPACTOS NA CADEIA DE VALOR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

444

INDÚSTRIA,
ERRADICAR
INOVAÇÃO E
A POBREZA
INFRAESTRUTURAS

INDÚSTRIA,
INDÚSTRIA,
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO
INOVAÇÃO
INOVAÇÃO
E E E
INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS

SAÚDE PROTEGER A
DE QUALIDADE
VIDA MARINHA

4

SAÚDE
DE QUALIDADE

19

999

3 14

141414

AÇÃO
AÇÃO
AÇÃO
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

TRABALHO
DIGNO
TRABALHO
TRABALHO
DIGNO
DIGNO
E CRESCIMENTO
E CRESCIMENTO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO
ECONÓMICO
ECONÓMICO

ERRADICAR
AÇÃO
A FOMECLIMÁTICA

131313

8

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

2 13

ERRADICAR
A POBREZA

SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
DE DE
QUALIDADE
DE QUALIDADE
QUALIDADE

888

ENERGIAS
ENERGIAS
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
RENOVÁVEIS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS
E ACESSÍVEIS
E ACESSÍVEIS

Governance responsável
e ética nos negócios

333

ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
A FOME
A FOME
A FOME

7

3

ERRADICAR
A FOME

222

ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
A POBREZA
A POBREZA
A POBREZA

Futuro do trabalho

2

ERRADICAR
A POBREZA

TABELA
GRI

*

1
1

O NOSSO
RELATÓRIO

AO LADO DA
COMUNIDADE

l

l

l

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

Considerando os ODS para os quais o nosso contributo é mais expressivo (j Cap. 3.2).
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3.4 Governance de sustentabilidade
O nosso modelo de governance
de sustentabilidade visa agilizar a definição de
um novo ciclo na vida do Grupo Ageas Portugal,
em que a sustentabilidade e o pensamento
de longo prazo fazem parte das nossas escolhas
estratégicas e são uma responsabilidade
partilhada pelas diferentes áreas.
O Conselho de Administração do Grupo Ageas
Portugal, órgão soberano no processo de decisão
empresarial, delega a gestão corrente na
Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, a
quem compete praticar todos os atos necessários
ao regular o funcionamento das entidades, assim
como, desenvolver propostas relacionadas com
a estratégia e garantir o seu cumprimento.
É à Comissão Executiva que compete propor
e zelar pela implementação da estratégia de
Sustentabilidade.

COMISSÃO EXECUTIVA

CEO
Reporta a

ÁREAS TRANSVERSAIS
(por exemplo)

ÁREAS DE NEGÓCIO

DIREÇÃO DE ESTRATÉGIA,
INOVAÇÃO
E SUSTENTABILIDADE

SAÚDE

COMPLIANCE

VIDA

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E MARCA

FACILITIES
PESSOAS & ORGANIZAÇÃO

NÃO VIDA

ÁREA DE
SUSTENTABILIDADE

INVESTIMENTOS
PENSÕES

PROCUREMENT

BEYOND INSURANCE

GESTÃO DE RISCO

De referir que o Grupo Ageas Portugal conta
com a DEIS - Direção de Estratégia, Inovação
e Sustentabilidade. A integração da Área da
Sustentabilidade com a Estratégia e Inovação
ocorreu, em novembro de 2019
(j Cap. 3.2). A Direção de Estratégia, Inovação
e Sustentabilidade (DEIS) é uma Direção
transversal que tem como missão antecipar e
preparar o futuro da organização, apoiando a
Comissão Executiva na definição e execução
da estratégia e criando valor significativo

Colabora com

FUNDAÇÃO AGEAS

para o Grupo Ageas Portugal e todos os seus
Stakeholders. Esta Direção, liderada por Katrien
Buys, reporta diretamente, desde dezembro de
2020, ao CEO do Grupo Ageas Portugal.

Por sua vez, a Área de Sustentabilidade, é
responsável por propor os objetivos e
compromissos para a sustentabilidade, bem como
as oportunidades e áreas de melhoria. Trabalha

em articulação com as áreas transversais, de
negócio e com a Fundação Ageas, para fomentar a
integração da sustentabilidade no dia a dia de toda
a organização.
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3.5 Relação com os nossos Stakeholders
Somos uma organização orientada para os
Stakeholders, que privilegia uma relação de
confiança, proximidade e transparência, focada
na criação de valor partilhado, económico,
ambiental e social.
A qualidade das relações com os Stakeholders
impacta na capacidade de as empresas gerirem
riscos e oportunidades, de corresponder às
necessidades e superar as suas expetativas,
através de soluções inovadoras.
No Grupo Ageas Portugal, é nossa preocupação
trabalhar de forma próxima com os nossos
Stakeholders, gerando valor para os nossos
Acionistas assim como para um grupo mais
alargado de partes interessadas – Colaboradores,
Clientes, Parceiros de negócio (ex. Agentes,
Corretores e Fornecedores) e Sociedade. Através
das nossas soluções, e ao longo de toda a nossa
cadeia de valor, ambicionamos gerar impacto
social e ambiental relevante para a Sociedade.
Deste modo, cuidar, de forma integrada, dos
nossos Stakeholders é uma evolução que impacta
em todo o negócio do Grupo Ageas Portugal, pelo
que está refletida na estratégia Connect21
(j Cap. 3.2), na qual assumimos compromissos
com cada um dos Stakeholders considerados
prioritários (indicados na figura).

ACIONISTAS

COLABORADORES

CLIENTES

PARCEIROS DE NEGÓCIO

SOCIEDADE

Trabalhamos para cumprir
as nossas metas financeiras
e queremos alcançar um
crescimento sustentável a
longo prazo, fomentando
relações de confiança
com os nossos Acionistas
e oferecendo resultados
competitivos

Reconhecemos a
contribuição de cada um,
promovendo uma cultura
colaborativa e investindo
no seu bem-estar e
desenvolvimento

Queremos ajudar a proteger
o que têm e a tornar possível
o que desejam, através de
uma experiência cliente
personalizada que vai além
dos seguros

Procuramos oportunidades
que nos permitam evoluir
e, através de parcerias de
longo prazo, confiamos e
investimos para o sucesso de
ambos

O nosso papel, enquanto
seguradora, passa por
contribuir ativamente
para criar uma Sociedade
melhor – ajudamos a
preparar o envelhecimento
da população, protegemos
contra a adversidade e
construímos uma Sociedade
mais saudável e resiliente

• Assembleias-Gerais

• Questionário anual de Clima
Organizacional

• Questionários de satisfação
- ex. NPS

• Mecanismos e pré-requisitos
de due diligence

• Reuniões com Parceiros

• Canal de comunicação
de irregularidades

• Canais de comunicação
dedicados a Clientes
– web, chat, e-mail, linhas
telefónicas e newsletters

• Reuniões de ciclo comercial

• Reuniões de Board
• Relatórios financeiros
periódicos
• Reuniões de representantes
de Sustentabilidade de cada
OpCo (Operating Company)
do Grupo Ageas, a nível
internacional

• Ferramentas internas de
comunicação: intranet,
Yammer, grupo de Facebook
e newsletter
• Roadshows periódicos
• Evento anual
de Colaboradores
• Encontros das Unidades
de Negócio
• Programas de voluntariado

• Questionários de satisfação

• Pesquisas de mercado

• Canais de comunicação
dedicados a Agentes
e Distribuidores – web, chat
e e-mail

• Mecanismos oficiais
e internos de reclamação

• Eventos específicos
com Parceiros

• Provedores dos Clientes
das diferentes entidades

• Participação em Advisory
Boards

• Estudos de marca

• Reuniões anuais

• Comissão de Trabalhadores

• Organização e participação
em eventos
• Ações de voluntariado
empresarial e donativos
a organizações sociais
• Questionários de satisfação
a entidades beneficiárias
da Fundação Ageas
• Organização e atribuição
de prémios
• Programas dirigidos
a público-alvo específicos
(ex. estudantes, idosos,
desempregados)
• Contributo para consultas
públicas em temas do setor
ou de sustentabilidade

• Auscultação em matérias
de sustentabilidade

• Participação em associações
empresariais
• Colaboração
com universidades
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No que diz respeito ao envolvimento com os
nossos Stakeholders, promovemos uma interação
regular, através de canais, métodos e frequência
adaptados a cada grupo. De referir também que,
para a análise de materialidade, os Stakeholders
foram auscultados através de entrevistas e
questionários específicos (j Cap. 3.3).
Como canais de comunicação transversais aos
grupos de Stakeholders, existem os e-mails, os
sites e as redes sociais do Grupo Ageas Portugal,
das suas marcas comerciais e da Fundação Ageas.
De referir ainda que o Grupo Ageas Portugal e as
suas marcas participam em várias associações
ligadas ao setor e em grupos de trabalho, como
parte da sua estratégia de estreitamento de
relações e atuação colaborativa.
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Entre algumas das parcerias mais relevantes,
especificamente no âmbito da sustentabilidade,
destacamos as seguintes:

A l APPDI tem como missão promover a Diversidade
e a Inclusão nas diversas organizações e na sociedade
portuguesa em geral, cooperando com as instituições
europeias relevantes para prossecução das suas
atividades. É a entidade que gere e monitoriza
a implementação da Carta Portuguesa para a
Diversidade, representando-a a nível nacional e a nível
europeu na Plataforma Europeia das Cartas.

O l Business Council for Sustainable Development
(BCSD) Portugal é uma associação sem fins lucrativos
que agrega e representa mais de 120 empresas de
referência em Portugal, que se comprometem ativamente
com a transição para a sustentabilidade. A sua missão
central é ajudar as empresas associadas na sua jornada
para a sustentabilidade, promovendo o impacto positivo
para Stakeholders, a Sociedade e o ambiente.

A l European Venture Philanthropy Association
(EVPA) é uma comunidade de investidores sociais
(Fundações, empresas, fundos de impacto
e negócios sociais, entre outros) que tem como objetivo
promover a partilha de competências e recursos,
incentivar a criação de iniciativas com impacto social e
cocriar um ecossistema de investimento social.

O Grupo Ageas Portugal é associado desde 2020.

O Grupo Ageas Portugal é associado desde 2016.

O Grupo Ageas Portugal é membro através da
Fundação Ageas, desde 2016.

O l United Nations Global Compact (UNGC) é
uma iniciativa na área da cidadania empresarial.
Assenta em dez princípios fundamentais, sobre
as áreas dos direitos humanos, práticas laborais,
proteção ambiental e anticorrupção e visa promover o
compromisso público e voluntário das empresas em
cumpri-los. Constitui um vasto movimento que conta
já com milhares de empresas subscritoras em todo o
mundo, organizadas em redes localizadas.

O l GRACE – Empresas Responsáveis é uma associação
empresarial de utilidade pública, sem fins lucrativos,
que atua nas áreas da Responsabilidade Social e
Sustentabilidade. Tendo como missão a promoção e
desenvolvimento de uma cultura empresarial sustentável,
fomenta a participação das empresas associadas no
contexto em que se inserem, sob os seguintes eixos:
(1) influenciador / ativação da rede; (2) disseminador
de boas práticas; (3) apoio/suporte a associados.

O l PRI – Princípios de Investimento Responsável,
das Nações Unidas, é uma iniciativa de investidores em
parceria com a United Nations Environment Programme
Finance Initiative (UNEP FI) e o UN Global Compact.
Tem como objetivo compreender as implicações do
investimento sobre temas ambientais, sociais e de
governação, além de oferecer suporte para os signatários
na integração desses temas com suas decisões de
investimento e propriedade de ativos.

O Grupo Ageas Portugal é subscritor desde 2020,
participando na Rede Portuguesa (j Cap. 3.2).

O Grupo Ageas Portugal é membro através da Fundação
Ageas, desde 2019.

A Ageas Pensões, através dos Fundos de Pensões
Abertos Horizonte, é subscritora, desde 2018 (j Cap. 6.4).

Somos uma organização cujas relações estão
enraizadas na lógica das parcerias – com
empresas, universidades, associações, entre
outras, que partilham os nossos valores e as
nossas ambições para o futuro.

Renovamos o nosso compromisso
em reforçar e alargar parcerias que
trazem benefícios mútuos, assim como
em identificar e estabelecer novos
ecossistemas que criem valor para
os nossos Stakeholders e que nos ajudem
a responder às novas necessidades
e prioridades.
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4.
Responsabilidade
e ética na forma
como fazemos
negócio
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4.1 Viver uma cultura de Compliance
A reputação do Grupo Ageas Portugal como Parceiro de confiança é um ativo de extraordinária
importância, que deve ser mantido e reforçado através de uma conduta adequada por todos
os Colaboradores.
Enquanto parte do setor financeiro e com um
negócio assente na gestão de risco, a preocupação
com a prevenção e combate à corrupção, entre
outras, faz parte das nossas prioridades e da
gestão diária. Condenamos a corrupção, o suborno
ou qualquer outro tipo de crime financeiro, como a
fraude ou o branqueamento de capitais. O l Código
Deontológico é o principal documento, no qual
partilhamos de forma clara a nossa posição interna
perante todos os nossos Stakeholders.
Além de cumprirmos as leis nacionais e
internacionais, também definimos regras de
conduta e ações para identificar, monitorizar e
mitigar potenciais riscos, que possam vir a colocar
em causa a reputação do Grupo Ageas Portugal.
Essas regras e ações estão espelhadas em vários
normativos internos, como por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Política de Compliance;
Política Anticorrupção;
Política de Participação de Irregularidades;
Política de Prevenção do Branqueamento
de Capitais e do Financiamento do Terrorismo;
Política de Procurement;
Política Antifraude;
Política de Integridade;
Política de Tratamento de Clientes.

Os nossos normativos internos são destinados aos
Colaboradores, mas também são definidos em
função de Stakeholders críticos. Nos contratos com
os nossos Parceiros de negócio, incluímos uma
cláusula anticorrupção obrigatória, que reflete as
melhores práticas internacionais nesta matéria.
Apostamos na comunicação próxima com os
nossos Colaboradores e na disponibilização
de informação e cursos sobre as temáticas de
Compliance, incluindo formação obrigatória
em vários destes conteúdos, a partir da nossa
plataforma de formação digital, a Business
Academy. Estes conteúdos são essenciais para
uma saudável reputação e manutenção dos
standards de Compliance da organização.
De realçar que a equipa de Compliance mantém
uma comunicação aberta e de proximidade com as
diferentes equipas, permitindo-lhe dar suporte e
resposta a todas as questões.

95% dos Colaboradores realizaram
formação em anticorrupção

100% dos Colaboradores

receberam comunicação sobre as
políticas de anticorrupção

De referir que, em 2020, não foram recebidas
denúncias nem identificados incidentes
confirmados de corrupção.

Compliance:
aposta numa estratégia
de comunicação interna
de maior proximidade
Por forma a facilitar o acesso aos conteúdos da área
de Compliance aos Colaboradores, e tirando partido da
nova plataforma de comunicação, o Yammer, passámos
a disponibilizar, no final de 2020, conteúdos mais
dinâmicos e flexíveis nesta rede social interna.
Em 2020, foi ainda iniciada a elaboração de infografias
relativas ao Código Deontológico e principais políticas
do Grupo Ageas Portugal neste âmbito. O seu objetivo
é resumir e simplificar estes normativos internos de
forma gráfica, aumentando a sua compreensão por
parte dos Colaboradores.
De referir ainda que os Colaboradores têm, desde o
final de 2018, um acesso permanente às políticas de
Compliance, legislação e regulamentação relevante,
ao arquivo do legal watch (divulgação das novidades
legislativas e regulatórias com maior impacto), lista de
países sancionados pelas organizações internacionais,
entre outras informações. Os conteúdos disponíveis
incluem também vídeos e notícias relativas a atividades
de Compliance, assim como orientações internas.

THE AGEAS

WAY

Tratamos os Clientes
de forma justa, equitativa,
diligente e transparente.
Informamos e esclarecemos os Clientes
atendendo ao respetivo perfil e à natureza
e complexidade da situação.
Os nossos produtos e serviços
são concebidos para atender
às necessidades dos Clientes.

TRATAMOS
OS CLIENTES
DE FORMA JUSTA
No Grupo Ageas Portugal
colocamos os Clientes no
centro das nossas operações.
O foco no Cliente é intrínseco
à nossa visão e valores
e o Princípio do Tratamento
Justo e Equitativo dos Clientes
é transposto em todos
os nossos comportamentos
e procedimentos.
Para saberes mais, consulta
a Política de Tratamento de Clientes.
Qualquer dúvida, contacta:
compliance@ageas.pt

Não criamos dificuldades aos Clientes
no pós-venda: por exemplo, para mudar
de produto, mudar de companhia,
participar um sinistro ou fazer
uma reclamação.
Tratamos os sinistros e as reclamações
de forma célere e diligente, profissional
e imparcial.
Temos um programa fiável
de segurança da informação
e proteção de dados.
Comunicamos de forma clara,
completa, atenciosa, direta
e justa com Clientes.
Cumprimos as nossas promessas
e por isso obtemos o respeito
e confiança dos nossos Clientes.
Os nossos Colaboradores
têm a qualificação adequada.

Asseguramos a confidencialidade
da informação dos Clientes.

Prevenimos e gerimos
conflitos de interesses.

LET’S DO IT ONE WAY THE AGEAS COMPLIANCE WAY.

Exemplo de infografia disponibilizada pela área de Compliance.
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Reforço de competências na prevenção
e combate ao branqueamento de capitais
e financiamento do terrorismo
O Grupo Ageas Portugal reforçou, em 2020,
as competências das suas equipas que
utilizam a plataforma de prevenção ao
branqueamento de capitais e combate
ao financiamento do terrorismo.
Esta ferramenta considera critérios
e perfis de risco de branqueamento de
capitais e financiamento do terrorismo
inerentes à nossa atividade, tendo por base a
regulamentação e as boas práticas internacionais.
Neste sentido, fatores de risco subjacentes à

identificação de cada interveniente e avaliação
das respetivas transações financeiras são
considerados num modelo operacional,
desencadeando processos que, consoante o
risco associado, são objeto da devida diligência.
Em 2020, realizámos uma formação específica para
Colaboradores das várias plataformas operacionais.
Esta foi ministrada internamente por membros da
equipa de Compliance e serviu de complemento aos
conhecimentos adquiridos através do curso e-learning,
disponibilizado a todos os Colaboradores.

Manual de publicidade e reforço da formação
A publicidade encontra-se sujeita a um conjunto de
regras jurídicas para assegurar o cumprimento com
estes requisitos. O lançamento de qualquer campanha e
informação comercial, por parte das marcas comerciais
da organização, requer a análise e validação prévia das
Direções de Legal e Compliance.
Para capacitar as equipas de Marketing e reforçar os seus
conhecimentos neste âmbito, em 2020, foi dada formação
sobre a publicidade no setor segurador.

Foi ainda criado um manual de publicidade, por parte
das equipas de Compliance e Legal, complementado com
um curso e-learning com casos práticos, que contém os
princípios e normas aplicáveis à publicidade.
Este manual foi também disponibilizado à generalidade
dos Colaboradores, com o objetivo de capacitar e
introduzir uma atitude de Compliance no comportamento
quotidiano de todos os Colaboradores e, deste modo,
difundir a cultura a toda a organização.
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4.2 Garantir a cibersegurança e a proteção de dados
No Grupo Ageas Portugal temos investido fortemente em aumentar a nossa proteção contra
ataques cibernéticos e em proteger os dados dos nossos Colaboradores, Clientes e Parceiros.
A digitalização é uma tendência que está a moldar
fortemente o setor segurador e que, em 2020, foi
acelerada, como parte da resposta à pandemia de
Covid-19. Se por um lado a digitalização apresenta
diversas oportunidades, também acarreta riscos
(ex. ciberataques).
A crescente expetativa, confiança e dependência
na comunicação e nos serviços digitais exigem
responsabilidade acrescida na forma como
tratamos e gerimos os dados, e que encontremos
soluções que ajudem os Clientes a manterem-se
protegidos.
Para assegurar a proteção e segurança dos dados,
foram instituídos vários mecanismos de controlo
técnicos (ex., controlo dos perímetros, controlo de
acessos, monitorização, codificação segura) e não
técnicos (ex., políticas, processos, procedimentos),
conforme os requisitos legais aplicáveis e boas
práticas da indústria.
Entre os normativos internos definidos, destacam-se:
• Política de Segurança da Informação;
• Política de Uso Aceitável de Ativos de
Informação;
• Política de Proteção de Dados Pessoais;

• Política de Gestão de Dados;
• Procedimentos para gerir situações de segurança.
De referir que é nossa preocupação ir além do
cumprimento da legislação e que promovemos
internamente a gestão regular de risco, fazendo
avaliações a novos projetos, processos e políticas
(DPIA - Data Protection Impact Assessment).
Encaramos igualmente a informação,
sensibilização e formação dos Colaboradores
como fatores críticos de sucesso. Para o efeito,
disponibilizamos cursos obrigatórios na Business
Academy e usamos vários canais de comunicação
internos para manter informados os nossos
Colaboradores.
Reconhecemos que os dados (pessoais) são um
ativo essencial, pelo que todos os esforços são
fundamentais para garantir a sua proteção e
segurança, procurando evitar eventuais falhas,
de natureza humana e técnica. Monitorizamos
e avaliamos violações de dados com base na
apreciação de gravidade da ocorrência, sendo
reportadas às autoridades, conforme necessário.
Além dos controlos e processos implementados,
acreditamos que é fundamental aprender e

melhorar a compreensão e abordagem à proteção
e segurança de dados, mas também reforçar o
nosso compromisso de trabalhar diariamente para

corresponder à confiança depositada no Grupo
Ageas Portugal, por parte de Colaboradores,
Clientes e Parceiros.
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Aposta na formação em cibersegurança
As tentativas de ataque à segurança da informação
no mundo e no Grupo
Ageas Portugal, em
particular, têm sido cada
vez mais frequentes,
especialmente no
contexto digital em
que vivemos e com as
mudanças recentes nas
formas de trabalhar.

de informação que nos é apresentado através da figura
Super Security. Esta personagem transporta-nos por
várias aventuras que nos fazem compreender, aprender
a prevenir e gerir este tipo de ameaças no Grupo Ageas
Portugal.

Para aumentar
as capacidades
dos Colaboradores na proteção de informação, foi
desenvolvido um programa de formação em segurança

O curso “Uso Aceitável da Informação” apresenta a
Política de Uso Aceitável de Ativos de Informação,
apresentando as regras de segurança estipuladas pelo
Grupo Ageas Portugal.

O programa de formação foi concebido pela área de
Segurança de Informação, através da Business Academy.
O programa consiste em diversos cursos disponibilizados
ao longo do ano, webinars, quizzes, etc.

O curso de “Segurança de Informação” visa incentivar
comportamentos e boas práticas de segurança na utilização
de meios informáticos, em contexto laboral ou pessoal.
O teaser do curso “Super Security Origins: O Nascimento
do Super Poder” foi lançado em outubro de 2020.
Inicialmente de caráter voluntário, este curso passará a
ser obrigatório em 2021, para todos os Colaboradores,
através da sua integração na Business Academy.
De referir que foi, igualmente, realizado um webinar
“Super Security Covid-19 – aumenta o teu superpoder
de proteção em tempos da pandemia” e o webinar de
phishing, posteriormente transformados em vídeos e
disponibilizados na intranet do Grupo Ageas Portugal.

Proteção de dados pessoais: implementação
de uma estratégia de consciencialização para a organização
O tratamento de dados pessoais é inerente às atividades
diárias de qualquer organização e o Grupo Ageas Portugal
não é exceção. É fundamental que os Colaboradores
estejam devidamente preparados e sensibilizados quanto
a esta temática.
Consciente desta importância, o Data Protection
Office, ao longo do ano de 2020, desenvolveu uma
estratégia de consciencialização, através da qual foram
providenciadas a todos os Colaboradores ferramentas
para o cumprimento efetivo do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD), assegurando a proteção dos
dados pessoais a cargo das diferentes entidades jurídicas.
A estratégia adotada incorporou três dimensões e contempla

também uma metodologia que permite mensurar o nível de
consciencialização, aferindo a maturidade do conhecimento
dos Colaboradores sobre este tema:
• Lançamento, em junho de 2020, de uma formação
e-learning obrigatória, disponibilizada na Business
Academy, e através da qual mais de 80% dos
Colaboradores concluíram a formação com sucesso;
• Realização de sessões de formação promovidas via
plataforma de comunicação online, junto das áreas que
tratam dados de maior risco;
• Lançamento da página do Data Protection Office
no Yammer, na qual são partilhadas alterações
legislativas, informações relevantes sobre a temática

O NOSSO
RELATÓRIO

TABELA
GRI

Segurança de Informação:
artigos mensais e quizzes
para promover o envolvimento
dos Colaboradores
Desde 2018, a área de Segurança de Informação divulga
artigos mensais sobre temas relacionados com a Segurança
de Informação na intranet. Em 2020, este tipo de informação
passou a ser divulgado na comunidade “Team Security” da
rede social interna, Yammer, tendo em vista a sensibilização
dos Colaboradores para temas como a gestão de acessos,
ransomware, engenharia social, entre outros.

FASE 5

RETER O
CONHECIMENTO
da proteção de dados,
bem como outros
conteúdos didáticos e
ilustrativos de potenciais
ocorrências nesta área.

FASE 4

CUMPRIR
FASE 3

CONCORDAR

Esta metodologia
contempla um modelo
FASE 2
piramidal dividido em
COMPREENDER
cinco níveis, os quais
representam as diferentes
fases a ultrapassar até
FASE 1
alcançar o completo
OUVIR
domínio do tema.

Para incentivar a procura de informação sobre estes
temas por parte dos Colaboradores, a área de Segurança
de Informação promoveu dois quizzes, que testaram os
conhecimentos e premiaram, com brindes alusivos ao
Super Security, os Colaboradores que mais rapidamente
acertaram nas respostas.
Os quizzes foram realizados em maio e dezembro de
2020 e debruçaram-se sobre as melhores práticas a
implementar no trabalho remoto (“Sabes como aplicar o
teu Super Poder de segurança de informação em casa?)
e sobre a utilização da ferramenta de classificação de
informação AIP - Azure Information Protection (“Sabes
tudo sobre classificação de informação?”).
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4.3 Comunicar com clareza e transparência
Queremos simplificar ao máximo o mundo dos
seguros, através de comunicações claras e
mais próximas dos Clientes – apoiando-os na
compreensão dos produtos e numa tomada de
decisão mais consciente, informada e adequada
às suas necessidades.
A literacia financeira tem sido um grande
desafio para o setor financeiro em Portugal
e é um tema pelo qual sentimos uma grande
responsabilidade.
Este desafio contribui para combater a dificuldade dos
Clientes em compreender os produtos financeiros,
mas não é o único. Queremos quebrar o estigma do
setor conhecido pelas “letras pequeninas”.
Reconhecemos que, enquanto setor, há
ainda espaço de melhoria na forma como
comunicamos com os Clientes nos diversos
pontos de contacto. É também por esta razão

Falar a uma só voz: com clareza, serenidade e proximidade
O Programa Vozclara é um programa que visa
transformar a forma como comunicamos,
simplificando a escrita em nome da clareza,
serenidade e proximidade. Ao dominarmos estas
técnicas, passando a voz das marcas para o papel,
estaremos ainda mais à vontade ao falar de viva voz.
De forma a fazer da voz uma cultura de comunicação,
este programa baseia-se em quatro pilares:
1. Treinar, através de formação, workshops
específicos, entre outras ações, com técnicas e
ferramentas da simplicidade e da clareza na forma
de comunicar;
2. Apoiar, através de ferramentas como os materiais de
comunicação e manuais da voz, e ainda a revisão das
comunicações escritas com Clientes;
3. Medir o uso da voz, por forma a ir avaliando a
evolução do uso e a adequação ao tom da voz;
4. Distinguir, para diferenciar e premiar os melhores
desempenhos.

O Vozclara é o programa que pretende transformar a forma de comunicar
os seguros, clarificando o que é complexo! «Porque é importante que nos
entendam» é o slogan que nos move nos quatro pilares que compõem o
programa de clareza na comunicação e que nos permite trocar o “segurês” pela
simplicidade e proximidade, com um profundo impacto na experiência de Cliente.

que, no âmbito da Connect21 (j Cap. 3.2), o foco
no Cliente é uma opção estratégica fulcral para o
Grupo.

Marta Valadas, Responsável pelo Programa Vozclara

Desenhámos e implementámos, desde 2017, o
Programa Vozclara, com o intuito de transformar a
nossa comunicação com o Cliente.

Este programa tem vindo
a ser implementado
de forma faseada,
começando pela formação
e suporte às áreas e
DISTINGUIR
TREINAR
equipas consideradas
como prioritárias na
comunicação com o
Cliente. A formação tem
vindo a ser alargada
a áreas transversais,
MEDIR
APOIAR
pretendendo-se que fique
disponível para todos os
Colaboradores, em formato e-learning, em 2021.
Inseridos neste programa, em 2020, foram
impulsionados os dois últimos pilares, através do
lançamento do “Medir & Distinguir a Voz”, com
especial enfoque no acompanhamento do uso da voz às
equipas que já participaram nas formações.

Em 2020, lançámos o “Jogar p’lo seguro com a
Ageas”, uma rubrica de literacia para esclarecer
os ouvintes da Rádio Renascença e Sociedade,
sobre as questões relacionadas com os seguros.
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Jogar p’lo Seguro com a Ageas
O mundo dos seguros foi abordado, de forma simples
e clara, para explicar a importância dos seguros em
alguns dos momentos mais importantes da nossa
vida, através da iniciativa “Jogar p’lo Seguro”. Numa
parceria com a Rádio Renascença, de setembro a
dezembro 2020, o programa de rádio “As Três da
Manhã” contou com o espaço “Jogar p’lo Seguro”,
com o objetivo de aumentar a literacia de seguros da
Sociedade. Ao longo da iniciativa, na qual contámos
com a presença – em direto – de vários gestores do
Grupo Ageas Portugal, alcançámos uma audiência
total de mais de um milhão de pessoas.

Neste espaço, as dúvidas colocadas pelos ouvintes –
através de Whatsapp, e-mail e das redes sociais da
Renascença – foram explicadas, de forma concisa
e acessível. Ao longo de 24 emissões – e que se
encontram disponíveis l online –, fomos respondendo
a várias questões relacionadas com o setor segurador:
“O que é um seguro e para que serve?”; “Qual a
diferença entre um seguro de saúde e um plano de
saúde?”; “O que devo fazer em caso de acidente
automóvel?”; “Porque é que o nosso amigo de quatro
patas deve ter um seguro?”; “O que são planos de
poupança?”, entre muitas outras.

24 emissões | 1,1 milhões de pessoas de audiência total

Alexandra Catalão (Ageas Seguros) e Ana Galvão (Rádio Renascença), nos estúdios da Rádio, durante a transmissão
do Jogar p’lo Seguro.

O Grupo Ageas Portugal sempre assumiu como missão proporcionar uma
experiência emocional e relevante na vida das pessoas. Um passo importante
para esta concretização é colocarmo-nos no seu lugar, sentir as suas dificuldades
e necessidades no dia a dia, estar mais próximos, nomeadamente falando a
mesma linguagem quando se trata de algo tão importante como a segurança
e a proteção. Por isso, queremos, através desta iniciativa, contribuir para uma
Sociedade mais informada, ajudando cada pessoa a tomar as decisões certas, no
presente e no futuro. Temos essa responsabilidade e assumimos esse compromisso.
Inês Simões, Responsável de Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal
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4.4 Promover a eficiência e sustentabilidade
na cadeia de abastecimento
Conscientes do contributo da nossa política de
compras para a distribuição de valor económico,
impactando direta e indiretamente, centenas de
empresas e milhares de colaboradores, estamos
comprometidos em tornar os processos mais
eficientes e em integrar critérios e avaliações
de sustentabilidade no âmbito das relações com
os nossos fornecedores.

• Garantir transparência em todo o processo de
compra desde a identificação de fornecedores a
consultar, passando pelo processo de consulta a
mercado (Request For Proposal) até ao processo
de contratualização;
• Garantir que os Parceiros que trabalham
connosco se regem por padrões de ética,
respeitam os normativos nacionais e
internacionais e estão alinhados com o código
de conduta da nossa organização.

Para as atividades do Grupo Ageas Portugal,
contamos com, aproximadamente, 700
fornecedores e prestadores de serviços, que
representam cerca de 100 milhões de euros em
compras. Destes fornecedores, cerca de 95% são
nacionais ou internacionais com representação
em Portugal. Entre estes destacam-se serviços
de IT, consultoria, logística, gestão de instalações,
serviços gerais, marketing e eventos.

Com estes objetivos em mente iniciámos, em
2019, um projeto de transformação da área de
Compras, alicerçado em quatro pilares.

Tanto a política, como o sistema de compras da
organização, estão concebidos para dar resposta a
quatro grandes objetivos:
• Melhorar as eficiências comerciais e
operacionais;
• Assegurar a qualidade dos produtos e serviços
prestados pelos nossos fornecedores;

PESSOAS
Foco em encontrar talentos
com experiencia na atividade de
Procurement, orientados para
trabalhar de uma forma colaborativa
com os nossos Parceiros de negócios
(internos e externos)

KPIs
Definição e monitorização de dados
que permitam seguir a performance da
atividade de Procurement, assim como a
qualidade e risco dos Fornecedores e respetivos contratos

Conscientes que, cada vez mais, as organizações
são chamadas a gerir os riscos associados
à sua cadeia de abastecimento e a assumir
responsabilidade pelos aspetos ambientais,
sociais e de governação (Environmental, Social
and Corporate Governance - ESG na sigla
inglesa) associados, estamos comprometidos
em promover uma gestão sustentável da cadeia
de fornecedores. O nosso objetivo é ir além das
práticas atuais na avaliação de risco financeiro e, a
partir de 2022, integrar avaliações ESG aos nossos
fornecedores.

PROCESSOS
Criação de um processo integrado e
robusto com os diversos Stakeholders,
de forma a maximizar as eficiências
comerciais e operacionais

SISTEMA
Facilitador/integrador dos restantes
pilares, materializando processos
robustos e eficientes, permitindo à equipa de
Procurement focar-se em tarefas de valor acrescentado
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Também temos vindo igualmente a considerar
critérios ambientais e sociais nos procedimentos
de aquisição de produtos, serviços e equipamentos
– incluindo materiais promocionais, frota
automóvel, organização de eventos, entre outros
(j Cap. 4.5). Exemplo disso é a cantina do edifício

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

AO LADO DA
COMUNIDADE

MÓDULOS

Integrado no processo de transformação da área de
Compras, em 2020, implementámos o sistema SAP
Ariba para dar resposta a vários objetivos: aumentar a
digitalização e centralização dos processos; melhorar
a qualidade do controlo orçamental; conferir maior
transparência aos processos de seleção de fornecedores,

GESTÃO DO CICLO DE VIDA
DO FORNECEDOR

• Gestão de certificados
• Avaliação de fornecedores

TABELA
GRI

Cerca de 700 fornecedores

de consulta a mercado e de contratualização; tornar mais
eficiente a gestão de fornecedores e, ainda, facilitar os
processos de auditoria.
No âmbito deste projeto estão cinco módulos, quatro dos
quais implementados em 2020:

ESTRATÉGIA
DE COMPRA

SIMPLIFICAÇÃO DO
PROCESSO DE COMPRA

FASE 1: 6/2020

• Qualificação de fornecedores

O NOSSO
RELATÓRIO

do Porto, cuja responsabilidade está atribuída à
organização social SAOM - Serviços de Assistência
Organizações de Maria, cuja qualidade de
serviço prestado confirma a importância desta
transformação.

Implementação do novo sistema de Procurement
– SAP Ariba

FASE

ANO
DE 2020

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES

UNIVERSO DO GRUPO
AGEAS PORTUGAL

• Processos de Consulta
a Mercado (RFx)
• Comparação de propostas
• Leilões eletrónicos
• Relatórios de Procurement

+400 utilizadores internos regulares
+700 processos de consulta a mercado (RFx)
Cerca de 400 contratos
+4.600 notas de encomenda
Cerca de 20.000 faturas de fornecedores

GESTÃO
CONTRATUAL
FASE 2: 12/2020

• Workflows
• Portal do Colaborador
• Catálogos eletrónicos
• Portal do fornecedor

• Contratos standard e
“biblioteca” de cláusulas
• Gestão de contratos,
base de dados e
alarmística

GESTÃO
DE FATURAS
FASE 3: 04/2021

• OCR - Optical Character
Recognition (reconhecimento
ótico de caracteres)
• Workflows (faturas e notas
de crédito)

• Assinatura eletrónica
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4.5 Reduzir a pegada ambiental
Cientes dos desafios que se colocam atualmente à Humanidade, que levam o Planeta ao limite
– como as alterações climáticas, perda da biodiversidade, desflorestação, escassez de recursos
e degradação ambiental – estamos comprometidos com o uso eficiente e responsável dos recursos
e a redução da nossa pegada ambiental.
Por desenvolvermos atividades enquadradas no
setor de serviços, os impactos ambientais diretos das
nossas operações estão, essencialmente, centrados
nos consumos de energia (dos edifícios e frota), água
e materiais, nomeadamente o uso de papel.
De forma a reduzirmos a nossa pegada ambiental, temos
vindo a implementar um conjunto de ações, visando:
a melhoria das condições existentes; a implementação
de novas práticas; a sensibilização e mobilização
dos nossos Colaboradores e, ainda, a monitorização
dos nossos consumos e cálculo das emissões de
Gases com Efeito de Estufa (GEE) associados.

Eficiência energética e hídrica associada
aos novos edifícios
Desmaterialização dos processos

Mobilidade sustentável

Promoção de eventos sustentáveis
Eliminação de plásticos
de utilização única

Para garantir que conseguimos dar uma resposta global aos desafios ambientais que
enfrentamos, acreditamos que é fundamental existir uma mudança substancial de
comportamento e isso implica maior consciencialização individual e coletiva. Enquanto
Grupo, temos duas grandes preocupações. A primeira, relacionada com o impacto atual e
futuro das nossas operações e aí contamos com o alinhamento das nossas pessoas e dos
nossos Parceiros. Neste âmbito, as novas sedes serão um importante passo. A segunda,
relacionada com a forma como olhamos para as alterações climáticas na perspetiva do
negócio e influenciamos os nossos Clientes a optarem por soluções mais conscientes.
Flávia Nobre, Responsável de Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal

O ano de 2020 marcou um ponto de viragem
neste âmbito. A construção dos nossos dois novos
edifícios, a serem inaugurados em 2022, juntamente
com o processo interno de transformação –
Programa Olá Amanhã (j Cap. 5.1) –, apresentamse enquanto duas importantes oportunidades e
alavancas para concretizar o nosso objetivo de
redução da pegada ambiental.
O desempenho ambiental foi tido em consideração
no projeto de construção dos novos edifícios do
Grupo Ageas Portugal, em Lisboa e no Porto,
que passarão a ser os locais centrais para
colaboração entre todos os nossos Colaboradores.
Este será um importante passo para a união e
colaboração de todos, bem como para a eficiência
ambiental, face aos atuais seis edifícios. Os dois
novos espaços foram desenhados para garantir
uma certificação internacional de referência
que atestará níveis elevados de desempenho de
sustentabilidade, o BREEAM - Building Research
Establishment’s Environmental Assessment
Method.
As novas formas de trabalho e a aposta na
digitalização de processos têm conduzido
– quer nas nossas operações internas, quer
junto dos nossos Parceiros, nomeadamente
Agentes – à adoção da assinatura digital, à
desmaterialização de processos e à implementação
de novas formas de arquivo, de forma a reduzir o
consumo de papel.

No âmbito do Pacto de Mobilidade Empresarial
para Lisboa, cuja adesão foi firmada no final de
2019 (j Cap.3.2), identificámos várias ações
para a promoção da mobilidade sustentável.
Entre estas destacam-se o incentivo à utilização
de meios de transporte coletivos, partilhados e
ecológicos, a possibilidade de realizar reuniões
remotas (uma opção que, por via da pandemia, veio
a ser acelerada) ou a alteração gradual da frota
de veículos, com soluções mais sustentáveis (ex.
adoção de veículos híbridos e elétricos).
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Novos edifícios integram critérios ambientais
Na conceção dos novos edifícios, aliámos a preocupação
ambiental com o desenvolvimento de locais de trabalho
modernos, ágeis e promotores da qualidade de vida dos
nossos Colaboradores.
Os edifícios foram projetados de forma a cumprirmos os
critérios necessários para a l Certificação BREEAM e a
classificação energética de nível A. Esta certificação tratase de um sistema de avaliação internacional, desenvolvido
pelo Building Research Establishment (BRE) no Reino
Unido, que nos permite medir o grau de sustentabilidade
ambiental dos edifícios. É, atualmente, um dos
sistemas de maior renome e amplamente difundido
internacionalmente. Entre os aspetos avaliados estão a
energia, transportes, água, materiais, resíduos, saúde e
bem-estar, inovação, entre outros.
As nossas novas casas estão, deste modo, a ser
preparadas com a tecnologia necessária para gerir de
forma eficiente os nossos consumos de energia, água e
produção de resíduos, garantindo, ao mesmo tempo, todas
as condições de bem-estar para os nossos Colaboradores.

A redução dos impactos ambientais associados aos
eventos – que constituem importantes momentos
de envolvimento com os nossos Stakeholders – tem
sido também uma das nossas linhas de atuação.
Para tal, têm sido selecionados brindes mais
ecológicos, opções de catering com redução de
plásticos de utilização única, entre outras medidas.

efetiva – através da alteração dos comportamentos
individuais e do seu efeito multiplicador,
potenciando o aumento da nossa escala de
impacto –, temos realizado ações de comunicação,
sensibilização (ex. iniciativa “Ao vivo e a Cores”
(j Cap. 5.4) e desafios para fomentar o seu
envolvimento.

Numa perspetiva integrada, porque estamos
conscientes da importância do papel dos nossos
Colaboradores para o sucesso destas iniciativas,
assim como para a produção de uma mudança

Finalmente, salienta-se a importância de
definirmos objetivos e metas, para podermos
avaliar o nosso desempenho.

A destacar a aposta nos espaços verdes. No caso de
Lisboa, por exemplo, salientamos: a existência de uma
horta gerida com o apoio da Associação BIPP - Inclusão
para a Deficiência, e dos Colaboradores; floreiras nos
pisos, com o objetivo de tornar o espaço mais acolhedor
e, simultaneamente, ajudar a filtrar o ar e contribuir para

o bem-estar de todos; e, ainda, jardins junto das zonas de
restauração acessíveis a todos os Colaboradores.

As nossas novas casas estão a ser preparadas com a tecnologia necessária
para gerir de forma eficiente os nossos consumos de energia, água e produção
de resíduos, garantindo, ao mesmo tempo, todas as condições de bem-estar
para os nossos Colaboradores.
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Desde 2018, em conjunto com o Grupo Ageas, a
nível internacional, temos vindo a monitorizar
os consumos de energia e a realizar o cálculo
da nossa pegada de carbono (de âmbito 1,
2 e 3). Estes estudos são essenciais para a

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

compilação de dados de histórico que nos
permitam o estabelecimento de metas concretas
e que traduzam a nossa ambição de futuro. De
salientar que 2020 foi um ano atípico – decorrente
da pandemia e da colocação dos nossos

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

AO LADO DA
COMUNIDADE

Colaboradores em trabalho remoto (j Cap.2.4),
as emissões de GEE foram reduzidas de
forma significativa. Como próximos passos, na
sequência da revisão da materialidade
(j Cap. 3.3) e refletindo a preocupação em
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TABELA
GRI

contribuir para a redução das alterações
climáticas, a área de Sustentabilidade será
responsável por definir um plano para a
descarbonização do Grupo Ageas Portugal, em
articulação com várias áreas da organização.

EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA (GEE):
EMISSÕES DIRETAS
DE GEE (t CO2e) - ÂMBITO 1

EMISSÕES INDIRETAS
DE GEE (t CO2e) - ÂMBITO 2

EMISSÕES INDIRETAS
DE GEE (t CO2e) - ÂMBITO 3

INTENSIDADE DE EMISSÕES
DE GEE (t CO2e/FTE)

0,3%

Resíduos

921

842

822

1.163

1.054

534

2.620

3.477

1.654

0,2%

Gás Natural

3,2%

Deslocações em trabalho

2,8

3,4

1,9

2018

2019

2020

0,8%
Papel

913

2.011

1.163
834

1.054

818

43%

29,8%

1.742

Deslocação
casa-trabalho
e teletrabalho

534

897

Frota
da empresa

DISTRIBUIÇÃO
PERCENTUAL
DAS EMISSÕES DE GEE
POR FONTE
- ÂMBITOS 1, 2 E 3

712
522

477

418

325

0

8

2018

0

2019

5

12

0

2020

2018

2019

0

2020

Gás Natural

Gases refrigerantes

Eletricidade

Frota da empresa

Total de GEE - Âmbito 1

Total de GEE - Âmbito 2

18

1

23

2018

Papel
(Cat. 1)

Frota da empresa
(Cat. 1)

Notas: remete-se para o documento j “Tabela GRI”, indicadores GRI 305-1/2/3/4, para mais informações
sobre cálculo destes indicadores, incluindo as notas metodológicas. O indicador de intensidade reporta-se ao total de GEE
(soma dos Âmbitos 1, 2 e 3) e tem por base o FTE – Full time employee (Colaborador a tempo integral).

Gases
refrigerantes

Eletricidade
148

9

0%

22,7%

295

1

17

23

1

2019

Eletricidade
(Cat. 3)

10

98

2020

Gás Natural
(Cat. 3)

Resíduos
(Cat. 5)

Deslocações
em trabalho (Cat. 6)

DADOS DE 2020:

Deslocações casa-trabalho
e teletrabalho (Cat. 7)

Total de GEE - Âmbito 3

3.010 tCO2e (Âmbitos 1, 2 e 3)
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AGEAS SEGUROS

Promoção da assinatura digital e opção paperless
A Ageas Seguros tem vindo a alargar o portefólio de
produtos, sendo possível assinar a documentação
de forma digital. Para tal, os nossos Agentes
exclusivos receberam kits de assinatura digital, para
que possam estar dotados, nos seus escritórios,
desta funcionalidade. O objetivo será reduzir
significativamente o papel utilizado na contratação de
seguros e as emissões de carbono associadas.
De referir ainda que a Ageas Seguros tem os
processos de simulação, subscrição e renovação
totalmente digitais, tudo pensado para um Cliente
cada vez mais ciente dos impactos ambientais.
Um Cliente paperless é um Cliente que não tem
documentação em papel (com exceção da carta verde
no seguro Automóvel).
Incentivamos os nossos Agentes a abordarem o
tema junto dos Clientes, criando incentivos para que
estes se tornem Clientes paperless. Por exemplo, é
oferecido um desconto tarifário até 10% na renovação

Ageas sem papel

do produto Automóvel e Multirriscos Habitação,
quando o Cliente se torna, simultaneamente, paperless
e ativa o pagamento por sistema de débito direto.

32,6% dos Clientes paperless
45,9% dos Clientes

com apólices novas paperless
45,9%

29,8% 29,9%

2018
% Clientes
paperless

28,8% 29,7%

2019

32,6%

2020

% Clientes c/ apólices novas
paperless

No âmbito do nosso processo interno de transformação
(j Cap. 5.1), e dando corpo ao pilar da eficiência e
sustentabilidade das novas formas de trabalhar, surge
a iniciativa “Ageas sem papel” – um processo de
desmaterialização e implementação das novas formas de
arquivo digital, com o objetivo de eliminar a circulação de
papel na organização e assegurar a limpeza dos armários/
arrecadações dos atuais edifícios.
Esta iniciativa, cuja implementação se iniciou no final
de 2019 e se prolongou por 2020, implicou um trabalho
conjunto dos representantes das 107 áreas da organização
que estiveram envolvidas.

Pedro Silva, Colaborador do Grupo Ageas Portugal

A iniciativa permitiu que 62% das áreas não produzam
novo arquivo em papel e que 25% do total das áreas já não
tenham qualquer arquivo em papel nos seus armários.
Este trabalho de mudança e desmaterialização irá evitar
a utilização de papel, no presente e no futuro, o que se
traduzirá numa poupança dos recursos naturais, como de
água, e redução das emissões de carbono associadas.

A iniciativa “Ageas sem papel” terá continuidade em 2021,
no âmbito da mudança para os novos edifícios.

A app permitiu o cálculo da pegada individual de cada
Colaborador e da sua equipa. O objetivo traçado foi que
cada Colaborador emitisse menos de 200 quilogramas
de CO2, por semana, para conquistar pontos para si e
para a equipa. Desta forma, além de ajudar a mudar
comportamentos, foi possível explicar o porquê da sua
importância e dar dicas.

O desafio decorreu durante três meses e contou com
desafios e rankings semanais, individuais e de equipa, e com
campanhas mensais de comunicação dedicadas a cada pilar.

62% das Áreas paperless

Desafio “Todos por todos” para reduzir a pegada de carbono
Em setembro de 2020, lançámos um desafio a todos os
nossos Colaboradores para reduzir a pegada de carbono
associada a três importantes temas:
• Alimentação e embalagens;
• Transportes e mobilidade;
• Energia.

Resultante de uma parceria com a For Good foi realizado
um piloto, através da respetiva app. O objetivo foi
mobilizar os Colaboradores em torno de um objetivo
comum: estimular o espírito de equipa e aumentar a sua
consciencialização para a adoção de práticas amigas
do ambiente – pequenos gestos que trazem grandes
resultados!

No final, a equipa vencedora – Truta-marisca, da equipa
do Contact Center da Seguro Directo – além de mudar
mentalidades, recebeu os seus prémios sustentáveis.
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Promoção de eventos sustentáveis
Na preparação e realização dos nossos eventos,
pretendemos inspirar e partilhar mensagens fortes e
tocantes, onde se inserem os temas de sustentabilidade –
por exemplo, como optar por soluções sustentáveis, e ser
pioneiros na mudança e materializar essa adoção – walk
the talk.

• Passámos a incluir como norma que todos os materiais
– desde copos, pratos ou talheres – sejam feitos de
materiais reutilizáveis, reciclados e/ou biodegradáveis,
evitando-se os plásticos de utilização única;
• Feito a credenciação dos participantes através de
processos digitais, evitando o recurso ao papel.

Deste modo, temos:

A título de exemplo, refiram-se os eventos de
Colaboradores e o de Agentes da Ageas Seguros, como
algumas das iniciativas que espelham este compromisso
da nossa organização e com a Sociedade.

• Oferecido brindes aos nossos Parceiros, Clientes e
Colaboradores, apenas quando existe um propósito
subjacente, tendo o cuidado de que sejam feitos com
materiais reciclados e/ou recicláveis, de origem
nacional, entre outros critérios.

No evento de Colaboradores, além da preocupação com
os materiais, através da Fundação Ageas foi estabelecida

uma parceria com a Refood, para evitar o desperdício
alimentar – foi entregue a esta instituição todo o excesso
de catering (ou seja, todas as refeições que foram
preparadas, mas não chegaram a ser servidas).
No evento de Agentes da Ageas Seguros, para além do
kit de brindes oferecido aos Agentes ser composto por
brindes sustentáveis (ex.: Infinity Book), o serviço de
catering foi totalmente livre de plástico (copos de vidro,
pratos de louça e talheres de inox) e – à semelhança do
que aconteceu no evento acima referido – as refeições
sobrantes foram doadas à Refood. Este evento, contou
ainda com um leilão de quadros solidários, cujos fundos
angariados reverteram a favor de várias instituições de
solidariedade social.
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5.
Aposta nas nossas
pessoas e no futuro
do trabalho
5.1 Transformar com os olhos postos no Amanhã. . . . . . . . . . . . . . .  52
5.2 Cuidar dos nossos Colaboradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
5.3 Caminhar para a diversidade e inclusão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.4 Envolver as nossas pessoas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
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5.1 Transformar com os olhos postos no Amanhã
No Grupo Ageas Portugal, com os olhos postos
nos desafios futuros, estamos a transformar
os nossos negócios e formas de trabalhar,
tornando-os mais ágeis, sustentáveis e
centrados nas pessoas. Apostamos em
ser um empregador de referência e em
ter os melhores profissionais – pessoas
empreendedoras que colocam toda a sua
energia e profissionalismo ao serviço dos
Clientes e da Sociedade.

de ordem na construção de processos de
trabalho mais fluídos e eficazes para melhor
correspondermos às expectativas dos nossos
Clientes e à realidade em constante mudança,
estimulada pela era digital. Trouxe ainda a
necessidade de rever processos de retenção e
atração de talento e de adaptação célere a novos
modelos de trabalho, fomentando uma cultura
interna de aprendizagem contínua e a aquisição de
novas competências.
Para materializar a visão de uma organização
única, mais ágil, dinâmica, colaborativa, eficiente
e sustentável, temos em curso um processo de
transformação, que envolve não só os nossos
Colaboradores, mas também os Agentes e
Corretores.

Nos últimos quatro anos, o processo de
transformação do negócio e a discussão sobre o
futuro do trabalho têm sido temas incontornáveis
da agenda do Grupo Ageas Portugal e do setor
segurador. Imaginando o futuro do trabalho,
pensamos nos processos de digitalização e
na inteligência artificial, sendo muitas vezes
transportados para um imaginário impessoal onde
reinam as máquinas.
Se é certo que as transformações tecnológicas
marcam o presente, e estarão ainda mais
vincadas no futuro, no Grupo Ageas Portugal
estamos também empenhados em humanizar
os negócios. É importante continuar a promover
a colaboração entre equipas e a potenciar a
humanização nas nossas formas de trabalhar.

gestores para o futuro, a identificação de novas
competências de trabalho e a promoção de uma
nova geração de talentos, com foco no bem-estar e na valorização do potencial criativo dos
Colaboradores, passaram, deste modo, a integrar
as discussões do dia a dia.

As novas formas de trabalhar, a criação de
processos mais eficientes, a preparação dos

Entre as várias escolhas estratégicas da
Connect21, a agilidade tem sido a palavra

Juntos, estamos empenhados
em reinventar o nosso negócio e em
criar um impacto positivo na Sociedade.
Cremos que esta é uma oportunidade
única para as pessoas se juntarem à
experiência emocionante de trabalhar
em conjunto para mudar o futuro, onde
somos os responsáveis por criar um
ambiente mais sustentável e saudável e,
acima de tudo, mais humano
e emocional.

Nos últimos quatro anos temos trabalhado
num processo de integração, com a unificação
de sistemas informáticos, harmonização de
benefícios sociais (j Cap. 5.2) e estabelecimento
de regras e políticas internas comuns. Neste
caminho, temos encontrado vários desafios,
sobretudo ao nível da separação física, com
Colaboradores espalhados por seis edifícios –
cada um com caraterísticas e condições próprias,
pouco facilitador de um efetivo sentimento de
união e de pertença a uma mesma cultura, pelo
que se colocou a necessidade de construção de
dois edifícios centrais, um em Lisboa e um no
Porto.
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Em 2020, identificámos dois marcos com grande
impacto na forma como gerimos as nossas
pessoas e o futuro do trabalho:
• A designação do Chief Future Officer que, para
além das áreas de IT e Digital, ficou igualmente
responsável pela Direção de Transformação,
criada nesse ano;
• O lançamento do programa “Olá Amanhã”
– uma verdadeira revolução, que dá as
boas-vindas ao futuro.

Muitos são os desafios presentes e futuros
que se colocam à nossa atividade
e organização e que exigem
de nós uma forte capacidade
de implementação, de
agilidade e de eficiência,
especificamente na área das
tecnologias, do mundo digital
e, globalmente, na otimização
de sistemas e de processos (…).
O objetivo final é sermos mais
céleres e eficazes na resposta ao Cliente e
termos as ferramentas e os mecanismos
certos para antecipar necessidades, liderar
a evolução e preparar, desde já, a nossa
organização para o futuro.
Pedro António,
Chief Future Officer do Grupo Ageas Portugal
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No que diz respeito à aplicação de novas
metodologias de trabalho e flexibilidade, fomos,
sem dúvida, postos à prova pela pandemia. Para
além dos vários desafios e preocupações de
saúde pública, esta veio testar e acelerar uma
série de processos internos que já estavam a ser
desenhados – implementação das ferramentas
necessárias para garantir que os Colaboradores
tinham todas as condições para trabalhar
remotamente e continuar a dar resposta às
solicitações dos Clientes (j Cap. 2.4).

O programa de transformação foi alavancado pela construção
dos dois novos edifícios, em Lisboa e no Porto, que irão
marcar o ponto de viragem entre o presente e o futuro do
Grupo Ageas Portugal.
A pandemia trouxe também o reforço da
humanização, espelhada na preocupação com
os Colaboradores, mas também com Parceiros,

que trabalham lado a lado e deram resposta
às preocupações dos nossos Clientes. Foi uma
oportunidade de comprovar o posicionamento do
Grupo Ageas Portugal, na sua forma de fazer e
reinventar os negócios – através da materialização
da nossa missão, visão e valores estratégicos
(j Cap. 1.2), colocando as pessoas e as emoções
no centro do que fazemos.
Conscientes de que os nossos objetivos são
ambiciosos e exigem uma mudança cultural,
estamos a fazer uma implementação faseada dando
tempo para que todos se possam familiarizar, estar
envolvidos e comprometidos com estas novas formas
de trabalhar e com as novas ferramentas. Para
tal, têm sido feitos investimentos na informação e
capacitação dos nossos Colaboradores, através da
realização de ações de sensibilização e formação

orientadas para o programa de transformação, e
também para a digitalização, sustentabilidade e
inovação – nos quais a nossa estratégia assenta e
que determinam a mudança em curso. Para todo
este processo contamos com parceiros estratégicos,
como a Nova SBE, Singularity University e a House of
Beautiful Business, entre outros.
Em 2020, para além da implementação dos
programas internos de gestão da mudança e
da aposta na formação, revimos o programa
de gestão de talento. Ainda com foco na
transformação e, em particular, na adaptação
ao trabalho remoto, trabalhámos com os nossos
Parceiros, nomeadamente os Agentes, na criação
de novas ferramentas de trabalho e de processos
mais ágeis, como a implementação de processos
sem papel (j Cap. 4.5).
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O ano de 2020 foi marcado pelo programa “Olá
Amanhã”, um grande passo no processo de integração
da organização com vista à mudança para os novos
edifícios, em Lisboa e no Porto. Construídos de raiz,
unidos por um conceito comum, serão edifícios
inteligentes e sustentáveis, que vão permitir juntar,
pela primeira vez, todos os Colaboradores em edifícios
únicos.
O “Olá Amanhã”, além de preparar a mudança
física de edifícios, pretende que esta seja uma
verdadeira transformação – tanto corporativa como
individual – e que se traduzirá em maior flexibilidade,
liderança mais próxima, mais colaboração,
autonomia e responsabilidade das equipas. Será
um marco na adoção de novas formas de trabalhar
e de sustentabilidade, que vão desde o conceito de
secretária limpa (clean desk), eliminação do papel
(paperless), o trabalho sem lugares marcados
(free sitting) até à maior flexibilidade, com a
implementação de trabalho em contexto híbrido
(presencial e remoto).
O programa assenta em quatro pilares chave:
Cultura e Marca; Colaboração; Flexibilidade;
Eficiência e Sustentabilidade.

Em dezembro desse ano, demos início a um piloto no
edifício do Tagus Park, que replicava o ambiente dos novos
edifícios, bem como o funcionamento global dos mesmos.
Este foi pensado e desenvolvido para espelhar como
serão vividas as novas formas de trabalhar nos novos
edifícios. Foi uma oportunidade fundamental para testar
as diferentes tipologias de postos de trabalho e validar a
mudança preconizada, nomeadamente, os seus conceitos
e princípios e, ao longo do processo, recolhendo as
sugestões dos nossos Colaboradores para implementação
nos novos edifícios.

CULTURA E MARCA
Uma cultura de trabalho baseada
no alinhamento em torno de um
propósito – de sustentabilidade,
de redução da burocracia
e que capacita as pessoas a tomar
decisões mais rápidas e melhora
a qualidade da entrega ao Cliente

Para o sucesso do programa apostámos no
alinhamento, cada vez maior, dos Colaboradores com
os valores do Grupo Ageas Portugal.
Os detalhes deste programa foram apresentados aos
Colaboradores durante as sessões dos Roadshows
internos, que decorreram em outubro de 2020
(j Cap. 5.4), tendo sido produzidos conteúdos digitais
específicos – pela voz da influencer Bumba na Fofinha,
a nossa embaixadora do programa “Olá Amanhã”.

COLABORAÇÃO
Uma organização mais ágil, simples
e unificada que reflete os valores do Grupo Ageas
Portugal, através de um ambiente de trabalho
mais inovador, eficiente e colaborativo

valores

Abrindo portas ao Amanhã: mais conectados e mais próximos
Hoje, procuramos respeitar e ajudar quem nos rodeia,
mantendo-nos fiéis a nós próprios.
No Amanhã, mais do que nunca, teremos de nos
conhecer verdadeiramente a nós próprios para
compreender a forma como nos relacionamos com
os outros, preocupando-nos com o seu bem-estar e
garantindo que ninguém fica para trás.

FLEXIBILIDADE
Transformação digital de processos para
contexto sem papel e sem impressão
(paperless e printless), complementada
pela utilização de ferramentas digitais,
colaborativas e flexíveis, garantindo
o alinhamento das condições de
trabalho de todos os Colaboradores

EFICIÊNCIA
E SUSTENTABILIDADE
Novos escritórios em edifícios altamente
eficientes e sustentáveis, focados no bem-estar dos Colaboradores, através de espaços
de trabalho colaborativos, comunicação digital
e processos de gestão inteligente

Hoje, procuramos desafiar limites (os nossos e os dos
que nos rodeiam) sem medo de ir mais longe.
No Amanhã, iremos ser capazes de liderar qualquer
mudança, procurando sempre desafiar o status quo
– partindo do que não existe em alternativa ao que
se conhece – pensando, testando e criando de uma
forma diferente.

Hoje, fazemos acontecer, cumprindo as nossas
promessas. No Amanhã, iremos trabalhar de forma
ainda mais digital, eficiente, flexível e em equipa,
colocando em evidência as responsabilidades
individuais de cada um no cumprimento de um
propósito comum.

Hoje aprendemos em conjunto, inspirando outros e
partilhando o sucesso com todos. No Amanhã, iremos
trabalhar todos numa única organização, o Grupo
Ageas Portugal, reforçando a comunicação, para
juntos alcançarmos a nossa missão, mesmo quando o
caminho é incerto.
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Líderes & Influencers:
introdução à mudança
e curva da mudança
Enquadrado na fase de transição, foi desenvolvido um
projeto formativo para dar apoio aos Colaboradores, no
âmbito do programa “Olá Amanhã” para preparar toda a
organização na adoção das novas formas de trabalhar.
Entre os Colaboradores, foram selecionados 256 Líderes e
60 Influencers, e demos início – em 2020 e com o Parceiro
Pur’ple – às sessões de formação sobre a “Introdução à
Mudança e Curva da Mudança”.
Para a formação constituímos vários grupos
heterogéneos, com participantes das mais variadas áreas,
para que a partilha fosse o mais rica possível.
Ao longo de quatro semanas de formação, num total
de 126 horas, os nossos Colaboradores abordaram
as várias fases da Curva da Mudança (Negação,
Resistência, Exploração e Aceitação) e exploraram as
ferramentas necessárias para lidar com cada uma
dessas fases, recorrendo a casos reais, vídeos, exercícios,
experimentação e momentos de partilha.
O aspeto mais valorizado pelos Colaboradores foi a
partilha gerada entre os participantes – as suas histórias,
experiências, medos e o consequente aconselhamento por
parte dos restantes membros do grupo.

316

Participantes

256 Líderes
60 Influencers

126 Horas de formação
4,6 / 5 Avaliação global
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Quando as emoções chegam aos negócios
Alinhada com a nossa missão, o Grupo Ageas Portugal
estabeleceu uma parceria com a House of Beautiful
Business (HoBB), uma comunidade de pensamento
global que se juntou para humanizar os negócios e
torná-los mais bonitos e humanos.
Neste âmbito, participámos num conjunto de
iniciativas e programas que permitem interagir com
oradores diferentes e inspiradores de todo o mundo,
que têm trazido perspetivas enriquecedoras para a
nossa reinvenção – a nível pessoal e organizacional.
Pretendemos, com esta iniciativa, ir mais além e tocar
emocionalmente as pessoas, transpondo o melhor que
têm para a sua realidade diária, porque acreditamos
que Colaboradores mais felizes contribuem para termos
Clientes mais satisfeitos.

No final de setembro de 2020 e já em antevisão para
o grande evento que nos esperava na HoBB no mês
seguinte, vários gestores do Grupo Ageas Portugal
juntaram-se online numa sessão especial com a
SYPartners, uma consultora dedicada a trabalhar com
as empresas o tema do crescimento com propósito.
A sessão, inserida num desafio alinhado com o nosso
valor Dare, colocou os gestores a discutir o tema da
humanidade nos negócios.

O Grupo Ageas Portugal, em parceria com a Nova
SBE, acolheu um dos local hubs sob o tema “Unusual
Encounters” – tendo apresentado um programa onde
diferentes “encontros” aconteceram:

Em outubro de 2020, participámos no evento “The Great
Wave”, promovido pela HoBB. Realizado num formato
híbrido, contou com mais de duas mil pessoas de todo
o mundo, em experiências online e em 36 local hubs
(espaços físicos onde os participantes se puderam reunir),
espalhados por várias cidades do mundo. Os participantes
foram convidados a assistir a várias sessões e a
viverem experiências em diversas áreas como as artes,
humanidades, ciência, tecnologia e natureza, inspirandoos a reinventar os negócios, as suas organizações e a si
próprios.

• Com os estudantes da Nova SBE, que nos fizeram
pensar se estamos acomodados ou se queremos
ir mais além nos comportamentos e atitudes que
tomamos na vida pessoal e profissional;
• Com Joana Andrade, a primeira mulher portuguesa
a surfar as grandes ondas da Nazaré, que nos contou
sobre a forma como superou vários obstáculos e como
se prepara para o desafio constante de enfrentar a
natureza;
• Com a cantora Cuca Roseta e uma das maiores gurus
da meditação, Rute Caldeira, num momento de fusão
entre a meditação e o Fado.

Cada um de nós tem um papel
essencial, poderoso
e real para impulsionar
a mudança – cada pessoa é
um agente de mudança, o que é
uma oportunidade maravilhosa e
uma grande responsabilidade.
Magdalena Neate,
Colaboradora do Grupo Ageas Portugal,
participante do evento “The Great Wave”
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AGEAS SEGUROS

Formação para a inovação:
repensar o mundo e os
negócios de forma disruptiva
Em 2020, os nossos Colaboradores tiveram a
oportunidade de repensar o mundo e desenvolver
competências novas e disruptivas através de uma
formação com a l SingularityU Portugal – da qual o
Grupo Ageas Portugal é um dos membros fundadores
e que decorre da parceria estabelecida no âmbito da
estratégia de inovação da organização.
Assim, em duas sessões personalizadas e exclusivas
para o Grupo Ageas Portugal, 160 Colaboradores
aprenderam e partilharam as suas reflexões
relativamente à introdução a tecnologias exponenciais e
desenvolvimento de pensamento exponencial, no âmbito
da “Inteligência Artificial e da Extensão da Longevidade e
Envelhecimento”.
Adicionalmente, os participantes aprenderam
ainda a técnica Moonshot thinking, utilizada para
o desenvolvimento de pensamento e projetos
inovadores.

Formação para
a sustentabilidade: uma
mudança de paradigma

Capacitação
dos Agentes para
a transformação do negócio

Como parte da aposta do Grupo Ageas
Portugal na sustentabilidade, temos procurado
desenvolver as competências dos nossos
Colaboradores neste âmbito, começando pelos
gestores de topo.

No âmbito da preparação dos Agentes para
a transformação do negócio, tem sido feito
investimento na sua capacitação, através de dois
programas, desenvolvidos em parceria com a
Nova SBE.

Em 2020, destaca-se a participação de 15
Colaboradores, entre Membros da Comissão
Executiva e responsáveis de áreas, na formação
“Paradigm Shift”, promovida pela Nova SBE e
Fundação Calouste Gulbenkian – um programa de
formação de executivos interessados em aliar as
missões de negócio à sustentabilidade, tendo em
conta as necessidades do futuro.

O Programa de Gestão Aplicada (PGA) é um programa
formativo para os Agentes da Ageas Seguros. Tem
como objetivo principal a aquisição de competências
necessárias para a construção de uma visão
estratégica e sustentável do seu negócio. A sua
segunda edição teve início no final de 2019 e decorreu
em 2020, com enfoque em temas como: pensamento
e planeamento estratégico; liderança positiva;
gestão de equipas; gestão da mudança; a decisão da
compra; P&L (ganhos e perdas); reuniões comerciais;
comunicação digital; redes sociais; inovação e
empreendedorismo.

Durante três dias, os nossos Colaboradores
tomaram conhecimento das tendências globais,
conheceram as implicações e os desafios de
processos transformacionais que seguem uma
abordagem sustentável, deixaram-se inspirar por
casos práticos, identificando desafios, riscos e
oportunidades para a organização.

A SingularityU Portugal acolheu-nos num cenário virtual e tridimensional para nos
transmitir inspiração, conhecimento e, diria até, algum espanto relativamente ao futuro.
Foram sessões muito dinâmicas e produtivas, com oradores de prestígio e que nos
fizeram pensar mais além. Uma excelente oportunidade de aprendizagem e crescimento.
Marisa Aguiar, Responsável de Beautiful Business do Grupo Ageas Portugal

O Programa de Certificação Agentes PME é um
programa diferenciador no mercado segurador, que
aborda estrategicamente o segmento das micro e
pequenas empresas através de uma proposta de
valor diferenciadora. Com o objetivo de encorajar a
ambição dos Agentes, com olhos postos no futuro, são
reforçadas competências específicas, como a liderança
e o planeamento estratégico. Este programa contempla
uma forte componente de formação em produtos,
reforçada com a abordagem à PAR - Prevenção e
Análise de Risco (j Cap. 6.1) – criado há 12 anos, em
cada edição envolve mais de 100 Agentes. A maturidade
do programa faz com que exista uma identificação,
cada vez mais criteriosa dos temas a abordar.

AGEAS SEGUROS

Ageas On+:
novo portal de Agentes
Lançámos, em setembro de 2020, um novo portal de
Agentes, que capacitou a rede de distribuição de novos
simuladores e incluiu novos processos de cobrança e
prestação de contas. Para além de uma nova imagem,
foram disponibilizadas: mais informações; novas
funcionalidades de gestão, como a disponibilização
da documentação de produto, permitindo uma maior
rapidez na consulta e de informação
integrada; um módulo específico
para campanhas e tratamento
de leads; e um único
ponto de acesso a outras
plataformas da Ageas
Seguros.
O Ageas On+ é o
resultado de um
esforço coletivo entre
o Grupo Ageas Portugal
e múltiplos Parceiros,
para dar resposta às
necessidades que os nossos
Agentes nos têm transmitido
ao longo do tempo. Enquadra-se
no âmbito do programa LEGGO – um programa de
consolidação e transformação da organização, ao nível
de processos e sistemas de suporte, em alinhamento
com a estratégia delineada para o Grupo Ageas
Portugal.
Com este lançamento demos mais um passo para
responder aos desafios do mercado e alcançar a
ambição de um Grupo Ageas Portugal mais ágil e
inovador, mais próximo dos Parceiros e com uma
experiência do Cliente de excelência.
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Wiki.Seguros:
a enciclopédia
de produtos
Em setembro de 2020 lançámos a Wiki.Seguros,
uma “enciclopédia de produtos”, que concentra
todas as informações comerciais numa única
plataforma. Destinada à Rede Comercial
Bancassurance, procura contribuir para um melhor
desempenho e eficácia dos nossos Parceiros –
através do simples e rápido acesso à informação –,
sempre com foco na experiência de Cliente.

Com esta nova plataforma, os nossos Parceiros
passaram a aceder, de forma simples e intuitiva,
às características e condições do produtos,
documentos e informação de apoio à venda,
informações sobre a participação de sinistros,
procedimentos relacionados com a gestão de
apólices e ainda a materiais de formação.
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5.2 Cuidar dos nossos Colaboradores
O Grupo Ageas Portugal tem nos seus cerca de 1.300 Colaboradores um dos seus principais
ativos, pelo que investimos no seu cuidado, em todas as etapas das suas vidas. Acreditamos que
Colaboradores felizes fazem Clientes felizes e, só assim, conseguimos marcar
a vida das pessoas através de uma experiência positiva.
Para cuidar dos nossos Colaboradores numa
perspetiva holística, estruturámos os nossos
programas de apoio e benefícios em sete eixos.
Os nossos programas refletem não só a dimensão
individual do Colaborador na sua relação com a
organização e com o seu trabalho, como também
as dimensões pessoal e familiar, contemplando
situações planeadas (ex. parentalidade, reforma),
circunstâncias de vulnerabilidade inesperadas (ex.
doença, morte), apoio a dinâmicas do dia a dia (ex.
apoio à família, assessoria jurídica), entre outras.

Em 2020 organizámos e unificámos os benefícios,
que se encontram sistematizados num único
manual, e aplicáveis transversalmente a todos os
Colaboradores do Grupo Ageas Portugal.
O contexto pandémico veio reforçar a importância
de cuidarmos dos nossos Colaboradores, colocando
a segurança das pessoas em primeiro lugar, com a
adoção massiva do trabalho remoto desde o início
(j Cap. 2.4), e da promoção de iniciativas internas
para estimular o bem-estar físico e mental dos
Colaboradores.

De referir também o investimento no reforço dos
conteúdos virtuais da Business Academy, de forma
a contribuir para a sua curva de aprendizagem
pessoal e para a promoção do bem-estar geral dos
Colaboradores neste ano de desafios.

A TUA SAÚDE

A TUA FAMÍLIA

PARA TI

O TEU BEM-ESTAR

A TUA EQUIPA

CELEBRAMOS

A TUA REFORMA

•
•
•
•

•
•
•
•

• Aprendizagem
e desenvolvimento
• Gabinete social
• Assessoria jurídica
• Descontos seguro
de Vida
• Descontos seguros
Não Vida
• Protocolos

• Escritório
• Day off
• Transporte

• Clube
dos Colaboradores
• Ageas Cup
• Ageas Challenge

• Reconhecimento
• Aniversário
• Nascimento

• A tua reforma
• Plano complementar
de reforma
• Seguro de Saúde

Seguro de saúde
Medicina curativa
Check-up
Vacina contra
a gripe
• Complementos
e dispensa médica
• Ageas Saudável

Apoio à infância
Campo de férias
Seguro de Vida
Seguro
de educação
• Subsídio de funeral
• Ramo de flores
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SAÚDE
O bem-estar dos nossos Colaboradores está
no topo das nossas prioridades. A aposta na
promoção da saúde, prevenção de doenças e
proteção dos nossos Colaboradores e das suas
famílias, foi levada a cabo através de várias
iniciativas:
• Seguro de Saúde Médis – plano específico para
Colaboradores e agregado;
• Consulta médica gratuita, semanalmente
disponível, nos edifícios centrais de Lisboa e
Porto;
• Exames médicos gratuitos de algumas
tipologias, para além dos previstos no Acordo
Coletivo de Trabalho;
• Vacina contra a gripe, disponibilizada
gratuitamente;
• Condições especiais em caso de baixa por
doença ou assistência à família;
• Programa Ageas Saudável para promover
atividades e cursos de incentivo ao exercício
físico, saúde, nutrição e ao bem-estar.

Ageas Saudável@Home adaptado ao formato digital
Como referido, o programa “Ageas Saudável” foi
adaptado ao contexto de trabalho remoto e reforçámos
as atividades, para melhor cuidar do bem-estar dos
nossos Colaboradores, ajudando-os na adaptação
à nova realidade provocada pela pandemia.

Em resposta ao contexto de trabalho à distância
vivido em 2020 (j Cap. 2.4), foram reforçadas
e adaptadas várias iniciativas ligadas à saúde
e bem-estar dos nossos Colaboradores, com a
adaptação do programa Ageas Saudável para
Ageas Saudável @Home, tendo a saúde mental
sido uma das nossas maiores preocupações
neste âmbito.

Este programa, que nasceu para ajudar a cuidar do
bem mais precioso dos Colaboradores – a sua saúde
–, visa consciencializar e mobilizar as nossas pessoas
para a importância dos hábitos de vida saudável e para
a prática regular de exercício físico, garantindo uma
maior qualidade de vida. É baseado em quatro pilares:
ATIVIDADE
FÍSICA

Acredito que as empresas que valorizam a felicidade tornam-se mais atrativas,
competitivas e inovadoras. Defendo, por princípio, que devemos humanizar
os negócios, criando um ambiente onde as pessoas sabem que podem ser
elas próprias, se sentem bem, têm espaço para dar e acolher feedback e têm
possibilidade de escolha no acesso ao que mais lhes traz bem-estar.
Catarina Tendeiro, Responsável de Pessoas & Organização do Grupo Ageas Portugal

SAÚDE

NUTRIÇÃO

BEM-ESTAR
FÍSICO
E MENTAL

Ao adequarmos o programa ao formato à distância,
foi garantido o acompanhamento dos Colaboradores
nestes pilares.

Entre as ações promovidas, destacam-se:
• Apoio psicossocial, por telefone e vídeochamada,
aos Colaboradores em situação de vulnerabilidade
(familiar, social, profissional ou económica), através
da Assistente Social do Grupo Ageas Portugal;
• Apoio psicológico individual, através da
disponibilização de consultas de psicologia gratuitas
(após redireccionamento realizado pelo apoio
psicossocial);
• Realização de sessões live e online na Business
Academy, com acesso a dicas e recomendações
úteis, referentes a diversos temas como por
exemplo boa postura em casa, alimentação, sono,
mindfulness, alongamentos, dança, yoga, pilates
e treino funcional;
• Disponibilização de áudios de meditações;
• Realização de open session, num formato
descontraído, sobre o impacto da Covid-19 na vida
das nossas pessoas, conduzida e moderada por
uma psicóloga;
• Lançamento de desafios, como o passatempo,
de partilha de receitas saudáveis.
De referir ainda a disponibilização, através da intranet,
dos conteúdos de saúde criados pela Médis.
O Grupo Ageas Portugal orgulha-se da distinção
do programa “Ageas Saudável” pelo Grande
Prémio APCE 2020, na categoria de “Campanha de
Responsabilidade Social Interna” (j Cap. 2.3). Esta
competição é promovida pela Associação Portuguesa
de Comunicação de Empresa (APCE) e tem como
objetivo reconhecer a excelência e o profissionalismo
dos responsáveis de comunicação portugueses.
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reformados e reformados – quer sejam de
caráter familiar, social, cultural, profissional ou
económico – criámos o Gabinete de Serviço Social.
Trata-se de um serviço gratuito, prestado por
uma Assistente Social, para acompanhamento e
informação sobre as diversas vertentes da área
social, nomeadamente:

Procuramos estar ao lado dos nossos
Colaboradores e das suas famílias em todos
os momentos da vida e, em particular, nas
circunstâncias mais desafiantes. Entre os
benefícios extensíveis à família, destacam-se:
• Apoio à infância, através de um contributo
pecuniário para apoiar as famílias com crianças
em idade pré-escolar;
• Campos de férias de verão, gratuitos para
crianças entre os 6 e 12 anos de idade;
• Seguro de Vida complementar ao previsto no
Acordo Coletivo de Trabalho;
• Seguro coletivo de educação, que garante,
em caso de morte do Colaborador, uma renda
mensal para subsidiar os estudos de filhos
menores;
• Subsídio de funeral, atribuído ao abrigo do
seguro de Saúde, na eventualidade da morte de
um Colaborador no ativo.

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

APOIOS INDIVIDUAIS, DESCONTOS
E PROTOCOLOS
No Grupo Ageas Portugal, pretendemos incentivar
o desenvolvimento individual dos Colaboradores
dotando-os dos conhecimentos necessários
à concretização dos seus objetivos pessoais e
profissionais. Nesse sentido, a nossa Business
Academy tem disponível no seu catálogo cursos de
formação – online e presenciais – em diferentes
áreas de formação, que incluem conteúdos
técnicos e relativos ao desenvolvimento de soft
skills. Com a finalidade de estimular a criação de
conhecimento nas diferentes áreas estratégicas,
concedemos ainda bolsas de comparticipação
e apoio à formação académica dos nossos
Colaboradores.
Para a resolução de situações de vulnerabilidade
dos nossos Colaboradores no ativo, pré-

• Subsídios e pensões;
• Respostas sociais e de saúde;
• Encaminhamento pessoal ou familiar para
organismos institucionais;
• Aconselhamento sobre planeamento financeiro
familiar;
• Aconselhamento em casos de dependência ou
problemas graves/crónicos relacionados com
a saúde.
Além disso, a Direção Jurídica do Grupo Ageas
Portugal apoia gratuitamente os Colaboradores,
através de assessoria jurídica, na agilização de
vários procedimentos notariais, evitando que estes
despendam tempo adicional.

O NOSSO
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CONDIÇÕES DE TRABALHO PROMOTORAS
DO BEM-ESTAR
Pensar nos Colaboradores passa também por
proporcionar-lhes um ambiente confortável
e condições que promovam o bem-estar e
estimulem a sua produtividade. Nesse sentido, os
escritórios do Grupo Ageas Portugal estão dotados
de um conjunto de espaços, que contam com
variadas regalias, tais como:
•
•
•
•
•

Bebidas quentes gratuitas;
Máquinas de venda automática;
Fruta fresca;
Fontes de água;
Bar, cantina e copa.

Consideramos que tão importante como a
dedicação e empenho no trabalho é o tempo para
recarregar energias. Com este racional, todos os
nossos Colaboradores beneficiam de dois dias
de descanso adicionais por ano, à sua escolha

Com vista a simplificar a vida quotidiana dos
nossos Colaboradores, estabelecemos um
conjunto diversificado de protocolos que permite
o acesso a serviços com condições especiais
(ex. banco, farmácia, massagens ou prática
desportiva).
Por fim, ao querer ter os Colaboradores como
embaixadores dos produtos comercializados pelo
universo alargado das várias marcas comerciais
do Grupo, também são atribuídos descontos na
subscrição de seguros Não Vida e Vida.
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(acumuláveis com os dias de ausência previstos
no Acordo Coletivo de Trabalho do Grupo Ageas
Portugal).
Considerando, igualmente, a localização do
edifício do Grupo Ageas Portugal em Oeiras, estão
disponíveis autocarros gratuitos para os nossos
Colaboradores.

EM EQUIPA
No Grupo Ageas Portugal temos um Clube
dos Colaboradores, que organiza e dinamiza
atividades desportivas e recreativas para os
Colaboradores no ativo, pré-reformados e
reformados.
Para promover o espírito de união e de equipa,
realizamos também a Ageas Cup – competição
internacional desportiva promovida pelo Grupo
Ageas a nível internacional, de dois em dois anos,
e onde o desporto é a atividade de eleição, com
duas modalidades em competição: futebol de 11 e
ténis de campo.
Em alinhamento com a nova estratégia de
proteção e prevenção, outra das iniciativas
transversais a nível internacional é o Ageas
Challenge, um desafio que visa promover um
estilo de vida mais saudável contribuindo,
em simultâneo, para grandes causas sociais.
Anualmente, os desafios culminam no Desafio
Triatlo e, ao longo do ano, são lançados desafios
para todos os Colaboradores, através da
plataforma Challenge Ageas.
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COMO FAZEMOS NEGÓCIO
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CELEBRAÇÃO DE MOMENTOS MARCANTES
Assinalamos datas importantes na vida dos nossos
Colaboradores, quer pelo seu tempo de dedicação
à organização, quer por ocasião de eventos das
suas vidas pessoais (como o seu aniversário ou o
nascimento dos seus filhos).
De referir que por ocasião do 10.º, 25.º e 30.º
aniversários na organização, distinguimos o
empenho e a entrega dos nossos Colaboradores,
de diferentes formas, que incluem um almoço
com o CEO e membros da Comissão Executiva,
atribuição de vouchers e prémios, entre outros.

REFORMA
Um dos momentos marcantes na vida das pessoas
é a reforma. Para que os nossos Colaboradores
possam gozar da sua reforma em pleno, criámos
um Plano de Pensões para os Colaboradores do
Grupo Ageas Portugal, que é composto por duas
vertentes:
• Benefícios do plano instituído pelo Acordo
Coletivo de Trabalho do Setor Segurador PIR Plano Individual de Reforma;
• Plano Complementar de Reforma.
Preocupados também com a saúde dos nossos
Reformados, seja por velhice ou invalidez, e
para que possam continuar a beneficiar do
seu Seguro de Saúde, estabelecemos Novos
Planos de Saúde (Reformados do Grupo Ageas
Portugal).
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5.3 Caminhar para a diversidade e inclusão
No Grupo Ageas Portugal reconhecemos a
importância de não deixar ninguém para trás,
como imperativo ético e parte de uma conduta
responsável, promotora do trabalho digno.
Valorizamos a diversidade e inclusão enquanto
fatores potenciadores da atração e retenção
de talento, da tolerância, respeito e dignidade,
assim como de inovação.
Ter um local de trabalho diversificado e inclusivo
é fundamental para vivermos os nossos valores.
Estamos comprometidos em desenvolver práticas
promotoras da igualdade de oportunidades, em
combater a discriminação e em criar um ambiente
que nos incentiva a abraçar a diversidade e a
trazer diariamente 100% de cada um de nós para o
local de trabalho.
Estando a cumprir com as nossas obrigações, do
ponto de vista de Compliance, e havendo mecanismos

Mais do que uma empresa, somos um
grupo de pessoas. De pessoas diferentes,
livres e tolerantes. Somos um conjunto de
cores e diferenças que compõe um todo.
Como um todo lutamos, diariamente, para
a criação de uma Sociedade mais inclusiva
e tolerante.

internos para evitar ou lidar com situações de
discriminação, a nossa ambição é ir mais além e
garantir que temos uma cultura absolutamente
inclusiva, que se reflita também na forma como
desenvolvemos produtos e serviços.
Como reflexo do nosso compromisso, em
2020, subscrevemos a Carta Portuguesa para
a Diversidade e integrámos o Global Inclusion
Forum, grupo de trabalho recém-criado pelo
Grupo Ageas.

NÚMEROS EM DESTAQUE
(2020)

DIVERSIDADE NOS ÓRGÃOS DE GOVERNAÇÃO E COLABORADORES (2020)
Género

Idade

Homens

Mulheres

<30

30 a 50

>50

Incapacidade
≥ 60%

Administração

100,0%

0,0%

0,0%

22,2%

77,8%

0,0%

Diretor

60,5%

39,5%

0,0%

36,7%

63,3%

4,1%

Responsável Área

55,6%

44,4%

1,1%

65,0%

33,9%

1,7%

Técnico

40,0%

60,0%

11,3%

61,4%

27,3%

1,6%

Especialista Operacional

37,9%

62,1%

6,2%

62,1%

31,7%

2,1%

Coordenador

44,9%

55,1%

0,0%

60,9%

39,1%

1,4%

Outros

75,0%

25,0%

0,0%

75,0%

25,0%

0,0%

Categoria funcional

Nota: dados referentes a dezembro de 2020

579 Homens | 711 Mulheres
(inclui 9 membros
da Comissão Executiva)

RÁCIO DO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS (2020)
Categoria funcional

11 Nacionalidades

25 Colaboradores

com incapacidade ≥ 60%

Rácio M:H

Diretor

0,89

Responsável Área

0,97

Técnico

0,91

Especialista Operacional

0,98

Coordenador

1,02

Outros

0,79

Nota: dados referentes a dezembro de 2020
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A igualdade de género é uma das dimensões
da diversidade e inclusão que consideramos
prioritária e que, em 2020, foi alavancada pela
integração do Grupo Ageas Portugal no Target
Gender Equality, iniciativa do United Nation Global
Compact para a promoção da igualdade de género
no setor privado.

Em julho de 2020, o Grupo Ageas Portugal subscreveu
a l Carta Portuguesa para a Diversidade, como
forma de compromisso pelo respeito e promoção
de práticas de gestão de pessoas que valorizam a
diversidade e inclusão.
A Carta para a Diversidade, iniciativa da Comissão
Europeia, é um dos instrumentos voluntários criados
com o objetivo de encorajar os empregadores a
implementar e desenvolver políticas e práticas
internas de promoção da diversidade. Em Portugal,
a entidade promotora da Carta é a Associação
Portuguesa Para a Diversidade e Inclusão (APPDI).
Neste âmbito, foram constituídos vários grupos de
trabalho para partilha, troca de experiências e debate
de ideias, assim como a criação de recursos que
possam apoiar as várias entidades na implementação
prática de iniciativas de diversidade e inclusão.

Fórum Global de Inclusão: partilhar para impulsionar

Além de alcançar uma visão mais clara sobre as várias
iniciativas já em curso, o novo Global Inclusion Forum foi
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Grupo Ageas Portugal torna-se signatário
da Carta Portuguesa para a Diversidade

A inclusão de pessoas com deficiência passou
igualmente a ser uma das nossas preocupações,
em particular do ponto de vista do recrutamento. Tal
surge no seguimento da publicação de legislação
nacional neste tema (Lei n.º 4/2019, de 10 de
janeiro – “Lei das Quotas”) e também do acordo
que o Grupo Ageas Portugal assinou em 2019,
no âmbito de uma iniciativa levada a cabo pelo
Inclusive Community Forum (ICF), no Campus da
Nova SBE. O Grupo Ageas Portugal foi uma das
24 empresas a assinar o acordo, que tem como
objetivo promover uma comunidade mais inclusiva
através do recrutamento de pessoas com deficiência.
Estamos, neste momento, a trabalhar no sentido de
articular a implementação deste programa de forma
transversal na empresa.

O Grupo Ageas criou em 2020 o Global Inclusion Forum.
Este grupo de trabalho conta com representantes
das equipas de Recursos Humanos de cada uma das
operações do Grupo.

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

lançado para que representantes de todas as entidades
se reúnam mensalmente, em formato virtual, para
discutir ideias, ambições e recomendações, identificando
áreas onde é possível trabalhar de forma colaborativa e
continuar a impulsionar as nossas atividades, no sentido
de sermos cada vez mais inclusivos.

Temos criado várias parcerias com organizações
do setor social que trabalham na área
da deficiência e que têm como objetivo a
aprendizagem mútua e a criação de sinergias para
a empregabilidade de pessoas com deficiência.
É o caso do recurso à Operação de Emprego para
Pessoas com Deficiência (OED) e das parcerias
estabelecidas com a Associação Salvador e a
Associação BIPP.
De referir ainda que monitorizamos a perceção dos
nossos Colaboradores sobre o posicionamento da

O Grupo Ageas Portugal participa em dois grupos de
trabalho, dedicados à Responsabilidade Social
Corporativa e ao Desenvolvimento Organizacional.

A Carta Portuguesa para a Diversidade é gerida pela

organização em matéria de diversidade e inclusão,
através do estudo de clima organizacional. Dos
resultados de 2020, salienta-se que:
• 92% das pessoas dizem que, no Grupo Ageas
Portugal, se sentem tratadas “com respeito e
dignidade”;
• 74% afirma que “existe igualdade de
oportunidades, independentemente das
diferenças (exemplos: religião, identidade de
género, idade, entre outras)”.
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Target Gender Equality:
fazer da igualdade de género uma realidade
O Grupo Ageas Portugal aderiu ao Target Gender Equality,
um programa acelerador da Igualdade de Género nas
empresas, concebido, em exclusivo, para os membros
da l United Nations Global Compact, do qual somos
signatários (j Cap. 3.2).
No contexto deste programa foram realizadas análises de
desempenho, workshops de capacitação, aprendizagem
entre pares, e outras atividades, criando a oportunidade
de consolidar os sete princípios da
l WEP - Women’s Empowerment Principles – e o nosso
contributo para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) 5 - Igualdade de Género, em particular, para a meta
5.5 -“Garantir a participação plena e efetiva das mulheres
e a igualdade de oportunidades para a liderança em

todos os níveis de tomada de decisão na vida política,
económica e pública”.
A área de Sustentabilidade e a Direção de Pessoas
& Organização já se encontram a trabalhar
no próximo passo: definir e implementar uma
estratégia, e respetivo plano de ação, totalmente
focada na concretização dos nossos compromissos
delineados neste âmbito.
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5.4 Envolver as nossas pessoas
No Grupo Ageas Portugal acreditamos que há um elemento verdadeiramente diferenciador
– as pessoas. Através de diversos mecanismos de envolvimento, é nosso objetivo estabelecer uma
relação de proximidade, fomentar o espírito de equipa e promover os nossos valores, para que
Colaboradores possam viver, com paixão e entrega, a nossa cultura.
As iniciativas de âmbito interno assumem
especial relevo no Grupo Ageas Portugal. A
nossa preocupação é desenvolver iniciativas
que permitam, simultaneamente, informar
e integrar os Colaboradores nos seus vários
estádios de antiguidade, de modo a sentirem-se

parte integrante da organização, estimulando a sua
participação e voz ativa. Para tal, contamos com um
conjunto diversificado de canais de comunicação
internos (ex. newsletter, intranet e redes sociais) e
iniciativas internas (ex. reuniões, eventos, inquéritos,
desafios). Entre estes destacam-se:

Comunicação regular,
clara e transparente

Celebração de momentos
marcantes

Iniciativas para
promoção dos valores

Atividades desportivas
e recreativas

Auscultação (ex. inquérito
de clima organizacional,
reuniões, roadshows)

Incentivo ao
empreendedorismo

Banco de imagens
próprio
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Apostamos numa comunicação regular, clara e
transparente que inclui informação atempada
sobre, por exemplo, a saúde financeira da
organização, desenvolvimento do plano estratégico
e dos projetos associados. A regra de ouro é
comunicarmos sempre em primeiro lugar aos
nossos Colaboradores, antes da divulgação
externa de qualquer tipo de informação.
Desenvolvemos iniciativas para disseminar
os nossos valores – Care, Dare, Deliver e Share
(j Cap. 1.2).
Uma das iniciativas que nos permite dar voz aos
Colaboradores é o Estudo de Clima Organizacional
da organização, que permite alinhar as necessidades
dos Colaboradores com os objetivos a traçar,
impulsionar o crescimento, envolvimento, cultura
e liderança. Trabalhando com uma consultora
especialista no tema, anualmente, este questionário
pretende avaliar vários aspetos, nomeadamente: se
os Colaboradores estão, racional e emocionalmente

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO
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ligados à organização; se existe um ambiente
de trabalho que permita a produtividade e o
desempenho; e se estão asseguradas as condições
necessárias para garantir o bem-estar individual
a nível físico, interpessoal e emocional no local de
trabalho. Para além disso, é feita uma análise de
resultados comparativa com o setor segurador a
nível global e também a uma média ponderada de
Portugal. De salientar que o Grupo Ageas Portugal
conquistou o
10.º lugar das
Grandes Empresas
no Índice da
Excelência 2020.

de ações de solidariedade e voluntariado
(j Cap. 7.2) potenciadas pela Fundação Ageas.

A aposta na humanização passa também pela
criação de um banco de imagens genuíno, que
reflete maior identidade e autenticidade associada
à nossa marca. Por acreditarmos que os nossos
Colaboradores são os melhores embaixadores,
desde 2017, são realizadas sessões fotográficas
com os nossos Colaboradores para utilização
em peças de comunicação (internas e externas),
documentos institucionais e/ou nas redes sociais
do Grupo Ageas Portugal e das suas marcas
comerciais. Um bom exemplo prático dessa
aplicabilidade é este relatório, ilustrado, na sua
maioria, com as fotografias de Colaboradores.

De entre os vários momentos de envolvimento em
2020, refira-se:

Celebramos momentos marcantes na vida e
no percurso dos nossos Colaboradores, além
de estimularmos o espírito de união e equipa,
através de atividades desportivas e recreativas
(j Cap. 5.2). O empreendedorismo dos nossos
Colaboradores é incentivado (j Cap. 6.3), assim
como o envolvimento com a comunidade, através

Em 2020, em resposta à pandemia, adaptámos os
suportes de comunicação e envolvimento, apostando
em formatos mais curtos e frequentes nos canais
digitais, para partilhar conquistas e notícias da
organização, de forma a garantir um contacto regular
e mais próximo. Realizámos também pequenas
iniciativas cirúrgicas de comunicação interna para
promover a proximidade e relembrar os Colaboradores
que “cuidar” é um dos valores, apesar do contexto
desafiante e remoto – como por exemplo no vídeo
“Estamos longe, mas juntos numa só voz!” (j Cap. 2.4).

• O evento de Colaboradores anual, realizado em
fevereiro – antes da identificação do primeiro caso
de Covid-19 em Portugal –, que conseguiu juntar
mais de mil pessoas na SuperBock Arena, no Porto;
• Também no mesmo mês, a Fundação Ageas
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•

•
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organizou uma ação de voluntariado presencial,
que envolveu cerca de 200 voluntários – entre
Colaboradores, Parceiros, Clientes e respetivas
Famílias (j Cap. 7.2);
Os Roadshows internos trimestrais, em formato
virtual, dirigidos a todos os Colaboradores
do Grupo Ageas Portugal, com o objetivo de
partilhar pontos de situação da estratégia da
empresa, partilhar o seguimento dos objetivos e
celebrar conquistas;
As Management Meetings, reuniões trimestrais
que reúnem Gestores de topo – e, duas vezes
por ano, a gestão intermédia da organização –,
incluindo sempre a Comissão Executiva para
acompanhamento próximo dos projetos em curso;
Os eventos das Unidades de Negócio e Canais,
que reúnem membros da Comissão Executiva e
as equipas de trabalho, para acompanhamento da
atividade e desempenho do negócio;
O evento no final do ano, realizado em formato
virtual para aproximar os Colaboradores em
torno da celebração da quadra festiva, num
ambiente descontraído e informal.

Evento de Colaboradores, SuperBock Arena, Porto (fev. 2020)
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Como vives
os nossos valores?
Conscientes da importância dos Estagiários se
sentirem parte da organização, para que experienciem
o sentimento de pertença lançámos o desafio
“Como vives os nossos valores?” – pedimos que
desenvolvessem vídeos com mensagens criativas e
diretas sobre os nossos valores internos (Care, Dare,
Deliver e Share).

Foi com grande entusiamo, motivação e total dedicação
que se entregaram ao desafio, tendo o resultado sido
partilhado no Evento de Colaboradores, em fevereiro de
2020. Os vídeos mostram como gestos simples podem
fazer a diferença, como as atitudes certas podem
ultrapassar obstáculos, como com força de vontade é
possível apoiar e cuidar do próximo e com perseverança
conseguir entregar o melhor.
De forma simples e divertida, os nossos Estagiários
provaram que, em equipa, conseguimos sempre fazer
melhor. Esta foi também uma oportunidade para
conhecerem melhor as diferentes áreas, saírem das suas
zonas de conforto e serem “atores” por um dia.
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Ao vivo e a cores: open days internos
Em janeiro de 2020, antecedendo o Evento de
Colaboradores, estivemos “ao vivo e a cores” nos vários
edifícios de Lisboa e do Porto, para apresentar alguns
projetos e iniciativas estratégicas. do Grupo Ageas Portugal.
Foram convidadas algumas áreas a partilharem (em
formato presencial) o que fazem e como a sua atuação
é importante para a organização. As sessões realizadas
abrangeram os seguintes temas:
• Connect21 - O bê-á-bá da nossa estratégia em 20
minutos;
• Sustentabilidade - Será possível viver sem plástico?
• Médico Online - Novo serviço disponibilizado na App
Médis;
• Redes Sociais - A tua voz no Instagram do Grupo Ageas
Portugal;
• Seguro Directo: Já falaste com os nossos Clientes hoje?

Através de apresentações breves e dinâmicas, num
ambiente descontraído, todos os Colaboradores inscritos
tiveram a oportunidade de conhecer, em primeira mão,
algumas novidades, trocar ideias e ver ainda muitas das
suas questões respondidas “em direto”. Além disso, na
sequência das sessões foram também lançados desafios
para estimular a participação ativa dos Colaboradores.
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TABELA
GRI

Se um artista elabora
apenas parte de uma
obra, ele gosta de saber
como tudo o resto se
irá ligar àquilo que
produziu. Não quer
apenas ver a imagem
finalizada, gosta de entender
como os contributos de cada um
se interligam. Estas sessões [“Ao vivo e
a cores”] são um pouco disto: ajudam a
perceber como todos pintamos as mais
diversas cores para uma
mesma tela.
Jaime Dagoberto Dias,
Colaborador do Grupo Ageas Portugal

Let’s Connect: juntos em formato virtual
O Roadshow interno, evento trimestral, em que os
oradores visitam os edifícios do Grupo Ageas Portugal,
adaptou-se face aos desafios da pandemia e passou a
ser realizado em formato virtual.
A primeira edição neste formato decorreu em maio de
2020, e contou com Steven Braekeveldt, CEO do Grupo
Ageas Portugal, como anfitrião. Neste evento, foram
apresentados os resultados do primeiro trimestre
de 2020 e a estratégia para a conquista dos objetivos
anuais. De destacar que os Colaboradores têm sempre
a possibilidade de enviar questões para que
os oradores possam responder durante a sessão.

Nesta edição a perspetiva humana foi destacada através de
um l vox pop em que foi perguntado qual era a primeira
coisa que queriam fazer quando voltassem à normalidade.
Ficámos a saber que não é preciso muito para contribuir
para a felicidade de cada um: ver o mar, poder abraçar
família e amigos foram alguns dos exemplos dos desejos
mais prementes dos Colaboradores.
Estes eventos foram um importante marco em
2020, porque nos permitiram permanecer próximos,
conseguindo ter, praticamente, todos os Colaboradores
ligados, conseguindo uma taxa de satisfação de 90% e um
feedback qualitativo muito positivo.

Na edição de outubro 2020, em resultado do
feedback dos Colaboradores, o Roadshow interno
foi recriado através de cinco sessões temáticas:
resultados e performance de negócio, estratégia
e pessoas; o foco no Cliente; o universo “além
seguros” com as nossas marcas; a organização
ágil; a sustentabilidade e investimento na
comunidade, onde foram integrados aspetos como o
envolvimento da Fundação Ageas, os nossos apoios
à cultura, entre outros. Esta edição foi igualmente
um sucesso, tendo obtido uma taxa de satisfação
global de 93%.
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“Feito de Nós”: feito da alma,
da energia, da entrega
de todos “Nós”
Para dar mais espaço à imagem, à voz dos Colaboradores,
às concretizações e ao que nos dá orgulho em pertencer
à equipa do Grupo Ageas Portugal – a tudo o que é “Feito
de Nós” – repensámos e rebatizámos a nossa newsletter
interna, como forma de “homenagem” aos Colaboradores.
A partir de setembro de 2020, este novo nome foi uma
forma de destacar como o contributo de todos é essencial
para as conquistas diárias da organização.
O “Feito de Nós” foi também o mote da sessão fotográfica
realizada em 2020. As sessões foram feitas com
Colaboradores que se voluntariam para participar –
alguns em equipa, outros sozinhos –, e cuja alegria e
criatividade vieram dar cor às nossas comunicações.

O que nos levou a participar na sessão
“Feito por Nós” foi, essencialmente, uma
vontade de “estar”. Neste contexto de
pandemia, em que repentinamente tivemos
de ficar afastados fisicamente, quisemos
demonstrar que o nosso sentimento de
pertença é muito forte! Quisemos valorizar
o elemento “Humano” como fator essencial
numa organização. (…) Ser uma das caras
do Grupo Ageas Portugal é um orgulho
enorme para nós!
Ana Diniz e Fernanda Carvalho,
Colaboradoras do Grupo Ageas Portugal

Fernanda Maria Carvalho e Ana Diniz
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6.
Sustentabilidade
e inovação
no centro das
nossas atividades
6.1 Incentivar a prevenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.2 Desenvolver soluções de proteção
para os desafios da Sociedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.3 Fomentar a inovação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.4 Investir de forma responsável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
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6.1. Incentivar a prevenção
Apostamos no reforço da literacia,
na disseminação de boas práticas
e na disponibilização de serviços inovadores,
como forma de aumentar a compreensão dos
riscos e levar ao desenvolvimento de uma
cultura de prevenção por parte dos nossos
Clientes e Sociedade no geral.
A sinistralidade é uma preocupação para as
seguradoras e com impacto nos Clientes, famílias
e património. Se há algo que o ano conturbado de
2020 nos ensinou a todos, é que há riscos cada vez
mais imprevisíveis que impactam as nossas vidas
e a realidade das empresas.
No Grupo Ageas Portugal queremos construir uma
relação de longo prazo, baseada na confiança e na
proximidade, atuando como Parceiros na análise
e avaliação dos riscos, na sua divulgação e na
promoção de comportamentos preventivos – muito
mais do que apenas estar presente no momento
do sinistro ou doença, uma visão redutora do
papel do setor segurador e que temos vindo a
tentar desmistificar. É assumido pelo Grupo a sua
quota de responsabilidade na construção de uma
Sociedade mais informada e consciente, desde a
idade jovem à idade adulta.
A prevenção é, deste modo, um tema central
para o Grupo Ageas Portugal, existindo dois
pressupostos importantes neste âmbito: para

garantir a prevenção a literacia é indispensável
e, além disso, a literacia e a prevenção são
transversais a todos os ramos de negócio do
Grupo Ageas Portugal. Para tal, temos apostado
em iniciativas que podem ser agregadas em
quatro grandes tipologias.

Mais do que agirmos em
caso de sinistro, o nosso
propósito é agir antes que
os acidentes e os sinistros
aconteçam. Ao criarmos este
ecossistema de prevenção,
apoiamos a eficiência da gestão das
empresas e contribuímos para um maior
retorno da economia.

Iniciativas de promoção da literacia e prevenção
Produção de conteúdos informativos
e realização de ações de
sensibilização/formação

José Gomes,
Chief Operations Officer do Grupo Ageas Portugal

Realização de eventos e apoio
a projetos

LITERACIA FINANCEIRA
No âmbito da literacia financeira e atendendo
à realidade portuguesa, um dos nossos focos
tem sido a promoção da poupança. Por via do
negócio, esse foco é prioridade das equipas da
Ageas Pensões e do Projeto “Silver” (j Cap.6.2).
No âmbito da responsabilidade social, estamos
focados em desenvolver uma cultura de poupança
através do projeto Ori€nta-te nas escolas.

Disponibilização de novos serviços
Envolvimento dos Stakeholders
em atividades de reconhecimento
e partilha de boas práticas

Há muita educação e mudança de mentalidade que tem que ser feita e as
seguradoras têm um grande papel em informar o público sobre os riscos de
não se protegerem.

Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal

Tem sido trilhado um caminho para desmistificar
ao máximo o mundo dos seguros e a sua
linguagem (muitas vezes conhecida como
“segurês”), através de comunicações claras e
simples (j Cap. 4.3).
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FUNDAÇÃO AGEAS

Ori€nta-te: concurso de literacia financeira
O l “Ori€nta-te” é uma iniciativa da Fundação
Ageas, desenvolvida em parceria com as Mentes
Empreendedoras, que visa familiarizar, de uma
forma prática, os jovens do 3.º Ciclo do Ensino Básico
com conceitos de literacia financeira. O Ori€nta-te
contempla vários workshops de capacitação e um
desafio final, no qual os alunos podem por à prova
tudo o que aprenderam.
A pandemia trouxe
vários desafios à 2.ª
edição (ano letivo
de 2019/20) e foi
necessário adaptar
o formato. Até ao
início da pandemia,
e antes de terem
sido suspensas as
atividades presenciais,
os alunos participaram
em workshops que
lhes permitiram
aprofundar os seus
conhecimentos de
literacia financeira
– lidaram com temas como despesas e receitas, a
construção de um orçamento familiar ou até saber
como gerir um orçamento.
Apesar de várias das ações previstas em escola
terem sido subitamente suspensas, foi garantido que
a edição seria concluída com a qualidade merecida
pelos alunos que tinham completado quase todo o
percurso. Para isso, incentivámos a sua participação,
através de um vídeo para reverem os conteúdos que
tinham aprendido em sala de aula e sessões de apoio
online. No total, e apesar dos constrangimentos

trazidos pela pandemia, o Ori€nta-te chegou a 49
escolas de Lisboa, Porto e Fundão e foram capacitados
1.075 alunos.
O habitual Bootcamp Ori€nta-te, onde os alunos e
professores do Top7 marcaram presença, foi realizado
num formato totalmente digital. A provar que é
possível contornar a distância física, realizaramse várias dinâmicas divertidas entre todos os
participantes e os alunos brilharam durante as
apresentações, mostrando-se totalmente capazes
para defender o trabalho desenvolvido e conseguindo
responder aos comentários e questões do júri. No
final, foram selecionados os três vencedores e ainda
atribuída uma menção honrosa.
De referir também que, em abril 2020, o Ori€ntate teve uma “participação especial” no Expressinho
(um suplemento do semanário Expresso dedicado
aos mais novos) – partilhando desenhos para
colorir, passatempos e jogos destinados às crianças,
mostrando-lhes que se podem divertir enquanto
aprendem a poupar.
Já para a 3.ª edição do Ori€nta-te (ano letivo 2020/21)
foi feita uma nova aposta, num novo formato que vai ter
como destaque a formação de professores, e que nos
vai permitir chegar a novas geografias, escolas e mais
alunos. Os professores serão capacitados pelo nosso
parceiro de projeto, de forma a desafiarem os seus
alunos a aprender sobre literacia financeira, em sala
de aula ou em formato digital.

49 escolas
1.075 alunos
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AGEAS PENSÕES

O papel dos Fundos
de Pensões no incentivo
à poupança
Em outubro de 2020, a Ageas Pensões celebrou
o Dia Mundial da Poupança e a Semana Mundial do
Investidor.
Em resultado de uma parceria entre a Associação
Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões
e Patrimónios (APFIPP) e a Agência para a
Competitividade e Inovação (IAPMEI), foi realizada uma
ação de formação e sensibilização destinada a Diretores
de Recursos Humanos e Financeiros de empresas, tal
como tem acontecido nos últimos anos. Esta parceria
teve como objetivo alertar para a importância dos
Fundos de Pensões no pacote de benefícios que as
empresas colocam à disposição dos seus Colaboradores,
tendo Valdemar Duarte, responsável da Ageas Pensões,
sido um dos formadores nesta celebração do Dia
Mundial da Poupança.
No âmbito da Semana Mundial do Investidor (World
Investor Week) em Portugal, uma iniciativa que visa
promover a educação financeira e a proteção do
investidor, organizada pela Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM), estivemos representados
pelo CEO do Grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt,
que foi um dos participantes convidados do webinar
l “Invest Talk: Poupar & Investir | Powered by APFIPP
e Euronext”. No webinar foram “desconstruídos” temas
como a importância da poupança, os fundamentos e
características do mercado de capitais e dos Fundos
de Investimento e dos Fundos de Pensões, enquanto
instrumentos de aplicação de poupanças. Esta iniciativa
foi um sucesso tendo contado com uma audiência de
mais de mil pessoas.

LITERACIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Para além da esfera financeira, a nossa aposta
passa também por promover ações de literacia e
promoção da saúde, como parte da resposta às
tendências de envelhecimento da população e à
incidência crescente das doenças crónicas, tal
como à necessidade de uma mudança do foco da
doença e do seu tratamento para a promoção da
saúde e prevenção da doença, centrada no bem-estar dos indivíduos.
A Médis assume dentro da organização a
responsabilidade pela criação de conteúdos
diversificados na área da saúde, disponibilizandoos aos seus Clientes individuais e corporativos,
como ao público em geral. De entre os diferentes
temas abordados, a adoção de hábitos de vida
mais saudáveis, as doenças crónicas e o cancro
assumem-se como grandes prioridades da Médis.
Para além disso, temos apostado no apoio e na
realização de rastreios, eventos e projetos que
promovam a saúde, o bem-estar e a adoção de
comportamentos saudáveis.
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MÉDIS

Comunicar para a promoção da saúde e prevenção da doença
Em 2020 foi feita uma
reflexão na estratégia da
criação, organização e
divulgação dos conteúdos do
site, nomeadamente a área
Mais Médis. No final do 1.º
trimestre de 2020, foi adotado
um alinhamento multicanal
(site, redes sociais, newsletter
e publicações ad-hoc noutros meios), com base num
tema mensal. Como resultado desta nova abordagem –
juntamente com o trabalho de otimização para motores
de busca –, a Médis concluiu o ano com +1.8 milhões de
acessos ao Mais Médis, com um crescimento de 194%
face ao mesmo período de 2019 (março-dezembro) e um
tempo médio de visualização de aproximadamente quatro
minutos (crescimento de +20%).
Alguns dos temas em destaque,
durante o ano de 2020, foram:
o diagnóstico e a prevenção
da Covid-19; a saúde no
desconfinamento da Covid-19; a
saúde no trabalho; a saúde oral;
a saúde mental; a diabetes; as
doenças sazonais do inverno; a
hipertensão; e a prevenção do
cancro.
No âmbito deste alinhamento
e do posicionamento da Médis,
como Serviço Pessoal de Saúde®, e do crescimento da
marca como especialista no território da saúde:
• Iniciámos o desenvolvimento de l Guias de Saúde;
• Criámos um podcast com o nome l “Faz bem à
saúde”, com uma periodicidade mensal e uma

duração de aproximadamente 20 minutos, disponíveis
num conjunto de plataformas agregadoras deste tipo
de conteúdos (ex.: Spotify e Apple Music);
• Criámos uma rubrica regular na revista Visão Saúde
denominada “Diz que disse da saúde”, abordando
mitos e factos sobre um dos temas centrais de cada
edição da revista;
• Lançámos webinars de saúde que, em 2020,
proporcionaram às empresas informação de
especialistas sobre as regras de regresso ao
escritório.
De referir ainda que, desde 2018, a Médis partilha
conteúdos com os seus Clientes através de uma
newsletter mensal de saúde, em formato digital. Esta
apresenta os vídeos/infografias e artigos clínicos que
são feitos em colaboração (e assinados) com médicos
convidados.
Patrocinamos igualmente
outros projetos de promoção
da literacia em saúde, como o
projeto l “Diabetes 365º” e
um projeto editorial do jornal
Expresso e da SIC Notícias, o
l “Tenho Cancro. E depois?”.
Neste último caso, para além
do apoio financeiro, temos
um papel importante no
projeto, integrando o painel
de curadores, marcando
presença regular nos debates e demais iniciativas.
Fazemos ainda uma permuta de artigos escritos
sobre a doença e os seus cuidados, garantindo a
disseminação dos mesmos e a presença da marca
Médis na publicação física e digital do jornal
Expresso.

MÉDIS

Diabetes: descobrir para prevenir
Estima-se que, atualmente, a diabetes afete mais de
um milhão de portugueses. Destes, perto de metade
desconhece ter a doença e cerca de dois milhões de
pessoas estão em situação de risco, pelo que é importante
estar atento aos sinais. Como tema incontornável da
Sociedade portuguesa, a diabetes é, por isso, um dos
problemas sociais que estamos empenhados em resolver.
Neste âmbito, a Médis, a Associação Nacional de
Farmácias (ANF) e a GoFar lançaram, em 2019, o projetopiloto de responsabilidade social “Diabetes: Descobrir

para Prevenir”, cujos resultados foram apurados e
divulgados em 2020.
O projeto incluiu um programa de rastreios gratuitos
à diabetes tipo 2 e visou alertar para fatores de risco
e formas de prevenção da diabetes. Decorreu, em
Gondomar, junto da população com idade igual ou
superior a 45 anos, abrangendo, no total, mais de 900
pessoas. Foram detetados 405 casos considerados de
risco elevado ou muito elevado, realizados 24 diagnósticos
de pré-diabetes e 11 diagnósticos de diabetes.

909 pessoas alertadas para fatores

73,8% dos utentes com excesso

69,6% mulheres 30,4% homens
Idade média: 62 anos

61,5% dos utentes com perímetro

de risco e formas de prevenção

56,8% dos utentes com historial
familiar de diabetes

94 pessoas referenciadas para

de peso ou obesidade
abdominal elevado

405 casos considerados de risco
elevado ou muito elevado

24 diagnósticos de pré-diabetes

consulta médica

1 em cada 10 utentes tinham

necessidades de cuidados médicos

11 diagnósticos de diabetes
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MÉDIS

Programa Empresa Saudável Online
Em 2020, a adoção do trabalho remoto trouxe novas
exigências e desafios às empresas no que respeita à
implementação de programas estruturados de promoção
de saúde. Respondendo a esta necessidade, a Médis
transformou o programa l “Empresa Saudável”,
substituindo as ações presenciais por sessões online.

das empresas, e de acordo com as
necessidades identificadas, foi proposto
um conjunto de ações de sensibilização
e um plano de comunicação de literacia
em saúde, visando a adoção de
comportamentos mais saudáveis.

Este programa apoia os nossos Clientes Corporate
a implementar iniciativas que contribuam para uma
cultura de empresa (mais) saudável. Após uma ação de
diagnóstico inicial ao estado de saúde dos funcionários

As sessões online realizadas em 2020
permitiram apoiar 74 Clientes Corporate,
cujo formato webinar revelou ter ainda
a vantagem de envolver um maior

SAÚDE NO
TRABALHO

número de pessoas das empresas – pela
conveniência do digital e pela possibilidade
de rever a sessão. As sessões online
tiveram uma dimensão teórica e prática,
cobrindo diferentes temas de saúde, com
especial ênfase para a ergonomia, boa
postura em contexto de trabalho remoto e a
promoção da saúde mental.
Apoiámos também as empresas com
planos de comunicação em saúde junto

das suas equipas. De referir que, neste âmbito, foi
criado um guia de saúde no trabalho, que aborda as
várias questões de saúde e conselhos de prevenção
relacionados com diferentes tipologias de trabalho. Desta
forma, a Médis garantiu a continuidade dos programas
em curso e reforçou a sua relação com os seus Clientes
Corporate, respondendo às necessidades de saúde e
bem-estar específicas de cada empresa, num contexto
em que quer estas, quer os seus colaboradores, estão
mais conscientes da importância da aposta na saúde e em
hábitos de prevenção.

MÉDIS

Wanderlust Live 2020 – sponsored by Médis
Alinhado com o seu posicionamento e atuação na
prevenção, a Médis associou-se a uma iniciativa
internacional disruptiva para a promoção do bem-estar
físico e mental da comunidade, através do patrocínio ao
Wanderlust Live 2020 – o único triatlo de mindfulness
do mundo – um evento que concilia uma abordagem
holística à saúde com a consciência ambiental e a
dimensão humana.
Em contexto pandémico o evento decorreu em setembro
de 2020, numa plataforma digital global e com presença
controlada no Jardim da Torre de Belém (Lisboa), onde
cerca de 200 pessoas – entre Colaboradores, Parceiros,
Clientes e público em geral – se reuniram para participar
em várias atividades deste evento Clean & Safe.
Através de diversos conteúdos e de um programa
relacionado com yoga, meditação, palestras e workshops

Numa altura em que a saúde mental ganhou destaque,
a edição deste ano, e considerando as medidas de
segurança da pandemia, foi possível assistir ao evento
presencialmente e através de streaming durante todo o
dia – promovendo também um movimento online com
a associação de diferentes escolas de yoga regionais,
contribuindo para que o alcance deste evento (e
movimento) tivesse uma escala global.

inspiradores (ao ar livre), ligados à saúde numa perspetiva
holística, a Médis – enquanto Serviço Pessoal de Saúde
(j Cap. 6.2) – pretende ajudar as pessoas no seu
desenvolvimento pessoal, promovendo uma comunidade
unida em torno de valores comuns e sustentáveis.

Ainda no âmbito da parceria com o Wanderlust, a Médis
criou o podcast l “21 Dias da Positividade”, com
meditações diárias em áudio, com mensagens positivas e
motivacionais, aberto a todos os que procuram explorar os
benefícios da meditação para o bem-estar mental.
O conceito, inspirado na ideia de que em 21 dias se cria um
hábito, contou com a participação da apresentadora Fátima
Lopes e da professora de meditação Rute Caldeira.
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AGEAS SEGUROS

Para além dos Clientes particulares, as soluções
para empresas constituem grande parte
da atividade da Ageas Seguros. Ajudar
os nossos Clientes a gerir o risco é
uma missão e um propósito que
está refletido na assinatura da
Ageas Seguros “Um mundo para
proteger o seu” – seja na vida
pessoal, profissional, bens ou
negócios.
Deste modo, a Ageas Seguros
tem apostado no desenvolvimento de
iniciativas de prevenção para apoiar as PME,
que dominam o tecido empresarial português e
a carteira de Clientes empresariais, através de
serviços inovadores de consultoria de gestão de
risco, e partilha de boas práticas entre empresas.

Serviço PAR para Clientes PME: Prevenção e Análise de Risco
A prevenção é o tema central da nossa intervenção
junto dos nossos Clientes empresariais, enquanto
parceira na análise e avaliação dos riscos,
bem como na promoção de um crescimento
sustentado.

no mercado português – Serviço de Prevenção e Análise de
Risco (PAR), um serviço de consultoria e aconselhamento
gratuito aos Clientes PME, que atua sobre as principais
causas dos acidentes e sinistros participados pelas
empresas, ajudando a construir uma relação de confiança.

Estima-se que l por cada euro investido
em prevenção, haja um retorno de 2,20
euros, o que sublinha a importância desta
temática para que as empresas possam estar
mais preparadas, antecipando imprevistos.
Como resposta a esta necessidade de reforço da
prevenção, a Ageas Seguros criou um serviço diferenciado

Deste modo, é promovida a prevenção de acidentes, melhorando
a produtividade, os índices de motivação dos Colaboradores
e reduzindo os impactos financeiros de um sinistro.
O serviço PAR consiste na análise e identificação de
medidas de prevenção e recomendações para reduzir os
riscos inerentes à atividade das empresas. Este processo

é baseado num modelo de prevenção simples (ver
esquema).
Partilhamos ainda, de forma proativa, e de acordo com o
ramo de atividade de cada empresa, guias informativos
aos Clientes, sobre os mais diversos temas, como:
Condução Defensiva; Ergonomia; Extintores; Lesões
Músculo-Esqueléticas; Equipamento de Proteção
Individual; Organização e Segurança; Quedas; Regresso
ao Trabalho Covid-19; Gestão de Riscos; Segurança de
Máquinas ou Incêndios Florestais.
Cerca de 1.000 Clientes beneficiados pelo Serviço PAR

1.650 relatórios emitidos em 2020
PREVENÇÃO E ANÁLISE DE RISCO

195 visitas de análise/inspeção de riscos

MODELO DE PREVENÇÃO E ENGENHARIA DE RISCOS

DIAGNÓSTICO

ANÁLISE DE RISCO

DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Clientes existentes

PRINCIPAIS AÇÕES

PREVENÇÃO E ANÁLISE DE RISCO

• Análise e avaliação
das características
de risco e histórico
de sinistralidade
com análise estatística
e comportamental
(estudos/relatórios)

efetuadas em 2020

MONITORIZAÇÃO
Novos Clientes

• Análises / Vistorias
/ inspeções com
relatório detalhado
• Check-list
de verificação
com proposta de
práticas de melhoria
• Visitas e follow-ups
periódicos

• Recomendações
de melhorias
e implementação
de ações
• Workshops/
Formação

• Monitorização
e avaliação do impacto
do plano (follow-up)
• Seguimento e
redefinição de Ações

[O PAR] Surgiu da necessidade de
prestarmos um melhor serviço aos
nossos Clientes e de criarmos uma
cultura de comportamento seguro.
Com o conhecimento técnico
adquirido ao longo de décadas,
sentimos que era o momento de
nos diferenciarmos, precisamente,
pela prestação de um serviço que
contribuísse para a melhoria contínua da
prestação de serviços dos próprios Clientes e
para a redução dos acidentes.
Gustavo Barreto,
Chief Commercial Officer do Grupo Ageas Portugal
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AGEAS SEGUROS

Fórum PME Global
Em 2020, a Ageas Seguros lançou o 2.º ciclo de
conferências l “Fórum PME Global Ageas Seguros”, em
parceria com a Ordem dos Economistas.

AGEAS SEGUROS

Prémio Inovação em Prevenção
A Ageas Seguros e a revista Exame lançaram, em
2020, o l “Prémio Inovação na Prevenção”, em
parceria com o Instituto de Soldadura e Qualidade
(ISQ) e a Ordem dos Economistas, assim como várias
outras entidades ligadas ao mundo empresarial e
que constituem o júri – Confederação Empresarial
de Portugal (CIP), Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal (AICEP), Agência para a
Competitividade e Inovação (IAPMEI), Compete 2020 e
Associação de Hotelaria de Portugal (AHP).

l O objetivo é premiar e promover as boas práticas

mais inovadoras na área de prevenção, de forma a ser
possível promovermos um ecossistema de melhorias
Forum PME Global, Setúbal (2020)

O objetivo é abordar temas de interesse comum
relacionados com a atividade empresarial e os riscos
associados à mesma, baseado no conhecimento local
por parte das Associações Empresariais. Neste Fórum
são identificados os desafios da indústria, na vertente
das exportações, pretendendo-se também sensibilizar o
tecido empresarial para a importância da globalização da
economia.
Desde 2018 temos estado presentes em várias localidades
do país a divulgar estes temas. Em 2020, e apesar da
pandemia, foi possível lançar o 2.º ciclo e realizar
l duas conferências, em Viana do Castelo e Setúbal.
Em Viana do Castelo, o formato foi integralmente
digital e, em Setúbal, em formato híbrido. Nestes dois
eventos, contámos com mais de 11 mil pessoas a assistir
digitalmente, mais de 40 mil contactos com a iniciativa
Fórum PME Global e cerca de 50 pessoas presencialmente
(em Setúbal).

significativas que contribuam para a eficácia na gestão
das empresas. Foram distinguidas as empresas com os
melhores projetos de inovação na prevenção do risco em
três áreas: Pessoas, Ambiente e Património.
Para assinalar o lançamento da 1.ª edição deste prémio,
realizámos duas conferências online: a primeira sob o
mote “Devolver confiança à Economia”, que ocorreu em
julho, e, em setembro, a 2.ª conferência foi dedicada à
“Retoma da eficiência dos Negócios”. No total dos dois
eventos, assistiram mais de 25 mil pessoas.
Com cerca de 100 empresas candidatas ao prémio, a
grande vencedora foi a Balanças Marques, distinguida na

categoria de “Projetos de Prevenção e Inovação”, na
área de Pessoas, com o projeto “A Saúde é um assunto
de peso”.
A Valérius Têxteis foi distinguida como a melhor
empresa na “Prevenção em Inovação no Ambiente”,
uma vez que pretende mudar o paradigma do setor
têxtil – deixando de ser poluente e diminuindo a sua
pegada de carbono, visando a neutralidade carbónica
até 2030.
A Gofoam, empresa fundada em 2015, que se dedica à
produção e transformação de espuma de poliuretano,
foi reconhecida como a “Melhor Empresa na
Prevenção em Inovação”, na categoria Património.
Estas distinções foram atribuídas num evento em
formato digital, marcado também pela presença do
Ministro da Economia e da Transição Digital, Dr. Pedro
Siza Vieira.
O sucesso desta 1.ª edição mostra que as PME estão
cada vez mais preocupadas com a prevenção, como
forma de gerir melhor os seus negócios, evitando
acidentes, absentismos e, por consequência, quebras
na gestão das suas empresas.
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6.2. Desenvolver soluções de proteção para os desafios da Sociedade
Atentos aos desafios que se colocam à
Sociedade atual, estamos focados em preparar
a longevidade, proteger a saúde e promover
a mobilidade sustentável, desenvolvendo
soluções de proteção flexíveis e adaptadas às
necessidades dos nossos Clientes.
O envelhecimento da população e a crescente
incidência de doenças crónicas aumentam a
extensão e complexidade das necessidades de
saúde, colocando o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) sob pressão. A estes aspetos acresce o facto
das novas terapêuticas serem habitualmente mais
dispendiosas (pela sua componente inovadora) e
de a situação de reforma deixar sem seguro de
saúde quem tinha este benefício disponibilizado
pela empresa, aumentando as suas necessidades
de proteção.
Para preparar a longevidade, alinhamos a
prevenção e a proteção e centramos o nosso
esforço no desenvolvimento de soluções com
preços ajustados que permitam melhorar
a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar
dos nossos Clientes. Como parte das nossas
prioridades, apostamos na disponibilização
de soluções mais flexíveis e adaptadas às
necessidades de cada fase do ciclo de vida dos
nossos Clientes, com forte ênfase ao segmento
mais sénior.

Estima-se que, em 2050, mais de 40% da
população tenha mais de 60 anos. Conscientes
desta tendência e com a preocupação de ir ao
encontro das necessidades, atuais e emergentes,
da população com mais de 65 anos, nasce o
projeto “Silver” – para aprofundar os desafios
e as oportunidades inerentes à silver economy
(“economia de prata”). Tendo por base um grupo
de trabalho multidisciplinar, o objetivo é promover
sinergias e explorar as áreas de interseção das
diferentes empresas do Grupo Ageas Portugal,
procurando desenvolver soluções de proteção
financeira e de saúde adaptadas a este segmento.
Deste projeto resultou a parceria com a José de
Mello SPSI, através da aquisição de uma parte
do negócio de residências seniores, e que tem
associado um ambicioso plano de expansão.
Além disso, foram desenvolvidos novos produtos
financeiros e adaptaram-se alguns já existentes
– em 2020, lançámos três novas soluções: “Médis
Vintage”, “Soluções Duplas” e “Mais Rendimento
Flexível - Mais Valias”.
Para proteger a saúde, em 2020, alguns
lançamentos foram antecipados, como é o caso
do Serviço Pessoal de Saúde® ou do Médico
Online. Reinventámo-nos para dar resposta aos
desafios da Covid-19 (j Cap. 2.4), protegemos
os Profissionais de Saúde e criámos serviços de
proximidade para Clientes.

Estamos igualmente atentos aos desafios que se
colocam ao planeta, como o impacto crescente das
alterações climáticas. Esta é uma área em que
o setor segurador poderá, de forma privilegiada,
ajudar as pessoas, empresas e comunidades,
através da cobertura de riscos, mas também de
serviços de prevenção e recuperação.
A consciência ambiental dos consumidores tem
igualmente evoluído, refletindo-se numa alteração de
preferências e procura por estilos de vida e produtos
mais sustentáveis, numa mudança da propriedade
para uma economia de partilha, especialmente entre
a camada mais jovem da população.

Sentimos, deste modo, como parte da nossa
responsabilidade o desenvolvimento de soluções
de proteção para os desafios ambientais.
A título de exemplo refira-se a aposta na área
da mobilidade sustentável. Temos fomentado a
utilização de veículos que apresentam menor
impacto ambiental e mais eficientes (ex. trotinetes,
bicicletas, veículos elétricos). Como previsto, a
Seguro Directo continuou a trabalhar no tema
da economia da partilha e da micromobilidade
e, adicionalmente, foram desenvolvidas novas
coberturas para veículos elétricos e lançado um
novo seguro de viagens mais flexível.
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OCIDENTAL | ÁGEAS PENSÕES

MÉDIS

Novo Médis Vintage
Em resultado do projeto “Silver”, em 2020, melhorámos
a proteção específica da população sénior com o
l seguro de saúde “Médis Vintage”, através de:

• Criação de serviços
complementares de apoio em
situação de dependência de
terceiros, tais como o transporte
não urgente, a entrega de
medicamentos e a realização de
análises clínicas no domicílio;
• Criação de um processo que
facilita a relação direta com os
prestadores para aluguer/aquisição
de equipamento ortopédico
pesado, uma vez que este grupo
etário tem maior probabilidade de
necessitar de recorrer a este tipo
de equipamentos.
ano anterior, o que permite comprovar a melhoria na
resposta às suas necessidades.

OCIDENTAL

Soluções Duplas: ir ao encontro dos Clientes
com perfis mais conservadores
A poupança acumulada concentra-se em perfis de
Clientes com idade mais avançada e avessos ao
risco, preferindo os depósitos à ordem, que conferem
remunerações muito baixas, dado o atual cenário de taxas
de juro, apenas porque são seguros. Para responder à
necessidade de proteção das poupanças por parte dos
Clientes e à escassez da oferta, a área de Oferta Vida
da Ocidental lançou as “Soluções Duplas”, que juntam
uma componente de capital garantido (50%) com outra
sem capital garantido (50%). Desta forma, os Clientes

têm disponível uma nova oferta que responde às suas
preocupações com a segurança do seu património e, em
simultâneo, promovemos uma poupança a longo prazo,
condição essencial para o desenvolvimento da economia.
Como resultado, a boa aceitação dos Clientes a esta
iniciativa fez com que mais de 30% das aplicações em
seguros financeiros fossem aplicadas nestes novos
produtos.

Para dar resposta a esta
necessidade lançámos,
em 2020, a solução “Mais
Rendimento Flexível Mais Valias”, permitindo
aos reformados um
reinvestimento fiscalmente
mais eficaz na venda
de habitação própria e
permanente, convertendo-o
em Fundos de Pensões.
Com enfoque em políticas
de investimento responsável
(j Cap.6.4), incorporando
critérios ESG no processo de
SOLUÇÕES APROVEITE MAIS
decisão de investimentos,
www.millenniumbcp.pt
é possível receber um
complemento de rendimento, mensal e vitalício.

RECEBA MAIS
TODOS OS MESES
DURANTE A
REFORMA

LLENNIUM
MI

ÇÕ

U

Perante estas alterações, verificámos um aumento de
86% na adesão à solução em 2020, face a igual período do

Para a maioria dos portugueses, o grosso das suas
poupanças está investido na compra de casa própria. No
entanto, com o avançar da idade e a chegada da reforma,
as necessidades relacionadas com a habitação também
mudam: muitas vezes já não é necessária uma casa tão
grande, ou há o desejo de mudar para outra localidade ou
recorrer a residências assistidas. Paralelemente, e para
fazer face à redução dos rendimentos na reforma, há uma
maior necessidade em transformar o investimento na
casa num complemento de reforma.

SOL

• Introdução de novas valências como a vacina da
gripe, que visa contribuir para a diminuição dos
casos de doença respiratória grave nesta população
no período gripal. Esta vacina é disponibilizada na
rede de farmácias Médis facilitando-se, assim, o
seu acesso;
• Relançamento de um conjunto de serviços que
pretendem ir ao encontro de diversas necessidades,
tais como: um check-up anual para permitir
a avaliação precoce de riscos e os serviços ao
domicílio, que pretendem garantir o acesso a
tratamentos de fisioterapia e enfermagem, mas
também apoiar na limpeza, higiene pessoal e na
alimentação;

Rentabilizar o património
do segmento sénior

PA1 70x100 [1905]
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Esta solução inovadora, desenvolvida pela equipa
“Silver” para o segmento dos Clientes reformados,
complementou a oferta lançada no ano 2019 com grande
sucesso, representando já 122 milhões de euros no canal
Bancassurance.

GRUPO AGEAS PORTUGAL | RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

OR

UNIVERSO DO GRUPO
AGEAS PORTUGAL

Reinventar o presente, imaginando o Amanhã | 75

UNIVERSO DO GRUPO
AGEAS PORTUGAL

ANO
DE 2020

CONSTRUÇÃO DE UM
CAMINHO SUSTENTÁVEL

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

AO LADO DA
COMUNIDADE

O NOSSO
RELATÓRIO

TABELA
GRI

OCIDENTAL

YOLO!: proteger as famílias e ser solidário
Quando os imprevistos põem em causa a nossa vida
ou a da nossa família, criando limitações na educação
dos nossos filhos ou redução de rendimentos, numa
altura em que é mais necessário, destaca-se a
importância que os seguros de Vida podem ter.

O YOLO! disponibiliza ainda um simulador ao
Cliente para o ajudar a perceber melhor quais as
suas preocupações e necessidades de proteção, de
acordo com o seu estilo de vida. Graças ao inovador
mecanismo “Ciclo de Vida”, é possível também
alterar as coberturas e capitais nos momentos mais
marcantes da vida – como o casamento, a compra de
casa, o nascimento ou adoção de um filho, bem como
com a escolaridade dos dependentes.
De forma a apelar às camadas mais jovens,
tradicionalmente menos focadas nos produtos do ramo
Vida, para além do nome “YOLO!” – um acrónimo inglês
difundido nas redes sociais (You Only Live Once - em
tradução livre: Só se vive uma vez) –, este produto tem
ainda uma imagem irreverente associada.

Para ir ao encontro das necessidades que os Clientes
identificaram para um seguro de Vida, lançámos
em 2020 o l YOLO! – um seguro
de Vida flexível, com coberturas
alargadas, que acompanha as
alterações na vida do Cliente, com
foco nos benefícios em vida. O
YOLO! permite que o Cliente tenha
capitais mais altos em coberturas
de vida, em vez dos capitais para
cobertura de morte, possibilita a
proteção contra um amplo leque de
doenças graves (nomeadamente
doenças oncológicas e coronárias)
e, ainda, dispõe de coberturas para
utilização em vida, como o subsídio
diário de hospitalização.

Adicionalmente, pelo facto de os Clientes não estarem
apenas preocupados com as suas necessidades e
com as da sua família, foi associada uma causa nobre
ao lançamento desta oferta: criámos uma campanha
para o combate à exclusão social. Considerando
que muitos portugueses
vivem em habitações muito
degradadas – em particular a
população mais envelhecida
e com menores rendimentos
– por cada seguro vendido
no parceiro Millennium bcp
foi feita uma doação à Just
Change, uma associação que
promove a recuperação de
habitações degradas. No total,
foi possível angariar mais de
cinco mil euros.

MÉDIS

Serviço Pessoal de Saúde®
Muito mais do que ser um seguro, a
Médis é o Serviço Pessoal de Saúde®
que “faz bem à saúde” de todos
Portugueses. Resultou do programa
de inovação e transformação da Médis
– “Médis Next Level” – lançado em
2017, com o objetivo de desenvolver
e integrar um ecossistema de
saúde assente em três prioridades
estratégicas: liderança em experiência
de Cliente; gestão ativa de Clientes
e de prestadores; e a exploração de
novas oportunidades de mercado.
Consiste num ecossistema 360º
com foco no Cliente, permitindo-lhe
garantir assistência à saúde 24 horas
Campanha “Nunca será fácil, mas com a Médis é menos difícil”.
por dia, sete dias por semana, 365 dias
por ano, através de serviços como a
linha de triagem clínica (atendida por enfermeiros e com
por profissionais de saúde). Em resultado, a Médis foi
acesso a teleconsultas), o Médico Assistente Médis, o
vencedora dos Prémios Eficácia em 2020, com a campanha
Médico Online, a criação de uma rede de farmácias para
de comunicação que consistiu num emocionante vídeo
entrega de medicamentos em casa e para serviços de
que ilustra o reforço do apoio à oncologia. Foi premiada
prevenção saúde, entre outros. Em 2020, fruto da situação
com Ouro e Prata, nas categorias de Serviços Financeiros
pandémica, o Serviço Pessoal de Saúde® Médis reforçou a
e Seguros e Novos Produtos e Serviços respetivamente.
sua componente de conteúdos de saúde e os serviços de
Os Prémios Eficácia pretendem promover e reconhecer a
telemedicina e de saúde de proximidade.
excelência na comunicação e a sua capacidade de ajudar a
atingir os objetivos das empresas.
O cancro – uma das principais causas de morte em
Portugal e no mundo – mereceu também uma atenção
A parceria com a iniciativa “Tenho Cancro. E Depois?”
especial do Serviço Pessoal de Saúde® Médis. Em 2019,
(j Cap. 6.1), iniciada em 2019 e continuada em 2020, é
foi criada e lançada a Proteção Oncológica Reforçada
também uma forma de participarmos na sensibilização da
que, além de planos de prevenção personalizados, em
população sobre esta temática tão relevante para todos.
caso de diagnóstico de cancro, garante a duplicação
Através desta ação, procura mobilizar-se a população para
dos capitais, assim como um conjunto de assistências e
o debate e a reflexão sobre o cancro – assumir e explicar
serviços especialmente pensados para quem vive este
as causas da doença, colocando as pessoas no centro do
problema (como uma linha de apoio dedicada, atendida
problema, é a melhor forma de prevenir e tratar a doença.
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MÉDIS

+ Saúde Oral
(+ Proteção + Clínica Médis
+ Prevenção)

Rede de Farmácias Médis: mais cuidados de proximidade
Muito mais do que venderem
medicamentos ou produtos de saúde,
as farmácias são (ou podem ser dada
a sua proximidade) pontos de saúde
“primários” onde se faz, por exemplo, a
monitorização de parâmetros de saúde –
fundamentais para ajudar na deteção de
riscos e de algumas doenças crónicas.
Esse é o objetivo da Médis e da parceria
estabelecida com a Associação Nacional
de Farmácias (ANF).

Os dados do
l Barómetro de
Saúde Oral indicam
que 27,1% dos
portugueses não vão
ao dentista, 66,14%
não tem a dentição
completa e 78,3% das
despesas de saúde
oral são feitas a título
privado, uma vez
que os cuidados de
saúde oral não são
totalmente cobertos pelo SNS. O acesso a cuidados
de saúde oral é, por estes motivos, uma aposta
forte da Médis:
• A nível de financiamento:
lançámos em 2018 o
seguro de Saúde Médis
Dental. Em 2020, a tarifa
foi revista em baixa e a
componente de proteção
foi alargada.

35% dos

Na l rede de farmácias Médis
são disponibilizados vários destes
serviços com preços especiais ou
comparticipação direta. Em 2020, foram
adicionados novos serviços importantes
para a deteção de riscos e controlo
da doença da diabetes: a medição de
hemoglobina glicada e a medição do
perfil lipídico. Também neste ano, uma
lista de farmácias aderentes passou
a entregar medicamentos em casa

com comparticipação da Médis. Em alguns concelhos
do país, foi criada também uma alternativa digital para
a experiência de pedido de entrega de medicamentos
integrada com as farmácias aderentes.
Esta rede continuou a aumentar a sua cobertura a
nível nacional em 2020, garantido assim um serviço de
proximidade e maior contacto com o Cliente. No final do
ano, contava com 857 farmácias distribuídas por todos os
distritos do país, representando uma taxa de crescimento
de 12% face ao ano anterior.

AGEAS SEGUROS, OCIDENTAL, SEGURO DIRECTO

Novos produtos e coberturas para automóveis elétricos
medis.pt

*

portugueses não
vão ao dentista
há mais de
um ano.

• Na prestação de serviços e
acesso aos mesmos: em
2018, lançámos as Clínicas
Médis acessíveis a todos
os portugueses, mesmo os que não são Clientes
Médis . Em 2020 foram inauguradas cinco novas
clínicas, localizadas em Lisboa e Porto (num
total de 10 clínicas), que obtiveram um índice de
satisfação de 9,3 em 10.

MÉDIS, GO FAR

Médis Dental é o novo Sistema de Saúde Oral dos portugueses. Por apenas 10,5 euros/mês,
pode recorrer aos serviços de medicina dentária de uma rede com mais de 200 clínicas
associadas e beneficiar de uma cobertura dos seus gastos em cerca de 2/3 dos casos.
Sem exclusões, períodos de carência ou limite de idade. Porque há uma nova forma
de pensar a saúde. E uma nova Médis que pensa em todos.
PUB: Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Médis - Companhia Portuguesa de
Seguros de Saúde, S.A., com sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park). Edifício 10, Piso 1, 2744-002 – Porto Salvo. Pessoa Coletiva
nº 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o capital social de €12.000.000,00.
*Estudo Netsonda realizado para a Médis, de 9 a 28 de agosto de 2018. Foram inquiridos 1100 indivíduos representativos da
população portuguesa dos 16 aos 70 anos. **Custo mensal para uma pessoa segura com um pagamento de prémio anual.

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento do
número de automóveis elétricos no nosso país. Para
responder às necessidades dos seus utilizadores,
lançámos, em 2020, novos produtos e coberturas para
automóveis elétricos:
• A oferta de substituição de bateria e dos dois
pneus do eixo, na eventualidade da viatura ter um
problema com um pneu (ex. furo);
• Reboque e/ou desempanagem em estrada por
falta de energia, até três pedidos de assistência
em viagem por ano, com oferta de um máximo
de dez dias para veículo de substituição em
Portugal (excluindo casos de avaria, acidente ou
manutenção).

ASSISTÊNCIA A VEÍCULOS ELÉTRICOS
Inclui o reboque
e a desempanagem em estrada
por falta de energia do veículo

Desde que não se trate de uma
situação de avaria, acidente
ou manutenção do veículo seguro

Disponibiliza ainda um
veículo de substituição
até dez dias/ ano

OCIDENTAL

Viagem ON/OFF
O “On-Off” é um seguro de viagem pay
per use (em tradução livre, pagamento
por utilização), pioneiro no mercado
nacional, que protege os Clientes em
viagem e que é ativado e desativado de acordo com as
partidas e chegadas ao destino, apenas através de um clique.
Além de inovador e disruptivo, dá resposta às tendências
de comodidade, flexibilidade e conveniência para uma
geração mais nova que se habitou a viajar sem fronteiras.
É um produto completamente digital e comercializado
através da aplicação do Activobank, alargada ao
Millennium bcp, no âmbito da estratégia criada para o
modelo de Bancassurance com o Grupo Ageas Portugal.
Registou uma grande adesão: em apenas 80 dias chegou
às mil apólices, o que se traduziu numa média diária de
12,5 apólices vendidas.
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6.3. Fomentar a inovação
A inovação faz parte do ADN do Grupo Ageas
Portugal. Para nos mantermos relevantes e
competitivos junto dos nossos Stakeholders,
precisamos de nos envolver de forma contínua
e de nos reinventar – desenvolvendo quer
a atividade seguradora, quer indo além do
mundo dos seguros (beyond insurance).
Para tal, investimos nas nossas pessoas e na
construção de ecossistemas e parcerias.
A inovação faz parte da identidade do Grupo
Ageas Portugal, desde o primeiro momento, e
é vista como uma responsabilidade de todos os
nossos Colaboradores – partilhamos uma cultura
corporativa inovadora e o talento é recompensado,
sendo que a nossa visão (j Cap. 1.2) destaca,
explicitamente, que queremos ser “o melhor local
de trabalho para pessoas empreendedoras.”
O mundo está em constante mudança e, com ele,
o Grupo Ageas Portugal. A evolução científica e
tecnológica traz para a ação da organização o
desafio diário de se manter competitiva no futuro
dos seguros e dos negócios.
Conscientes de que a inovação e as novas
tecnologias desempenham um papel crucial na
prestação de um serviço diferenciador e com
valor acrescentado, procuramos responder
às necessidades e às expetativas dos Clientes

e da Sociedade. A jornada da digitalização é
crítica para que as seguradoras cumpram os
seus planos de transformação a longo prazo e
impulsionem a inovação. É igualmente fundamental
ir ao encontro das expetativas de Clientes dos
seguros, relativamente às experiências digitais e
personalizadas que muitos setores já oferecem,
trabalhando numa lógica de ecossistema e em
parceria com outras entidades, nomeadamente
start-ups e scale-ups.

Do nosso histórico de inovação, destacamos o facto
de termos sido a primeira rede privada de prestadores
de saúde com a Médis, e a primeira seguradora a
comercializar seguros automóvel por telefone e Internet
em Portugal, com a Seguro Directo.
Estamos igualmente cientes da existência de uma
resposta limitada dos seguros face à necessidade
de proteção dos Clientes e da Sociedade, pelo que
apenas através de uma estratégia de diversificação e
de complementaridade – beyond insurance –, focada
na prevenção, proteção e assistência, é possível criar
propostas com valor acrescentado para os nossos
Clientes. Queremos, deste modo, estar à altura das
necessidades, antecipar tendências e criar soluções
holísticas que trabalhem a confiança e a lealdade
dos nossos Clientes – garantindo uma experiência
relevante e significativa na vida das pessoas, nos
seguros e além dos seguros.

Assim, parte da nossa aposta em inovação traduzse na evolução para uma organização que, mais
do que apenas estar focada na área seguradora,
também oferece soluções complementares aos
seguros – o que por si só também é inovador.

Para tal, temos vindo a dar passos sólidos no
estabelecimento de parcerias, que continuaremos a
desenvolver no futuro. Como resultado, já criámos
as marcas além seguros Go Far, Kleya, Clínica
Médis, Ageas Repara e Mundo Ageas (j Cap. 1.3).
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Numa base permanente, estamos a desenvolver
novas soluções e serviços, estando atentos a
novidades e tecnologias que sejam benéficas, para
os Clientes e para a Sociedade, considerando os
diversos desafios que são colocados em termos
ambientais e sociais.

O papel desta área é transversal, apoiando a
todo o Grupo Ageas Portugal e estando atenta
a novas oportunidades e Parceiros, com vista a
melhorar continuamente a proposta de valor para
os Clientes e a experiência de trabalho para os
Colaboradores.

No Grupo Ageas Portugal, apresentamos,
portanto, uma abordagem dupla à inovação, focada
no desenvolvimento das marcas seguradoras e
além seguros:

A importância da inovação está espelhada na
estratégia do Grupo Ageas Portugal – Connect21
– e na estrutura orgânica do Grupo, em que
as dimensões de estratégia, inovação, beyond
insurance e sustentabilidade passaram, a partir
de novembro de 2019, a estar agregadas numa só
Direção (j Cap. 3.2).

MARCAS
SEGURADORAS
Inovação na forma
como fazemos
negócio e
desenvolvemos
produtos e serviços
alinhados com o
negócio segurador

MARCAS ALÉM
SEGUROS
Desenvolvimento
de novos produtos e
serviços que levem
o negócio além dos
seguros

Em 2016, com a criação de uma área de Inovação,
a abordagem à inovação começou a ganhar uma
estrutura mais robusta. Desde então, esta área
tem tido um crescimento notável – a nível da
equipa, das suas competências e estrutura, mas
também ao nível do apoio e desenvolvimento de
diversos programas e projetos, em dimensão,
orçamento, abrangência e complexidade.

Em 2020, as iniciativas existentes foram
estruturadas em quatro programas centrais,
cobrindo tanto a inovação interna como a externa,
através de pedidos concretos das Unidades de
Negócio ou da necessidade de identificação de
novas oportunidades:
• Inovação interna: o INside, que se destina
a incentivar o espírito inovador dos nossos
Colaboradores e, numa fase mais avançada
(piloto), temos o INhouse, que permite dar
seguimento às melhores ideias dos programas
e também a ideias que venham diretamente das
Unidades de Negócio;

Apresentamos propostas disruptivas centradas no Cliente e na diversificação,
criando soluções focadas em ecossistemas, sendo os seguros a “cola”
que liga os diferentes serviços que prestamos.
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Todas as pessoas são altamente criativas, mesmo que algumas achem que não ou
não tenham tido a oportunidade de serem educadas nesse sentido. A verdade é
que a criatividade também se trabalha e estes programas procuram, também,
que os participantes desenvolvam essa capacidade. É essa oportunidade que nós
damos às nossas equipas, não só através de iniciativas internas, mas também
da participação nestes programas, do acompanhamento dos vários projetos, do
estudo dos casos de sucesso, da análise de impacto e dos resultados anuais que
estes projetos representam para a Companhia.
Katrien Buys, Responsável de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal

• Inovação externa: o INcampus, estimulando
parcerias com universidades, e o INsure em
colaboração com start-ups.
Embora estes programas sejam distintos e
apresentem objetivos específicos, consoante o
público-alvo e o agente de inovação em causa,
a missão é transversal, apesar de existirem
diferentes caminhos – o foco no impacto social e
sustentável –, assim como a formação das nossas
equipas internas.
A inovação interna, através da digitalização e
fomento da agilidade e novas formas de trabalhar
(j Cap. 5.1), é uma das linhas de atuação em que
temos vindo a investir, servindo de facilitador entre
as mais diversas áreas da organização e elemento
diferenciador da nossa cultura interna.
É de salientar, neste âmbito, o investimento na
capacitação das nossas Pessoas, quer através

dos programas de inovação, quer por via de
ações de formação específicas – estimulando e
valorizando a sua criatividade, impulsionando o
seu empreendedorismo, preparando-as para os
processos de mudança e desenvolvendo as suas
competências (j Cap. 5.1). Refira-se também
que os programas têm sido muito bem aceites,
existindo uma grande recetividade, tanto a nível
interno como externo.

Estamos a alavancar a inovação
de dentro para fora, a partir das ideias
lançadas pelos nossos Colaboradores,
a trabalhar lado a lado com start-ups,
em pilotos com áreas de negócio e
a conectar o negócio com programas
de inovação que juntam inovadores
com estudantes.
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Programas de inovação
INside

INcampus

Programa bianual de empreendedorismo interno que tem como objetivo apoiar os
Colaboradores no desenvolvimento do negócio dos seus sonhos e de projetos internos
inovadores, enquanto trabalham no Grupo Ageas Portugal e beneficiam da estabilidade
e apoio da organização.

Programa e um espaço físico de inovação, Hub de Inovação, organizado em conjunto
com a Nova SBE, e permite cocriar ideias disruptivas com as gerações mais novas
(os alunos universitários) e desenvolvê-las num ambiente de incubação. O grupo
de programas inclui: o Consulting Lab (teses de mestrado); o Hackathon anual
(maratona de 24h para geração de ideias); o Corporate Startup Studio - CSS
(programa para validação do modelo de negócio, desenvolvimento técnico e
implementação).

Contempla um bootcamp inicial para refinar e gerar ideias e selecionar as
com maior potencial (Pitch Shaping Session), seguido de um sprint
de conceção (Innovation Sprint) e de um acelerador interno
(Acceleration), que permite aos Colaboradores ter acesso a
formação, apoio de mentores e tempo dedicado ao projeto.
> 1.ª Edição: • 37 ideias de negócio/projetos
• 60 participantes
• 35 mentores internos

Abrange estudantes multidisciplinares de Gestão, Design e Data
Science, da NOVA e outras universidades. O Espaço do Hub está
também aberto à comunidade de inovadores como um todo.
> 4 projetos lançados: • Brella

Os programas acabam por serem
complementares e cobrir diferentes
fases e Stakeholders, funcionando
em estreita colaboração com Parceiros
internos (áreas de negócio
e Colaboradores) e externos
(empresas, start-ups e universidades)
– numa verdadeira inovação aberta
e colaborativa.

• Bright
• illi
• SWORD Health

INhouse

INsure

Centro de Transformação de Negócios, que transforma
as ideias em realidade, decorrentes de outros programas.
É um programa contínuo que se destina a projetos com maior
maturidade, permitindo fazer uma análise da viabilidade de negócio e
desenvolver pilotos para testar novos projetos em ambiente real.
É também especializada em inovação interna, criando novos projetos a partir das
necessidades das Unidades de Negócio do Grupo Ageas Portugal.
> 3 projetos concluídos com sucesso: • Avaliador de sintomas Covid-19
• AI Triage
> 10 projetos iniciados

• Chatbot “Carmo”

Programa de Inovação Aberta com start-ups de todo o mundo,
bianual, que nos permite contactar com um elevado número de
empresas disruptivas e selecionar as mais promissoras para uma
colaboração que cria valor para todos.
Visa desenvolver e validar soluções inovadoras destinadas a ter impacto na
qualidade de vida das Pessoas, proteção e experiência do Cliente. Para a primeira
edição, procurámos start-ups já com um produto funcional, em três áreas: Tech for
Insurance, Future of Healthcare e Happy Human.
> 1.ª Edição: • 211 candidaturas
• 35 países participantes

• 5 start-ups selecionadas:
> Braive
> Hug-a-Group
> LactApp
> Lumnion
> Virtual i

A importância da inovação está no
facto de melhorar aspetos da vida
quotidiana, das necessidades
mais simples às mais complexas,
das mais práticas às mais
aspiracionais, e até aquelas
soluções/tecnologias sobre as
quais as pessoas nem pensaram,
mas que depois de conhecerem, não
conseguem viver sem elas. Por isso, estes
programas são uma forma de aprender,
desenvolver e incorporar novas propostas de
valor, que vêm acrescentar e trazer benefícios
para a Sociedade em geral.
Nuno Horta,
Responsável de Inovação do Grupo Ageas Portugal
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Através de diversos programas, experiências e
conhecimentos conseguimos também crescer
no domínio da inovação social, procurando,
diariamente, novas formas de inovar e de criar os
melhores projetos e produtos para os Clientes e
com impacto na Sociedade. Destacam-se, a esse
nível, o investimento no Mustard Seed MAZE (MSM)
– primeiro fundo de capital de risco em Portugal
para start-ups de impacto –, a Escola de Impacto,
um programa de empreendedorismo e inovação
social da Fundação Ageas, em conjunto com o
Impact Hub Lisbon, e o prémio “Social Innovation
Awards” atribuído pela Fundação Ageas na 31.ª
final da “Company of the Year Competition” da
Junior Achievement Europe (j Cap. 7.2).

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

Em 2020 lançámos, através da Ageas Seguros,
o Prémio Inovação em Prevenção (j Cap. 6.1)
para premiar e promover as boas práticas mais
inovadoras nas áreas de prevenção e segurança,
de forma a estabelecer um ecossistema de
melhorias significativas que contribuam para a
eficácia na gestão das empresas.
De referir ainda que o facto de a inovação e a
digitalização serem prioridades estratégicas para
o Grupo, contribuiu, por exemplo, para estarmos
bem preparados e demonstrarmos capacidade de
adaptação e resposta quando fomos confrontados
com a atual pandemia (j Cap.2.4).

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
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Mundo Ageas: um mundo de serviços remotos
O l Mundo Ageas (j Cap. 1.3) é uma
plataforma online que promove o
contacto entre pessoas ou empresas
com as mais variadas necessidades e
com prestadores de serviços capazes de
oferecer soluções para as satisfazer. A
plataforma é totalmente gratuita para
Clientes. Os prestadores também têm
acesso à plataforma, podendo inscreverse e ver os pedidos, sendo apenas pagas
as respostas a pedidos específicos.
A plataforma foi lançada em abril de
2020, através de uma parceria com uma
plataforma já existente no mercado,
adaptando a imagem para o Mundo Ageas.
Alinhado com os objetivos da estratégia Connect21
(j Cap. 3.2), o Mundo Ageas é assim a nossa mais
recente marca além seguros. Vem responder às
necessidades de mobilidade e conveniência de
Clientes e Prestadores e é mais uma prova dada na
diversificação de serviços, bem como na captação de
nichos de mercado menos sensibilizados para o setor
segurador, continuando a ir além dos seguros.
Nos primeiros seis meses, a plataforma recebeu
mais de 500 mil visitas e mais de 10 mil pedidos de
serviços no site.

Prova de uma crescente procura de diversos serviços
por parte dos Clientes, desde o seu lançamento e em
pleno confinamento, o Mundo Ageas angariou mais
de mil profissionais que se juntaram à vasta rede de
Prestadores de Serviços. E se os serviços prestados
remotamente foram os mais procurados nos seus
primeiros meses de vida, a procura de serviços
relacionados com a casa, bem como pela procura de
serviços para apoiar empreendedores e pequenas
empresas cresceu exponencialmente.

Os 10 mil pedidos de serviços, em apenas seis meses, são um marco importante e
que posiciona o Mundo Ageas como uma plataforma de referência no momento de
procura por soluções que facilitem o dia a dia dos portugueses.
Vasco Severo, Diretor Geral do Mundo Ageas
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Ir além dos seguros: aquisição da totalidade do capital da Kleya Premium Living
“Ir além dos seguros” (Beyond Insurance) é um dos eixos
estratégicos da Connect21. Vários são os negócios beyond
das diversas empresas subsidiárias que compõem o atual
ecossistema de soluções e que envolvem todos os nossos
Stakeholders. Um desses exemplos é a l Kleya Premium
Living, uma joint-venture celebrada em 2018 (j Cap. 1.3),
para apoiar quem chega a Portugal e precisa de apoio

com processos administrativos e noutros temas como, por
exemplo, abrir uma conta bancária.
Direcionado a todos os estrangeiros que residem em
Portugal, desde investidores, reformados, trabalhadores
realocados pelas suas empresas, estudantes ou
estrangeiros que desejam adquirir uma segunda casa,

este serviço dá resposta à crescente necessidade de
existência de um serviço global integrado e que facilite o
processo de estabelecimento no nosso país, através de
apenas um contacto.
Em 2020, o Grupo Ageas Portugal reforçou a sua
participação nesta operação, tornando-se detentor da
totalidade do capital social da Kleya.

A Kleya é já hoje uma
referência no suporte a
quem chega a Portugal
para viver ou investir
no nosso país. Vamos
agora continuar a investir
e maximizar as sinergias
com o Grupo Ageas
Portugal para ir mais
além na consolidação
de um ecossistema que
transmita confiança
a todos que fazem de
Portugal o seu destino
de eleição.
Vasco Silva e Alexandra Cesário,
sócios fundadores da Kleya

Avaliador de sintomas
Covid-19
Em abril de 2020, lançámos uma ferramenta
para avaliação de sintomas relacionados com
a Covid-19, como resposta ao aparecimento do
vírus e à necessidade de acesso a informação por
parte da população em geral.

Pela importância do tema em questão, o
avaliador está disponível para qualquer pessoa,
e não só para Clientes Médis. Quando uma
pessoa começa uma avaliação de sintomas é
questionada sobre sintomas que possa estar a
sentir, fatores de risco e possíveis situações de
exposição ao vírus. Após algumas questões, é
dada uma recomendação, como, por exemplo,
ligar para uma entidade de saúde, isolamento,
quarentena, entre outras.
Esta solução foi desenvolvida no tempo recorde
de um mês.

Equipa da Kleya Premium Living
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Para nós, ter parcerias com start-ups inovadoras que possam ter um impacto
positivo na vida dos nossos Clientes e que sejam bastante promissoras, revela-se
de extrema importância.

AI Triage: inteligência artificial clínica ao serviço da Médis
Este projeto foi desenvolvido em parceria com a
Infermedica, uma start-up polaca para criar uma solução
de apoio aos enfermeiros na Linha Médis Triagem (LMT).
Os enfermeiros da LMT ajudam os Clientes da Médis a
perceber o que devem fazer quando têm algum sintoma
(ex. se devem ficar em casa, ir a uma consulta ou uma

urgência, etc.). Antes deste projeto, os enfermeiros da
LMT tinham como apoio à sua decisão um sistema de
árvores de decisão estáticas com perguntas de “Sim” e
“Não”. Após o projeto, substituímos esse sistema por
Inteligência Artificial Clínica, que se desenvolve com o
tempo e com a utilização.

MÉDIS

“Carmo” o novo chatbot da Médis
A Médis lançou, em outubro
de 2020, o chatbot “Carmo”,
disponível 24 horas por dia,
todos os dias. No âmbito do
Programa de Transformação da
Médis, demos mais um passo
na missão de proporcionar um
verdadeiro Serviço Pessoal de
Saúde® (j Cap. 6.2). Também
este projeto viu refletidos os eixos
estratégicos da Connect21 para o Grupo Ageas Portugal
– proporcionar uma experiência de Cliente de excelência
através da inovação, impulsionada pela tecnologia.
A “Carmo” é uma “assistente” online que permite ao
utilizador ter uma experiência fluida, simples e o mais
próxima possível de uma interação humana. Recorrendo
a Inteligência Artificial, foi construída a personalidade de
um chatbot com características humanas: rigoroso, mas
alegre; fiável, mas inovador; cordial, mas com sentido
de humor; sério, mas moderno; e competente, evitando
recorrer a linguagem complicada ou demasiado técnica.

Através da “Carmo” é possível
subscrever o seguro Médis
Dental, responder a questões
relacionadas com preços,
coberturas e condições dos
seguros Médis e Médis Dental,
bem como às perguntas
frequentes do Clientes,
possibilitando ainda encaminhar
os utilizadores para as páginas
com maior informação sobre as questões colocadas.
Além disso, este chatbot permite ao utilizador falar, via
chat, com um assistente da Linha Médis ou, se o Cliente
preferir, agendar um contacto.
Porque o futuro não se faz apenas de automação, a
“Carmo” nasce de uma componente muito humana, pois
trata-se de uma homenagem à Colaboradora Maria do
Carmo Delgado que, em 1995, foi a primeira enfermeira a
dar apoio clínico por telefone. Esta homenagem, num ano
em que a Médis faz 25 anos, é uma forma de humanização
e de unir passado, presente e futuro.

SEGURO DIRETO

Seguro Directo lança aplicação web de Assistência em Viagem
Com o objetivo de continuar a proporcionar uma
experiência de excelência a todos os seus Clientes, a
Seguro Directo disponibiliza no seu site a funcionalidade
“Assistência em Viagem”.
Esta aplicação web (inserida na versão mobile do site da
Seguro Directo) é o mais recente resultado da contínua
aposta da marca nos canais digitais, garantindo uma
maior autonomia na gestão e acompanhamento do
pedido de assistência em viagem, não sendo necessária
a instalação de qualquer aplicação para total comodidade
do Cliente.
A simplificação deste processo permite a redução do tempo
de espera associado ao processo “tradicional”, resultando
numa experiência mais simples e rápida, principalmente
num momento de maior necessidade. Para que o Cliente

realize o pedido de “Avaria” ou “Outros Serviços”, precisa
apenas de inserir alguns dados, como: a matrícula, a
tipologia da avaria e a localização, permitindo ainda o
acompanhamento online (via GPS) do rebocador.

São estas inovações e novas tecnologias que desempenham um papel crucial na
prestação de um serviço diferenciador e com valor acrescentado para o Cliente.
Com a “Carmo”, a Médis dá mais um passo para ser um Serviço Pessoal de Saúde®.
Disponível sempre, em todas as plataformas e com um atendimento de excelência.
Eduardo Consiglieri Pedroso, Chief Healthcare Ecosystem Officer do Grupo Ageas Portugal
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INcampus: lançados projetos na área da alimentação saudável, micromobilidade e fisioterapia remota
Em resultado do programa INcampus, em 2020 foram
lançados projetos na área da alimentação saudável,
micromobilidade e fisioterapia remota.
O illi é uma aplicação destinada às famílias, que permite
fazer um planeamento de refeições saudáveis, de acordo
com as suas preferências. Nasceu originalmente do
Hackathon realizado com estudantes da Nova SBE, e foi
sendo estruturado ao longo da fase seguinte do programa
– o Corporate Startup Studio. O objetivo era providenciar
uma solução que estimulasse uma alimentação saudável
e simplificasse o processo de planeamento de refeições.
Neste momento, a app está desenvolvida para Android
e iOs, e está a ser estudada a melhor forma da sua
integração no ecossistema segurador.
Por sua vez, o Brella é uma app de micromobilidade
partilhada (trotinetes e bicicletas), que apresenta três
principais funcionalidades: (1) agregador de veículos de
micromobilidade; (2) planeador de viagens, mostrando
diferentes tipos de rotas; (3) e fornece métricas sobre as
viagens (distância percorrida, tempo e emissões de carbono
associadas). No futuro, o objetivo é também criar um seguro
ao minuto para micromobilidade e integrar na app.
O projeto de colaboração com a SWORD Health foi iniciado
com um Consulting Lab da Nova SBE. A SWORD Health
é uma scale-up portuguesa que oferece um serviço de
fisioterapia remota. Os seus Clientes recebem um kit em
casa, um tablet onde podem ver os exercícios e vários
sensores para colocarem no corpo e podem fazer todos os
exercícios de fisioterapia em casa. São sempre seguidos
por um fisioterapeuta, que os ajuda a completar os
exercícios. Este é um projeto pioneiro e do qual estamos
orgulhosos, por sermos a primeira empresa seguradora
de saúde a proporcionar aos seus Clientes uma solução
de fisioterapia remota.

Hackathon na Nova SBE - 2ª Edição (fev. 2019)
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INsure 2020: saúde mental, saúde materna, avaliação e prevenção de riscos são os grandes temas
Alinhado com a estratégia do Grupo Ageas Portugal de
atuar na prevenção, no planeamento e proteção dos
Clientes e Sociedade, foram selecionadas cinco start-ups
finalistas no âmbito do programa Ageas INsure.
Fruto de uma parceria entre o Grupo Ageas Portugal
e a plataforma internacional de inovação H-FARM,
queremos encontrar e desenvolver soluções inovadoras
para responder às novas necessidades dos Clientes e da
Sociedade, antecipar futuras oportunidade de mercado e
ajudar as pessoas a serem mais felizes.
Vamos trabalhar lado a lado com as start-ups
selecionadas para apoiar o desenvolvimento e teste das
suas ideias e tecnologias.
No total, recebemos 211 candidaturas, de 35 países –
tendo Portugal sido o mais representado com 37 start-ups, e logo a seguir Reino Unido, Espanha, Itália e
Estados Unidos da América. Entre as candidaturas:
• A maioria (67) está relacionada com a área de “Tech
for Insurance”/Tecnologia para Mercado Segurador
– soluções tecnológicas que fortalecem a eficiência,
segurança e velocidade dos processos internos;
• 56 ligadas à área de “Future of Healthcare”/ Futuro dos
Cuidados de Saúde – adaptação às necessidades de
apoio à saúde, com foco na prevenção;
• 52 na categoria de “Happy Human”/ Humanos Felizes
– novas tecnologias e modelos de negócios que apoiam
as pessoas a alcançar um equilíbrio entre trabalho e
vida pessoal, bem como a gerir melhor economias e
investimentos.

As cinco start-ups finalistas apresentaram projetos nas
áreas de saúde mental, saúde materna e avaliação e
prevenção de risco:
Na categoria “Happy Human”:
• Hug-a-Group: aplicação de saúde mental, baseada
numa comunidade de pessoas conectadas em terapia
de grupo – com a ajuda de psicólogos – através de
videoconferência. Inclui ainda uma comunidade, um
“Diário de Emoções” e as “Jornadas de Bem-Estar”,
que acompanham as pessoas no seu dia a dia.
Na categoria “Tech for Insurance”:
• Lumnion: especializada na análise de Big Data e
Inteligência Artificial, desenvolve plataformas de apoio
aos atuários das seguradoras na definição dos preços
dos produtos.
• Virtual i Technologies: plataforma de avaliação
de riscos, que apoia as empresas seguradoras na
análise do risco de imóveis e edifícios empresariais
e industriais. Através de uma combinação de visão
humana, tecnologia, vídeo e análise de dados, esta
plataforma permite um maior conhecimento do
portfólio, reduzindo o rácio de perdas e melhorando a
eficácia de todo o processo.

Temas como ansiedade, stress, perda e trauma já têm
cursos de apoio disponíveis na Braive, e que podem ser
feitos online.

• Braive: desenvolve cursos para desafios comuns de
saúde mental, com base nas diretrizes e manuais de
tratamento de Terapia Cognitivo-Comportamental.

+200 Candidaturas de todo o mundo, de 35 países diferentes

133

15
Tech for
Insurance

27% Fase

de Protótipo
Soluções pouco
desenvolvidas
com um produto
em fase
de protótipo

Future of
Healthcare

11

Happy
Human

32% Fase

de Crescimento
Start-ups com bons
resultados e soluções
eficazes que estão
a escalar

5
2

Na categoria “Future of Healthcare”:
• LactApp: aplicação dedicada à amamentação e
maternidade, que acompanha as mães nesta fase
crucial da vida. Com a ajuda de Inteligência Artificial,
e baseada em conhecimentos certificados, a LactApp
responde a todo o tipo de questões de uma forma
personalizada. Sediada em Espanha, já opera em dez
países, e até agora já ajudou em mais de cinco milhões
de questões sobre maternidade.

42% Fase de Desenvolvimento

Start-ups com produtos no mercado,
a serem validados com vários pilotos

A média de Financiamento
obtido pelas Start-ups é de
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6.4. Investir de forma responsável
Acreditamos que a geração de retorno sustentável, a longo prazo, depende de sistemas económicos,
sociais e ambientais estáveis, funcionais e bem geridos. Como tal, estamos a integrar uma
abordagem responsável nos nossos processos de decisão dos investimentos, com vista a gerar um
retorno estável ao longo do tempo para os nossos diversos Stakeholders e a criar valor sustentável.
No Grupo Ageas Portugal reconhecemos a
relevância que os critérios Ambientais, Sociais e
de Governação (ESG – Environmental, Social and
Governance, na nomenclatura inglesa) têm na
criação de valor acrescentado nos investimentos
de longo prazo e o papel preponderante e
crescente do setor financeiro e, em particular do
setor segurador, na promoção do desenvolvimento
sustentável.
A aposta estratégica que fazemos na
sustentabilidade reflete-se não só nas nossas
atividades como também nos compromissos
assumidos perante os Clientes e demais
Stakeholders e, consequentemente, nos processos
de decisão dos investimentos.
Com um portefólio de ativos sob gestão, de 18 mil
milhões de euros5, acreditamos que ao investir de
forma responsável, é possível gerar um retorno
estável ao longo do tempo para os nossos Clientes
e, ao mesmo tempo, contribuirmos para uma
economia mais inclusiva e sustentável para todos.
Como investidores, temos o dever de atuar de
acordo com os melhores interesses de longo prazo
5

dos nossos beneficiários. Neste papel fiduciário –
mantendo sempre os deveres assumidos com os
nossos Clientes, como a lealdade ou a prudência,
na gestão dos seus investimentos de longoprazo –, a inclusão de critérios ESG na análise
financeira, permite-nos identificar e mitigar
riscos, assim como trazer oportunidades de
investimento e de criação de valor a longo prazo.
Esta orientação estratégica facilita a identificação
de riscos relativos aos investimentos a realizar,
trazendo também oportunidades de investimento
e de criação de valor a longo prazo para os nossos
Clientes.
Através das nossas soluções de investimento
abertas ao mercado, com os Fundos de Pensões
Abertos (FPA) Horizonte, procuramos ser parte
da resposta aos desafios de criação de valor,
ética e sustentabilidade atualmente existentes.
Como tal, a Ageas Pensões – através dos seus
Fundos de Pensões Abertos Horizonte Segurança,
Horizonte Valorização e Horizonte Ações –
subscreveu, em julho de 2018, os l Princípios
de Investimento Responsável (PRI) das Nações
Unidas, tornando-se, como tal, no primeiro
subscritor em Portugal.

Inclui a gestão dos Fundos de Pensões e Carteiras de Seguros. Dados a 31 de dezembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS ESG

ENVOLVIMENTO E VOTAÇÃO
DE ACIONISTAS

RESULTADOS

> Avaliação de riscos ESG
materiais nas empresas
da carteira

> Envolvimento com
empresas sobre temas ESG

> Melhoria nas políticas
ESG das empresas

> Votação ativa reforçando
o envolvimento com
as empresas

> Suporte na criação de
valor para o investidor
no longo prazo

> Monitorização de temas
controversos

Juntou-se, assim, ao conjunto de gestores de
ativos e investidores globais que assumem um
compromisso direto de implementar e promover
políticas de investimento responsáveis.
A estrutura de investimento responsável da Ageas
Pensões assenta em três pilares:
• Exclusão de atividades controversas e países
sujeitos a sanções internacionais;
• Integração de fatores ESG;
• Envolvimento, em circunstâncias bem definidas,
com as empresas em que investe, ao nível do
diálogo e do exercício do direito de voto.
O primeiro pilar encontra-se implementado.
Desde há já vários anos que temos estabelecidas
regras para a definição de listas de exclusão
de países, entidades ou indivíduos, nos quais
não investimos – estas listas são elaboradas

com base em requisitos legais e entendimentos
internacionais, que o Grupo Ageas Portugal
defende, bem como com base nas nossas
próprias convicções e valores. De referir que não
investimos em qualquer entidade ou empresa
cuja principal atividade esteja relacionada com
produtos controversos (ex. armamento), nem em
entidades que estejam envolvidas em atividades
ilegais, corrupção, branqueamento de capitais e
financiamento de terrorismo, ou trabalho forçado,
trabalho infantil e violação de direitos humanos.
Os restantes pilares estão parcialmente
implementados, ou em fase de avaliação para
implementação próxima. Pretende-se que a
política de investimento em Fundos de Pensões
incorpore as melhores práticas de governo, sociais
e de ambiente, as quais são monitorizadas pelo
BMO Global Asset Management, através do seu
serviço reo® (responsible engagement overlay).
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Atualmente, no Grupo Ageas Portugal estamos a
trabalhar para alargar as práticas de investimento
responsável. A definição de uma política de
investimento responsável e política de envolvimento,
transversalmente aplicáveis ao Grupo, será um
importante passo para abranger a totalidade dos
nossos investimentos, assim como a nomeação
de um responsável de Investimento Sustentável,
que, a partir de 2021, vai auxiliar todos os nossos
gestores no processo de decisão de investimentos
relacionados com os critérios ESG.

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

Para além desta abordagem, apostamos na
diversificação do nosso portefólio de ativos,
investindo em vários projetos sustentáveis, como
o Mustard Seed MAZE. Também a Fundação Ageas
assume o papel de investidor social, contribuindo
com recursos financeiros para o desenvolvimento
de iniciativas de inovação e empreendedorismo
social, visando a obtenção de impacto social
(j Cap. 7.2).

AGEAS PENSÕES

Política de investimento responsável
dos Fundos de Pensões Abertos Horizonte
Os FPA Horizonte seguem uma política de investimento
responsável, garantindo assim que nos investimentos
efetuados é dada relevância a aspetos ESG, para além dos
critérios financeiros tradicionais. Reflete, deste modo,
o reforço da nossa posição de integração de aspetos de
sustentabilidade nos investimentos, a longo prazo.

desenvolvimento, produção, manutenção, uso,
distribuição, armazenamento, transporte, comércio ou
qualquer outra atividade relacionada com armamento
controverso (controversial weapons) ou suas
componentes-chave e produção de armamento, em
conformidade com os Tratados Internacionais.

O envolvimento enquanto investidores é um vetor
importante daquilo que os PRI promovem e um dos seus
seis princípios base. Deste modo, os FPA Horizonte
exercem a sua política de investimento responsável
através de um maior envolvimento nas empresas em que
investem, procurando ter com estas um diálogo mais
ativo. Trimestralmente é emitido um l relatório pela
BMO Global Asset Management, relativamente a todas as
questões ESG que foram alvo de ações de envolvimento e
monitorização, conduzidas em nome dos Fundos.

Em 2020, com referência a 2019, realizou-se a primeira
avaliação dos PRI obtendo-se um resultado alinhado com
o conjunto dos signatários, refletindo o posicionamento da
Ageas Pensões como participante ativo na promoção do
investimento responsável.

Da política de investimento do fundo são excluídos
investimentos em empresas de setores considerados
controversos, incluindo empresas que participam em
atividades militares no financiamento, investimento,

De referir que, em 2020 e pelo quinto ano, a Ageas
Pensões foi distinguida pelo FPA Horizonte com o prémio
de Melhor Fundo de Pensões de Portugal, (j Cap. 2.3).
O júri da IPE, publicação internacional Investment &
Pensions Europe, foi mais uma vez unânime na distinção
dos atributos dos FPA Horizonte: “Através de uma política
de investimento sustentável, apresenta aos seus Clientes
uma solução atrativa e transparente”.
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GRI

Mustard Seed MAZE: inovação, impacto social
e ambiental de mãos dadas
No âmbito da estratégia Connect21
(j Cap.3.2) e com foco na inovação e
impacto social, o Grupo Ageas Portugal,
tornou-se, em 2020, o maior investidor corporativo no
Mustard Seed MAZE (MSM) – primeiro fundo de capital
de risco em Portugal para start-ups de impacto.
Alinhado com os ODS, o fundo foi criado, em
exclusivo, para start-ups tecnológicas que se
dedicam a responder aos principais desafios sociais e
ambientais. As start-ups selecionadas poderão trazer,
por exemplo, oportunidades no âmbito dos seguros,
como uma maior diversificação na oferta de produtos
e serviços – aliando a ideia de existirmos além dos
seguros e a tendência da sustentabilidade.
Ao nosso lado, encontramos investidores como o
Fundo Europeu de Investimento (através do fundo
Social Impact Accelerator), a Fundação Gulbenkian,
o BMW Group ou o Atlântico Europa – entre 26

investidores de dez países. A relação com
este grupo de investidores permite-nos
criar impacto social de forma estruturada
e inovadora, não só por ter o apoio da União Europeia,
mas também por tirar partido da conjuntura atual que
vive com os olhos postos em iniciativas focadas no
bem-estar da Sociedade e no impacto social.
De salientar que, à semelhança de um fundo tradicional
de Venture Capital, o MSM foca o seu investimento
em start-ups que acredita que vão gerar um retorno
financeiro satisfatório do valor investido a longo prazo,
e recebendo em troca uma participação societária das
mesmas. No entanto, o MSM distingue-se dos seus
pares por apenas investir em soluções inovadoras que
respondem a desafios sociais e ambientais, por definir
objetivos de impacto com as start-ups do seu portefólio
e, principalmente, pela sua estrutura de gestão, que
condiciona o recebimento dos dividendos dos investimentos
ao cumprimento desses objetivos de impacto.

O Grupo Ageas quer ser uma empresa com um papel ativo, estruturado e inovador
na criação de impacto positivo na Sociedade. Acreditamos, por isso, que o
caminho passa por aliar a inovação e o nosso conhecimento à criação de soluções
relevantes e que respondam aos maiores desafios sociais e ambientais. Para o
Grupo Ageas Portugal, este fundo é o ajuste perfeito à nossa estratégia e ao dever
de responsabilidade que sentimos em relação à Sociedade e o nosso envolvimento
é a prova de que o investimento e a criação de impacto social positivo podem andar
de mãos dadas, contribuindo para oportunidades de negócio diferenciadoras.
Katrien Buys, Responsável de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas
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7.1 Democratizar a cultura
Promovemos ativamente o desenvolvimento da Cultura e Artes em Portugal, como uma extensão
natural da nossa missão, centrada nas pessoas e nas emoções. Acreditamos que a cultura é uma
parte fundamental da saúde mental e um direito de todos; como tal deve ser democratizada e
descentralizada, estar presente na vida das pessoas e ser inclusiva, não deixando ninguém para trás.
Acreditamos na ligação intrínseca da cultura
com a sustentabilidade. A vitalidade cultural é
tão essencial para a construção e manutenção de
uma Sociedade saudável e sustentável quanto a
equidade social, a responsabilidade ambiental e a
viabilidade económica.

Adicionalmente reconhecemos o impacto positivo
da cultura na saúde mental das pessoas e, como
Grupo segurador, é nosso objetivo apostar na
prevenção, pelo que existe uma sintonia total entre
as nossas ações e o investimento que fazemos na
cultura.

Apoiar o território da cultura e das Artes é uma
escolha natural para o Grupo Ageas Portugal,
por fazer parte de uma atuação socialmente
responsável, com a qual estamos comprometidos,
como está alinhado com a nossa missão e
posicionamento estratégico.

Linhas de atuação no apoio à cultura e Artes:

As pessoas e as suas emoções são o centro
da nossa atividade (os nossos Clientes,
Colaboradores, Parceiros, a Sociedade em
geral), estando focada nos momentos-chave das
suas vidas, onde é possível fazer a diferença.
Por analogia, o mundo da Cultura e das Artes é
também um mundo de emoções, de experiências,
de criação e de expressão. Estes dois mundos
estão ligados e, para o Grupo Ageas Portugal,
funcionam de forma complementar.

DINAMIZAÇÃO DA CULTURA
Ex. estabelecimento de
parcerias, mecenato, atribuição
de patrocínios, participação e
realização de eventos.

Temos assumido ser, orgulhosamente, promotores
da cultura acessível a todos, com o objetivo de
estreitar laços com a comunidade. Apostamos na
democratização e descentralização da cultura e na
promoção do talento nacional, apoiando a criação
da oferta cultural, dando visibilidade nacional a
artistas e criadores locais, e contribuindo, desta
forma, para o aumento da sua procura.

FOMENTO DO ACESSO À CULTURA
Descentralização da cultura através
da Rede Eunice Ageas e apoio ao FIMM,
entre outras

PROMOÇÃO DO TALENTO
Ex. Prémio Revelação Ageas TNDMII,
Prémio Novos Talentos Ageas, visibilidade
nacional a artistas e criadores locais

Alinhada com a nossa estratégia, valorizamos
projetos e parcerias que acrescentam valor a
médio e longo prazo, que sejam diferenciadores e
inovadores. Associamo-nos a Parceiros e eventos
culturais, importantes no panorama cultural e
artístico nacional, nomeadamente o Coliseu Porto
Ageas, o Teatro Nacional D. Maria II, a Casa da
Música, e o Festival Internacional de Música de
Marvão (FIMM), entre outros.

Conscientes das dificuldades sentidas pelo setor
cultural em 2020, decorrentes da pandemia,
demos continuidade ao nosso compromisso de
dinamização da cultura e de promoção do talento
nacional, mantendo e reiterando as diversas
parcerias estabelecidas ao longo dos anos.
Numa altura em que todos os artistas viram
as suas fontes de rendimento canceladas ou
adiadas, associamo-nos ao movimento Portugal
#EntraEmCena, uma colaboração inédita entre
artistas, marcas, empresas públicas e privadas,
que uniram esforços para salvaguardar a cultura
e os seus intervenientes nesta altura crítica para
o setor (j Cap. 2.4). Além disso, promovemos
diversas iniciativas culturais adaptadas
ao contexto, que permitiram apoiar estes
profissionais.
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Inês Simões, Responsável de Comunicação Corporativa e Marca do Grupo Ageas Portugal

O l Coliseu Porto Ageas, um ícone da nossa
cultura, da música, da dança e do entretenimento.
O equilíbrio entre abordagens criativas e a
diversificação da programação do Coliseu permite
atrair diferentes públicos e gerações. Esta é uma
parceria que temos acarinhado desde 2017, que
contou, neste último ano, com vários concertos e
eventos, alguns deles online, como foram os casos
do Concerto de Ano Novo e do Circo de Natal.

A l Casa da Música, pelo reconhecimento do
seu trabalho junto do público, pela diversidade
da programação cultural, mas também pelo
apoio constante a jovens músicos, apoiandoos na apresentação dos seus trabalhos e no
desenvolvimento das suas carreiras artísticas.
Neste contexto, foi realizada a 3.ª edição do Prémio
Novos Talentos Ageas.

O l Teatro Nacional Dona Maria II (TNDMII),
com especial enfoque em três grandes projetos
conjuntos: (1) a Rede Eunice Ageas; (2) o Prémio
Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II; (3)
a realização de diversas iniciativas, presenciais e
online, para fazer face ao encerramento forçado
dos espaços culturais, apoiando artistas, técnicos,
coreógrafos. Deste contexto nasceram, com o
nosso apoio, a l Salinha Online, pensada para os
mais pequenos, a celebração do Dia da Criança e
do Dia de Portugal, entre outras.

O l Festival Internacional de Música de Marvão
(FIMM), um evento que leva a música clássica de
nível mundial ao castelo de Marvão e que, em 2020,
se reinventou. Contando com o apoio do Grupo
Ageas Portugal, deu lugar ao Marvão Streaming
Summer Concerts 2020, um evento emitido por
streaming.

TABELA
GRI

Prémio Revelação Ageas
Teatro Nacional D. Maria II:
reconhecer e promover
os talentos emergentes
no panorama teatral

Mais do que nunca, este é o momento de dizer “sim”: sim à importância que a cultura
assume em manter as pessoas ligadas neste contexto de isolamento, através de
emoções que atravessam ecrãs; sim ao apelo e incentivo à criatividade e novas
oportunidades para os nossos artistas do panorama nacional; sim, porque há mais
vida e futuro onde há arte e cultura. Decidimos então reforçar este nosso compromisso
no apoio à cultura – já completamente integrado no nosso ADN –, e sobretudo num
momento em que podemos fazer a diferença na vida de tantas pessoas e instituições.

Entre as principais parcerias do Grupo Ageas Portugal e iniciativas realizadas em 2020 estão:

O NOSSO
RELATÓRIO

Peça Ricardo III no Teatro Nacional D Maria II na noite
da Passagem de ano de 2019 para 2020

O Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria
II resulta de uma parceria entre o Teatro Nacional D.
Maria II e o Grupo Ageas Portugal, e é um incentivo
ao desenvolvimento do trabalho artístico no âmbito
teatral. Pretende reforçar a educação artística e
a formação profissional nesta arte, sendo uma
motivação para que os jovens desenvolvam o seu
percurso profissional.
A atriz l Sara Barros Leitão foi a vencedora da 1.ª
edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional
D. Maria II, que decorreu em 2020. O prémio, com
valor pecuniário de cinco mil euros, é atribuído
anualmente a um profissional de teatro, que tenha
até 30 anos de idade, e cujo trabalho artístico se
tenha destacado no ano anterior ao da atribuição do
prémio. O júri desta 1.ª edição da iniciativa contou
com um reconhecido painel de quinze júris, todos
profissionais do meio artístico e cultural português.

A atribuição de um prémio anual, em parceria com o Grupo Ageas Portugal, é de
extrema importância para o Teatro Nacional D. Maria II. Pretendemos, com este Prémio
Revelação, dar continuidade à nossa missão de promoção da criação teatral, valorizando
o trabalho de jovens artistas, através de um galardão que é atribuído por um júri isento,
composto por individualidades de diversas áreas associadas às artes performativas.
Cláudia Belchior, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II
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Rede Eunice Ageas:
“sala de teatro”
onde há lugar para todos
Lançada em 2016, e amadrinhada pela atriz Eunice
Muñoz, a Rede Eunice conta com o apoio do Grupo Ageas
Portugal desde a temporada de 2019/2020.
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Dar nome à Rede Eunice, e torná-la l Rede Eunice
Ageas, é motivo de orgulho para todos nós, pois para além
de termos o nome Ageas associado a uma figura ilustre
do teatro nacional, Eunice Muñoz, concretizamos o nosso
objetivo de descentralizar e reforçar a oferta teatral de
qualidade em várias regiões do país.
Desenvolvida em conjunto com teatros e cineteatros
municipais (ex. Bragança, Cartaxo, Portalegre e
Portimão), esta parceria assume um papel relevante
para levar o teatro a diferentes locais no país. Pretendese proporcionar às comunidades um reforço da oferta
teatral de qualidade em locais onde, muitas vezes, esta é
ocasional ou irregular, e promover a descoberta de novos
talentos na arte de representar.

TABELA
GRI

Novos Talentos Ageas: premiar o trabalho de jovens músicos
Atribuído pelo Grupo Ageas Portugal, este
reconhecimento promove os jovens que escolheram
a arte e a cultura como profissão. Criado em 2017, o
prémio tem como objetivo premiar o trabalho de jovens
músicos, com idade até 35 anos e de nacionalidade
portuguesa ou residentes em Portugal. O prémio Novos

Talentos Ageas inclui a atribuição de cinco mil euros ao
galardoado.
O pianista l Pedro Borges venceu a 3.ª Edição do Prémio
Novos Talentos Ageas, que contou, pela primeira vez, com
diferentes estilos musicais – da música clássica ao fado.

Circo do Coliseu Porto Ageas chegou pela primeira vez
ao grande ecrã
Estreia da peça de teatro “Um outro fim para a menina Júlia”
no Centro Cultural do Cartaxo

O NOSSO
RELATÓRIO

O Circo Coliseu Porto Ageas, decorrido em dezembro de
2020, foi um dos poucos espetáculos circenses que não
foram cancelados em 2020, não só a nível nacional, mas
em toda a Europa.
De 11 de dezembro até 3 de janeiro, duas dezenas de
artistas apresentaram números, em estreia absoluta, de
acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, mastro chinês,
corda bamba, forças opostas, parkour e malabarismo.
Rui Paixão, o primeiro português a integrar o Cirque du
Soleil como criador original, foi o mestre de cerimónias.
Uma das grandes novidades deste ano foi a formação da
Orquestra Circo Coliseu, dirigida pelo Maestro Cesário
Costa, e que esteve presente em todas as sessões para
tocar ao vivo uma banda sonora original.
De destacar também que o Coliseu Porto Ageas e a
NOS fizeram história ao levarem, pela primeira vez, um
espetáculo de circo 100% nacional ao grande ecrã. Este
esteve em exibição exclusiva, em diferentes cidades
portuguesas. Foi a primeira iniciativa de um projeto-

-piloto que tem como objetivo dinamizar o setor da
cultura, severamente afetado pela pandemia de Covid-19,
proporcionando ao público uma nova experiência cultural
e de entretenimento em segurança, possibilitada por uma
qualidade superior de som e de imagem, que só as salas
de cinema conseguem proporcionar.

Ao longo de 2019, em cerca de 15 concertos, o público
presente na Casa da Música votou nos seus músicos e
projetos favoritos. Esta iniciativa culminou, em outubro de
2020, com a final disputada entre os três candidatos que
obtiveram melhor classificação – Pedro Borges, Rute Rita
e os Maat Saxophone.

Ter o Coliseu Porto Ageas como
Parceiro, durante estes três
anos é motivo
de orgulho pelo
simbolismo e
pela diversidade,
mas também
pela evolução
e visão futura que
se pretende para este
espaço. Estamos fortemente
empenhados em contribuir
para que o Coliseu continue a
ser uma referência na cultura
nacional.
Nelson Machado, Chief Life & Bancassurance
Officer do Grupo Ageas Portugal
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7.2 Apoiar a comunidade
Com as pessoas no centro das nossas atividades,
e a prevenção e proteção vincados no nosso
ADN, atuamos junto das comunidades
para as tornar mais inclusivas e resilientes.
É nosso objetivo criar uma relação emocional
com as comunidades, gerar valor social
e impacto na empregabilidade e impulsionar
a inovação social.
A responsabilidade social corporativa é uma
expressão natural da nossa atividade. Contribuir
para a criação de comunidades resilientes,
capazes de enfrentar grandes desafios,
construindo as soluções necessárias e mais
eficazes para os evitar, enfrentar e ultrapassar é
uma das nossas preocupações.
No Grupo Ageas Portugal concretizamos o
nosso apoio à comunidade através de ações
de filantropia, capacitação, iniciativas de
solidariedade e voluntariado. A nossa aposta no
investimento de impacto, através do investimento
em empresas ou setores inovadores que produzem
benefícios sociais ou ambientais (j Cap. 6.4),
contribui igualmente para a materialização da
nossa ambição neste âmbito. Esta dimensão da
nossa atuação vai ganhar, nos anos vindouros,
uma expressão crescente.
Globalmente, os nossos eixos de atuação centramse em seis áreas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO APOIO À COMUNIDADE:

INCLUSÃO

EDUCAÇÃO
E LITERACIA
FINANCEIRA

EMPREGABILIDADE

ENVELHECIMENTO

PROTEÇÃO
DO PATRIMÓNIO
NATURAL
E CULTURAL

SAÚDE

Neste âmbito, o Grupo Ageas Portugal,
institucionalmente e através das suas marcas,
apoia várias associações/organizações e
iniciativas. A título de exemplo refira-se as
colheitas de sangue realizadas para o Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, o
projeto Comunidades Ageas e o apoio à Campanha
“Portugal Chama”.
A materialização do apoio às comunidades dá-se
também através da l Fundação Ageas, parceiro
incontornável do Grupo Ageas Portugal na ligação
às organizações do setor social, e cujo mote é
l “Agir com coração” (j Cap. 1.3).

MISSÃO DA FUNDAÇÃO
Apoiar a comunidade
promovendo o voluntariado
corporativo e desenvolvendo
programas com impacto social.

VISÃO DA FUNDAÇÃO
Ser uma instituição única que
contribui para comunidades
inclusivas e resilientes.

Com o intuito de promover a inclusão social e
a resiliência, a Fundação Ageas apoia crianças
desfavorecidas, adultos em situação de
vulnerabilidade social ou em risco de exclusão,
pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com
deficiência e idosos.

141 instituições apoiadas
+30 mil beneficiários
Cerca 645 mil euros investidos
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Com o objetivo de aumentar o impacto social na
comunidade, a Fundação Ageas estruturou um
modelo assente em três eixos e na construção de
um ecossistema de parcerias de longo prazo:
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Mobilizamos voluntários para dar
apoio a diversas instituições de
solidariedade social, de norte a sul
do país e ilhas. Promovemos uma atitude
de cidadania ativa com grande impacto humano.
Relação emocional com a comunidade

PARCERIAS PARA O IMPACTO
SOCIAL SUSTENTÁVEL
Assumimos compromissos com
projetos sustentáveis para contribuir
para um futuro melhor, nos domínios
da inclusão, da saúde e da educação.
Criação de valor social na comunidade local

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL
Implementamos e apoiamos programas
e projetos de longo prazo, suportados
por um ecossistema de parcerias, com o
objetivo de aumentar o impacto social nas
comunidades, promovendo a inclusão,
a inovação e o empreendedorismo social.
Impacto na empregabilidade
e inovação social

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

No ano de 2020, marcado pela pandemia, a
solidariedade foi mais importante que nunca e,
como tal, o Grupo Ageas Portugal e a Fundação
Ageas não podiam deixar de apoiar quem mais
precisa. Conseguimos garantir, na atuação em
resposta à Covid-19 e aos seus efeitos: a rápida
adaptação dos processos às condicionantes
impostas pelas limitações sanitárias e a
intervenção com urgência e eficácia. As entidades
da Economia Social parceiras tiveram um
papel crucial, uma vez que, com celeridade, se
reposicionaram e comunicaram os problemas que
mais afetavam as comunidades com as quais a
Fundação Ageas colabora.
Com base nesta informação, a Fundação criou três
planos de emergência social (j Cap. 2.4) visando:
o combate à fome e ao isolamento dos mais
idosos; a proteção e distribuição de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) para lares e serviços
ao domicílio; e a educação e a inclusão digital.
Neste sentido, foi privilegiada a atuação no
âmbito dos planos de emergência definidos, o
apoio financeiro às entidades nossas parceiras e
a reconversão do programa “Escola de Impacto”,
para pessoas com perda total ou parcial de
rendimentos em 2020.
Apesar do carácter de urgência e prioridade dada
na resposta à pandemia, o Grupo Ageas Portugal
e a Fundação Ageas não descuraram as parcerias
e programas previstos, programas previstos,
adaptando o seu formato - caso necessário.
Também os nossos Colaboradores, Clientes e
Parceiros, demonstraram-se solidários e unidos
na resposta à pandemia (j Cap. 2.4), ao assegurar

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

AO LADO DA
COMUNIDADE

a continuidade das iniciativas de voluntariado,
mesmo que, por vezes, tenham tido alterações.
Ao nível das distinções, refira-se que, em 2020, a
Fundação Ageas foi distinguida com uma Menção
Honrosa na cerimónia de entrega de prémios da

O NOSSO
RELATÓRIO
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6.ª edição do “Reconhecimento de Práticas em
Responsabilidade Social e Sustentabilidade”,
atribuída pela Associação Portuguesa de Ética
Empresarial. Esta distinção reconhece a prática
da Fundação Ageas na categoria Comunicação, da
Campanha “Eu comprometo-me com os ODS”.

Dádiva de sangue dos Colaboradores
do Grupo Ageas Portugal
A dádiva de sangue é um ato de solidariedade que pode
salvar vidas. Consciente da sua importância, organizamos,
nas nossas instalações e junto dos nossos Colaboradores,
colheitas de sangue regulares para doação ao Instituto
Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Pedro Louro – Colaborador do Grupo Ageas Portugal

Em 2020, as colheitas de sangue decorreram a 2 de
dezembro nos edifícios de Lisboa e do Porto. Nesta
iniciativa, mais de 70 Colaboradores doaram sangue,
com toda a segurança e comodidade. Num ano em que
a solidariedade foi mais importante que nunca, é de
destacar que 27 Colaboradores doaram sangue pela
primeira vez, o que revela um número crescente de
pessoas com interesse em participar nesta importante
ação. Esta é uma parceria de longa data do Grupo Ageas
Portugal e à qual daremos continuidade no futuro.
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Comunidades Ageas Seguros:
entregues 100 máscaras florestais
Em agosto de 2020, numa altura em que se combatiam
incêndios, enquanto se geriam os desafios acrescidos
pela pandemia, a Ageas Seguros entregou, 100 máscaras
florestais à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Pombal.
Este contributo enquadra-se no âmbito do projeto
Comunidades Ageas, uma iniciativa piloto de
responsabilidade social lançada exclusivamente em
Pombal, em 2018, com o intuito de aumentar a proteção e
contribuir para a criação de comunidades mais resilientes
aos eventos climáticos. A iniciativa foi inspirada no

conceito de seguro “de comunidade”, onde cada aderente
ao seguro Multirriscos Habitação l Casa Segura, além
de naturalmente garantir a proteção da sua casa, estaria
a contribuir para tornar Pombal numa comunidade mais
preparada para enfrentar os imprevistos, convertendo a
ajuda em formato de donativo aos Bombeiros de Pombal.
Ao final de dois anos, os resultados do piloto revelam
que muito há ainda a fazer pela prevenção e, por isso,
a continuidade desta iniciativa terá a prevenção como
foco.
Máscaras florestarias oferecidas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal.

“Portugal Chama” por nós. Por todos.
O Grupo Ageas Portugal associou-se, em 2020, à
campanha “Portugal Chama”, criada pelo Governo
Português e atribuída à Agência para a Gestão Integrada
de Fogos Rurais (AGIF).
Além de agregar várias entidades públicas cruciais para
a prevenção e combate aos fogos em Portugal, a iniciativa
conta com a colaboração das empresas na utilização dos
seus canais de comunicação para sensibilizar o maior
número de cidadãos possível para esta missão, partilhando
as mensagens da campanha de prevenção dos fogos rurais
graves e, desta forma, contribuindo para a redução dos
comportamentos de risco e valorização da floresta.
O Grupo Ageas Portugal desenvolveu um plano de
comunicação, em conjunto com as suas marcas

comerciais, com o objetivo de promover as mensagens
desta iniciativa.

Para nós esta parceria, além de
naturalmente alinhada com a nossa
responsabilidade, enquanto Grupo
segurador, de apostar na prevenção,
é mais um exemplo do compromisso
que assumimos com o desenvolvimento
sustentável e com a segurança das
comunidades.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Apoiamos instituições de solidariedade social
em todo o país, com os voluntários da Fundação
Ageas – Colaboradores do Grupo Ageas Portugal,
Parceiros, reformados, familiares e amigos.
São eles a força que faz mover cada projeto de
voluntariado corporativo.
Para além de beneficiar diversas instituições de
solidariedade social, o programa de voluntariado
corporativo contribui para o espírito de união,
que promove o orgulho e sentimento de pertença
– possibilitando, deste modo, a vivência de uma
experiência emocional por parte das nossas
pessoas.
Desenvolvidas ao longo de todo o ano, as ações
de voluntariado corporativo apoiam uma grande
diversidade de causas. Desde a distribuição de
alimentos por pessoas em situação de sem-abrigo, companhia a idosos, passando pela
literacia financeira, voluntariado do conhecimento
ou campanhas de recolhas de bens essenciais, os
voluntários escolhem as áreas em que se querem
envolver, criando um forte compromisso de
cidadania ativa.
Em virtude da pandemia, a partir de março de
2020, o programa, habitualmente presencial, foi
adaptado para continuar a apoiar à distância –
realizado a partir de casa, através do formato
telefónico e online – destacando-se, entre vários
exemplos, a elaboração de máscaras comunitárias
e o projeto “Chamada Amiga” (j Cap. 2.4).

De referir ainda que o Grupo lançou uma
Plataforma de Voluntariado, para construir uma
Fundação Ageas mais ágil e eficaz na gestão dos
voluntários e das atividades.

7.568 horas de voluntariado
79 ações de voluntariado
64 instituições apoiadas
4.247 participações em iniciativas

Plantação no Pinhal de Leiria:
alcançado o marco dos 30 mil pinheiros plantados
Em fevereiro de 2020, a Fundação organizou uma ação
de voluntariado presencial, que envolveu cerca de 200
voluntários – entre Colaboradores, Parceiros, Clientes e
respetivas famílias.
Realizada em parceria com a Quercus e o Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas (INCF), os
voluntários plantaram cinco mil novas árvores e cuidaram

das árvores que não tinham vingado desde a última ação.
Após os incêndios de 2017, que destruíram mais de 80%
dos 11 mil hectares do Pinhal do Rei (Leiria), a Fundação
Ageas organizou duas ações de voluntariado em 2018, que
totalizaram a plantação de 25 mil pinheiros. Nesta que
foi a 3.ª ação, conseguimos alcançar o marco das 30 mil
árvores plantadas desde o início do programa.

de voluntariado

Agradecemos à Fundação Ageas toda a sua
solidariedade e apoio. Cada vez valorizamos
mais quem reconhece o nosso trabalho
e a importância de ajudar os outros e,
nós, reconhecemos quem nos reconhece.
Obrigada!
Centro Social Comunitário Planalto de Jales

Voluntários do Grupo Ageas Portugal na plantação no Pinhal de Leiria (fev. 2020).
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Plataforma de voluntariado:
agora é ainda mais fácil
ser voluntário
A Fundação lançou, em setembro de 2020, a sua
Plataforma de Voluntariado. Acessível a todos os
Colaboradores do Grupo Ageas Portugal, para além de
trazer mais agilidade e eficácia na gestão do voluntariado,
esta plataforma também é solidária, pois é fruto de uma
parceria com a Entrajuda – uma organização de apoio a
instituições de solidariedade social.
Com a nova Plataforma, os Colaboradores podem
acompanhar as ações ativas e selecionar todas aquelas
em que desejam participar. Em cada uma das ações, têm
também disponível informação sobre os ODS para os
quais estão a contribuir.
A plataforma permite igualmente o acesso automático ao
número de horas de voluntariado de cada Colaborador e
inclusivamente descarregar um CV social – que identifica
todas as atividades da Fundação Ageas em que cada
Colaborador participou.

Quando entreguei os primeiros
bens alimentares a uma
família senti que estes
ficaram bem mais tranquilos
e que os ajudei a manteremse em segurança.
Vânia Couto, Colaboradora
do Grupo Ageas Portugal

PARCERIAS PARA O IMPACTO SOCIAL
SUSTENTÁVEL
Estabelecemos o compromisso com projetos
sustentáveis, contribuindo para um futuro
melhor. Anualmente, a Fundação Ageas,
enquanto investidora social, tem vindo a apoiar,
por via de donativos e doações de bens, diversas
instituições de solidariedade social em áreas de
intervenção cruciais como a Saúde, Educação e
Inclusão.
Entre as diversas instituições e iniciativas
apoiadas refira-se, a título de exemplo:
• Unidade Móvel de Assistência ao Domicílio
(UMAD) e a UMAD CPI (Cuidados Pediátricos
Integrados) da Fundação do Gil: assistência a
crianças com doenças crónicas;
• Programa Sorriso Feliz da Legião da Boa
Vontade (LBV): tem o objetivo de desenvolver
campanhas de informação, prevenção e
tratamento de saúde oral junto de comunidades
vulneráveis;
• Bolsas Sociais EPIS (Empresários para a
Inclusão Social): um programa de bolsas
de estudo para alunos em contexto de
vulnerabilidade;
• Voluntariado do Conhecimento com a Junior
Achievement Portugal (JAP): programa de
educação e consciencialização de temáticas
como a cidadania, a ética, o empreendedorismo
e a literacia financeira nas escolas;
• Abem (da Associação Dignitude): rede Solidária
do Medicamento que pretende dar resposta
aos problemas de acesso ao medicamento em
Portugal;

• Operação Aconchego da ANAFS: presta
assistência a comunidades isoladas e
desfavorecidas, maioritariamente idosos no
Alentejo, através de rastreios de saúde e apoio à
melhoria das condições de vida da população.
A Fundação Ageas promove ainda um programa de
capacitação visando as organizações do terceiro
setor e a literacia financeira de estudantes, no
âmbito do projeto Ori€nta-te (j Cap. 6.1).

308 mil euros
23 projetos apoiados
19 instituições alcançadas no programa
de capacitação

65 instituições apoiadas

Doação de cabazes de Natal:
duplo impacto social
Apelando à reflexão individual, sobre a condição
privilegiada em que muitos de nós vivemos, e ao espírito
de solidariedade, tão presente na época festiva, foi
lançado um repto aos nossos Colaboradores: doarem
os seus cabazes de Natal, oferecidos anualmente pelo
Grupo Ageas Portugal. Em resultado, 437 dos nossos
Colaboradores aderiram a esta campanha, beneficiando,
deste modo, famílias carenciadas acompanhadas por seis
instituições de Lisboa e do Porto.
De referir que os cabazes tiveram um duplo impacto
social, uma vez que o seu fornecedor foi o projeto SEMEAR
- Terra de Oportunidades, um programa sustentável de
inclusão social para pessoas com dificuldade intelectual e
de desenvolvimento.
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Solidarity Bonus Act:
Comissão Executiva e Diretores unidos de forma solidária
O ano de 2020 será, para sempre, um ano
inesquecível: vivemos uma pandemia, mas fomos
surpreendidos por uma união e solidariedade
inigualáveis. Em junho, face às consequências da
pandemia e da crise social resultante, os membros
da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal
decidiram, através do Solidarity bonus act, doar
20% do seu bónus anual a quatro projetos de
impacto social. Inspirados pelos valores “Cuidar”
e “Partilhar” (Care e Share), a Comissão Executiva
convidou também os Diretores a doarem entre 5
a 20% do seu bónus a um ou vários dos projetos
apresentados.
Este desafio, lançado pelo CEO do Grupo Ageas
Portugal, Steven Braekeveldt, permitiu angariar
verbas suficientes para apoiar vários projetos. A
iniciativa contou com 55 participações entre membros
da Comissão Executiva e Diretores e, no total, foram
apoiados seis projetos com cerca de 181,6 mil euros:
• É um Restaurante – foram financiadas 20 bolsas
de formação para 2021. Este é um projeto de
reinserção socioprofissional, que apoia pessoas que
estiveram em situação de sem-abrigo.
• Semear – através da doação de cabazes da
Semear para o projeto “É um Restaurante” e
ainda permitindo à Semear abrir uma loja para
os produtos dos projetos “Semear na Terra” e da
“Semear Mercearia, um projeto sustentável”;
• Bagos d’Ouro – o apoio destinou-se ao
desenvolvimento e implementação, em 2021, do
projeto de capacitação digital para crianças/jovens
e seus pais (famílias apoiadas pela associação, na
região do Douro);

• SAOM – o apoio foi dedicado ao projeto “Dar Sentido
à Vida”, um projeto de reinserção socioprofissional
(afetado pelo fecho do restaurante “Torreão” no
Porto, que financiava este programa);
• Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) – foi apoiada a Plataforma de Gestão de
Atendimentos (PLAGA), pela sua importância para
a missão de apoio às vítimas de crime, familiares
e amigos, com especial enfoque nos mais
vulneráveis;
• Escola de Impacto – o apoio destinou-se ao
financiamento de uma edição da Escola de Impacto
em 2021.

55 doadores
181,6 mil euros doados

Programa de capacitação das organizações do terceiro setor
A Fundação Ageas pretende reforçar cada vez
mais a ligação com os seus parceiros sociais,
promovendo a capacitação de instituições de
solidariedade social. Em 2020 deu-se início a este
caminho, através de duas grandes parcerias:
• Nova SBE, departamento de Impact Experience:
programa de bolsas de estágios e mentoria,
que pretende desenvolver projetos com impacto
nas organizações do terceiro setor, levando os
estudantes a desenvolver projetos, ao longo
do ano letivo, junto de organizações, sendo
apoiados por mentores que são Colaboradoresvoluntários da Fundação Ageas;
• GEOfundos – fundo certo com sucesso:
capacitámos 17 instituições para saberem fazer
uma candidatura a fundos e oferecemos uma
anuidade da plataforma GEOfundos, a única

plataforma online em Portugal que reúne todas
as oportunidades de financiamento, nacionais e
internacionais, disponíveis para as entidades e
iniciativas da Economia Social.

Foi mesmo boa esta formação
– muito obrigada por esta oportunidade
e pela subscrição da GEOfundos! Vamos
usar mesmo. Dei por mim a pensar em
tantos erros que podia ter evitado, mas,
é como a Célia [Inácio, ex-Presidente da
Fundação Ageas] diz, nunca temos tempo
para dedicar a 100%. Vamos ver se 2021 traz
bons resultados.

Bagos D’Ouro

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL
Apostamos em empreendedores sociais cujos
desafios sociais, visados pelos próprios projetos, se
encontram alinhados com as problemáticas definidas
como prioritárias na obra da Fundação Ageas.
Capacitamos e promovemos a inclusão de
pessoas socialmente fragilizadas, através da sua
empregabilidade. Neste âmbito, destacam-se
alguns dos projetos de empreendedorismo social,

nos quais a Fundação Ageas foi entidade
implementadora, ou investidora social, em 2020.

122 mil euros
6 projetos de investimento social em parcerias
para o impacto

18 projetos em aceleração
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Escola de Impacto
A l Escola de Impacto é uma iniciativa promovida
pela Fundação Ageas, em parceria com o Impact Hub
Lisbon na qual o empreendedorismo e a inovação
social são utilizados como ferramentas para potenciar
a mudança social. Visa promover a empregabilidade
– seja por via da criação de negócio próprio ou da
reinserção no mercado de trabalho –, apoiando
projetos de empreendedorismo de impacto com
responsabilidade social, ambiental e económica, com
modelos de negócio sustentáveis.
Um dos impactos da pandemia de Covid-19 foi o
aumento da taxa de desemprego. Para dar resposta a
esta crise social foi lançado, em 2020, o curso Relançate, como adaptação online da Escola de Impacto –
Programa de Empreendedorismo e Inovação Social

são acompanhados no desenvolvimento da sua ideia
ou projeto de impacto, através de formação contínua,
composta por várias fases de trabalho prático, com
exercícios, apresentações e sessões de feedback.
Os participantes têm ainda acesso a mentoria constante,
composta por profissionais de vários setores, quer para
o seu projeto, quer no âmbito pessoal.
(cujas primeiras edições decorreram em 2017 e 2018). Pela
sua componente digital, o Relança-te permite que os seus
participantes vivam em qualquer zona do país.

Este percurso de capacitação inclui um Bootcamp,
uma fase de aceleração e outra de incubação. Todas
elas preveem um processo de seleção e só os projetos
selecionados seguem para a etapa seguinte.

Esta é uma escola prática que consiste num percurso
de capacitação e motivação com sete meses de
duração. Ao longo deste percurso, os participantes

Aos dez projetos finalistas é oferecida, pela
Fundação Ageas, uma bolsa de incubação no valor de
1.500 euros.

140 candidatos
13 nacionalidades
50 participantes completaram o bootcamp
35 anos idade média
75% participantes com ideia definida
e 14% com projeto em fase inicial
3 dias de evento online
18 projetos em aceleração
Participantes de sete distritos:
Vila Real, Porto, Braga, Lisboa, Setúbal,
Évora e Faro

Temas/áreas dos projetos: educação,
saúde, comunicação e alimentação

A crise pandémica de 2020 tem consequências
graves, mas representa também uma
oportunidade para criarmos e incentivarmos
melhores soluções. Os negócios de impacto com
preocupações sociais e ambientais são fulcrais
na reconstrução social futura e pretendemos
com este programa relançar carreiras e apoiar
os empreendedores na construção do seu
projeto.
Francesco Rocca, Gestor da Impact Hub Lisbon
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Investimento social: parcerias para o impacto
O instrumento de financiamento l “Parcerias para
o Impacto” é gerido pela iniciativa pública Portugal
Inovação Social. Tem como objetivo financiar a criação,
desenvolvimento ou crescimento de projetos de
inovação social, em formato de cofinanciamento com
investidores sociais, estimulando a filantropia de impacto
e contribuindo para um modelo de financiamento mais
estável, eficaz e duradouro. Permite um cofinanciamento
de 70% através de subvenção não reembolsável, sendo os
restantes 30% assegurados por um ou mais investidores
sociais.

•

•
•

A Fundação Ageas participa, enquanto Investidor Social e,
em 2020, apoiou seis iniciativas:
• Programa abem – através de uma parceria com a
Associação Dignitude, apoiámos esta iniciativa para
garantir que todos os portugueses tenham acesso aos
medicamentos que necessitam;
• Iniciativa 55+ – promove relações de partilha
intergeracionais, preservando o nível de autonomia e
independência, prevenindo situações de isolamento e
criando um complemento económico através de uma
plataforma humana de base tecnológica que oferece
serviços variados e comunitários (ex., jardinagem,

•

pequenas reparações, comida ao domicílio, entre
outras) e eventos de formação ou de partilha de
saberes;
Palhaços D’Opital – pretende mudar o mundo em prol
da valorização e dignificação da pessoa mais velha,
através da arte e com recurso a técnicas artísticas,
alegria, humor e afetos em ambiente complexos.
Pretende também levar a sua missão e visão a hospitais
de todo o país e partilhar esta viagem com o mundo;
Escola de impacto (ver destaque anterior);
Plataforma Saúde em Diálogo – projeto de promoção
da literacia em saúde que pretende melhorar a
qualidade de vida de cidadãos algarvios de grupos mais
vulneráveis, com mais de 65 anos de idade, com fracos
recursos económicos e baixa escolaridade;
VilacomVida – iniciativa que tem por base a criação de
uma resposta social para um grupo negligenciado da
Sociedade, que atualmente tem a mesma “solução” que
outras pessoas com défice cognitivo profundo e, como
tal, sem potencial para um contrato de trabalho e, por
isso, sem terem uma vida autónoma.

6 iniciativas apoiadas
Cerca 35 mil euros investidos

Estamos muito orgulhosos da parceria com a Junior Achievement Portugal e de fazer
parte do Company of the Year Competition. A qualidade das ideias e das equipas é
incrível. Estamos profundamente empenhados em contribuir para fazer a diferença
na vida dos nossos jovens, apoiando-os neste incrível caminho de transformação.
José Gomes, Chief Operations Officer do Grupo Ageas Portugal

FUNDAÇÃO AGEAS

Prémio de inovação social da Fundação,
em parceria com a Junior Achievement Portugal
Em julho de 2020 foi realizada a 31.ª final da l “Company of
the Year Competition”, promovida pela Junior Achievement
Europe e que decorreu em streaming a partir de Portugal.
Esta edição assinalou vários marcos: o 15.º aniversário da
Junior Achievement em Portugal, a 1.ª edição virtual e a
atribuição de um prémio da Fundação Ageas.
A Junior Achievement Portugal (JAP) inspira e prepara
crianças e jovens para terem sucesso numa economia
global, dota jovens empreendedores com competências
fundamentais que fortalecem o mundo do trabalho
e o aproximam do mundo das escolas, e estimula o
desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade
individual.
Nesta competição europeia, a Fundação Ageas atribuiu,
no âmbito da sua parceria com a JAP, o prémio “Social
Innovation Award”, que tem como objetivo distinguir a
miniempresa com a abordagem, solução ou produto, mais
inovadora e eficaz nas soluções para o futuro.
A cerimónia contou com a participação de vários oradores
tais como Paolo Gentiloni (Comissário Europeu da
Economia), Mariya Gabriel (Comissária Europeia para a
Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude)
ou Martin Kern (Diretor Instituto Europeu de Tecnologia),
entre várias outras ilustres participações.
Neste evento, apresentado pela Catarina Furtado e que
teve ainda uma participação especial da cantora Áurea,
foram conhecidas as três empresas vencedoras:
1º lugar: “Bubbles”, da Dinamarca – um servidor de voz
que ajuda a melhorar a comunicação entre professores
e alunos com transtorno de défice de atenção. Ao
criar “uma bolha de aprendizagem” (ligação ao nome

Apresentação de Catarina Furtado e José Gomes
para entregar o prémio à empresa vencedora

“Bubbles”, bolhas em inglês), conseguem ajudar os
alunos a ter um maior rendimento académico;
2º lugar: “Sigma”, uma empresa de Israel, que criou a
“AquaSense”, uma pulseira capaz de salvar vidas – com um
sensor de água, a pulseira consegue identificar quando as
crianças se estão a afogar e notifica os pais e autoridades
de socorro (como Nadadores-Salvadores ou INEM);
3º lugar: a “Tensopathy”, da Turquia.
A “Tensopathy” foi também a vencedora do prémio Fundação
Ageas “Social Innovation Award”, que procura melhorar
a qualidade de vida de pessoas que passaram, ou estão a
passar, por tratamentos de quimioterapia. A nível mundial,
anualmente, cerca de 12 milhões de pacientes recebem este
tratamento e, desses, 68% são afetados por dormência na
ponta dos dedos como efeito secundário. Esta neuropatia
começa com o processo de tratamento de quimioterapia do
paciente e acompanha-o toda a vida.
Este projeto distinguiu-se, não só pela solução inovadora
deste problema social, real e global, como também por se
centrar no ODS 3 - Saúde de Qualidade.
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Muitos sucessos
para o futuro, Célia!
Muito obrigado, foram mais de 13 maravilhosos anos de dedicação, serviço e empenho,
a cuidar, partilhar, desafiar e entregar.
A Célia Inácio teve um papel preponderante no crescimento da Fundação Ageas
e fez dela um exemplo único em Portugal e no contexto internacional do Grupo Ageas.
O Grupo Ageas Portugal reforça, deste modo, o seu agradecimento, de forma sentida, à
Célia e deseja muito sucesso no seu novo desafio e sonho de longa data.

Estamos juntos por um mundo melhor! Hoje e sempre.

Célia Inácio, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Ageas até 2020
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8.1 Sobre este relatório
O Grupo Ageas Portugal publica o seu primeiro
Relatório de Sustentabilidade, referente a 2020,
ano que ficará na memória de todos.

assim como as hiperligações internas (j). Para
informações adicionais, consulte as hiperligações
disponíveis para os sites externos (l).

O relatório foi preparado de acordo com as Normas
da Global Reporting Initiative (GRI) na opção
“Essencial”. Na sua redação, nomeadamente no
relato dos indicadores GRI, foram consideradas
apenas as marcas seguradoras (ver tabela e
indicador 102-45). O relatório contempla ainda
iniciativas, projetos e programas desenvolvidos
pelas marcas além seguros (ver tabela e indicador
102-45) e Fundação Ageas.

MARCAS E EMPRESAS DO GRUPO AGEAS PORTUGAL APRESENTADAS NO RELATÓRIO:

Ao longo do relatório utilizámos maiúsculas para
referenciar os nossos principais Stakeholders –
Colaborador, Cliente, Parceiro, Acionista e Sociedade.

MARCAS
(DENOMINAÇÃO UTILIZADA
NO PRESENTE RELATÓRIO)

O Relatório de Sustentabilidade 2020 encontra-se
disponível em formato digital, podendo ser consultado
em português e inglês no site do Grupo Ageas Portugal.

DENOMINAÇÃO COMPLETA DA ENTIDADE

MARCAS SEGURADORAS
Ageas Seguros

Ageas Portugal - Companhia de Seguros S.A.
Ageas Portugal - Companhia de Seguros de Vida S.A.

Ageas Pensões

Ageas Sociedade Gestora Fundos Pensões, S.A.

Médis

Médis Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.

Devido à extensão dos conteúdos publicados,
optámos por excluir a utilização de linguagem
inclusiva, prescindido das referências de
desagregação por género. Porque estamos
comprometidos com a promoção da igualdade de
género, conforme espelhado nos conteúdos do
j Cap. 5.3, consideramos que esta opção em
nada prejudica o nosso posicionamento face a esta
matéria, nem as nossas políticas e práticas.

Ocidental

Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.
Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.

Seguro Direto

Ageas Portugal - Companhia de Seguros S.A.

Este Relatório de Sustentabilidade é interativo. Para
uma melhor experiência de consulta e leitura use a
barra de navegação localizada no topo das páginas,

MARCAS ALÉM SEGUROS (BEYOND INSURANCE)
Ageas Repara

Go Karsag, Unipessoal Lda.

Clínicas Médis

GO DNL, S.A.

Go Far

Go Far Insurance - Soluções e Serviços para Proteção da Saúde,
Mediação de Seguros, S.A.

Kleya

KPL - Kleya Premium Living, Unipessoal Lda.

Mundo Ageas

Mundo Ageas Serviços, Unipessoal, Lda.

CICLO DE PUBLICAÇÃO E PERÍODO COBERTO
PELO RELATÓRIO:
Este relatório contempla o exercício de um ano,
correspondente ao período de 1 de janeiro de 2020
a 31 de dezembro de 2020. O relatório passará a
ser publicado anualmente.
VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO:
A informação constante do relatório não foi sujeita
a uma verificação externa por uma entidade
independente.
DATA DE PUBLICAÇÃO:
Dezembro de 2021.
AGRADECIMENTOS:
Gostaríamos de deixar uma palavra especial de
agradecimento a todos os Colaboradores que
contribuíram com conteúdos, indicadores, revisão
e coerência para a elaboração desde Relatório
de Sustentabilidade, que é resultado de um
esforço conjunto e partilhado de muitas pessoas.
Agradecemos também aos nossos Stakeholders
que participaram ativamente no processo de
análise de materialidade.
OPINIÃO E CONTACTOS:
Valorizamos a opinião e contributos de todos
os nossos Stakeholders. Para qualquer
esclarecimento, sugestão ou ideia, no âmbito da
Sustentabilidade, contacte-nos através do E-mail:
j sustentabilidade@ageas.pt
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8.2 Tabela de correspondências
TÓPICOS MATERIAIS
DO GRUPO
AGEAS PORTUGAL

TÓPICOS MATERIAIS
DO GRUPO AGEAS (6)

TENDÊNCIAS
DE SUSTENTABILIDADE

Saúde e bem-estar dos nossos
Colaboradores
Futuro do trabalho

Desenvolvimento pessoal
e profissional
dos nossos Colaboradores

Futuro do trabalho
1

7

2

ERRADICAR
A POBREZA

8

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

AÇÃO
CLIMÁTICA

ERRADICAR
A FOME

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

14

PROTEGER A
VIDA MARINHA

7

Informações fáceis de compreender,
justas e transparentes para
os Clientes

22

33
1

77
3

88
4

99
57

1313
9

1414
10

1515
1113

15

16

17

ERRADICAR
A POBREZA

13

AÇÃO
CLIMÁTICA

ERRADICAR
AÇÃO
A FOMECLIMÁTICA

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

14

8

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

Cibersegurança e privacidade
dos dados
7
8
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

2

ERRADICAR
A POBREZA

2 13

PROTEGER A
VIDA MARINHA

PROTEGER
PROTEGER
A A
VIDA
MARINHA
VIDA
MARINHA
REDUZIR
AS
DESIGUALDADES

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

3 14

SAÚDE PROTEGER A
DE QUALIDADE
VIDA MARINHA

9

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

15

3

ERRADICAR
A FOME

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

44
2

SAÚDE
SAÚDE
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE
ERRADICAR

TRABALHO
DIGNO
TRABALHO
DIGNO
E CRESCIMENTO
EEDUCAÇÃO
CRESCIMENTO
ECONÓMICO
DE ECONÓMICO
QUALIDADE

AÇÃO
AÇÃO
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

Governance e ética nos negócios
1

ERRADICAR
ERRADICAR
A FOME
A FOME

ENERGIAS
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
RENOVÁVEIS
SAÚDE
E ACESSÍVEIS
EDE
ACESSÍVEIS
QUALIDADE

1

Governance responsável
e ética nos negócios

11

ERRADICAR
ERRADICAR
A POBREZA
A POBREZA

13

Governance responsável

ODS

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE
ERRADICAR

A POBREZA

INDÚSTRIA,
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO
INOVAÇÃO
E E
IGUALDADE
ENERGIAS
INFRAESTRUTURAS
DEINFRAESTRUTURAS
GÉNERO
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

PROTEGER
PROTEGER
A A
VIDA
VIDA
TERRESTRE
CIDADES
ETERRESTRE
AÇÃO
COMUNIDADES
CLIMÁTICA
SUSTENTÁVEIS

PRINCÍPIOS
DO UN GLOBAL
COMPACT

(7)

A FOME

55
3

1111
9

1616
1214

1717
15

JUSTIÇA
PAZ,PAZ,
JUSTIÇA
EPROTEGER
INSTITUIÇÕES
EPRODUÇÃO
INSTITUIÇÕES
A
EFICAZES
EFICAZES
E CONSUMO
VIDA MARINHA
SUSTENTÁVEIS

ÁGUA
POTÁVEL
ÁGUA
POTÁVEL
E SANEAMENTO
E SANEAMENTO
EDUCAÇÃO

DE QUALIDADE

1010
68

REDUZIR
REDUZIR
AS AS
DESIGUALDADES
DESIGUALDADES
ÁGUA
POTÁVELDIGNO
TRABALHO
E SANEAMENTO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

66
4

IGUALDADE
IGUALDADE
DE GÉNERO
DE GÉNERO
SAÚDE

1212
10

CIDADES
CIDADES
E E
COMUNIDADES
COMUNIDADES
INDÚSTRIA,
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
INOVAÇÃO
E

PRODUÇÃO
PRODUÇÃO
E CONSUMO
E CONSUMO
REDUZIR
AS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
DESIGUALDADES

INFRAESTRUTURAS

PARCERIAS
PARA
PARCERIAS
PARA
APROTEGER
IMPLEMENTAÇÃO
A IMPLEMENTAÇÃO
A
OBJETIVOS
DOSDOS
OBJETIVOS
VIDA
TERRESTRE

16

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

4

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

5

IGUALDADE
DE GÉNERO

6

1, 2, 6
11

17

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

210

311

412

5

4715

5816

6917

10

11

INDÚSTRIA,
ERRADICAR
INOVAÇÃO E
A POBREZA
INFRAESTRUTURAS

EDUCAÇÃO
PROTEGER A
ENERGIAS
DE RENOVÁVEIS
QUALIDADE
VIDA TERRESTRE
E ACESSÍVEIS

REDUZIR AS
ERRADICAR
DESIGUALDADES
A FOME

IGUALDADE
PAZ, JUSTIÇA
TRABALHO
DIGNO
DEEGÉNERO
E INSTITUIÇÕES
CRESCIMENTO
EFICAZES
ECONÓMICO

1013

1114

16

17

CIDADES
E
PROTEGER
A
COMUNIDADES
VIDA MARINHA
SUSTENTÁVEIS

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

CIDADES E
SAÚDE
COMUNIDADES
DE QUALIDADE
SUSTENTÁVEIS

ÁGUA
POTÁVEL
PARCERIAS PARA
INDÚSTRIA,
E SANEAMENTO
A IMPLEMENTAÇÃO
INOVAÇÃO
E
DOS OBJETIVOS
INFRAESTRUTURAS

1215

PRODUÇÃO
PROTEGER A
E CONSUMO
VIDA TERRESTRE
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO
EDUCAÇÃO
E CONSUMO
DE QUALIDADE
SUSTENTÁVEIS

16

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

IGUALDADE
DE GÉNERO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

6

12

GRI 102: Conteúdos Gerais

102-8

GRI 401: Emprego

401-1, 401-2, 401-3

GRI 402: Relações Laborais

402-1

GRI 403: Segurança e Saúde no Trabalho

403-1, 403-2, 403-3,
403-4, 403-5, 403-6,
403-7, 403-9, 403-10

GRI 404: Formação e Educação

404-1, 404-2, 404-3

GRI 405: Diversidade e Igualdade
de Oportunidade

405-1, 405-2

GRI 102: Conteúdos Gerais

102-16, 102-17, 102-18,
102-20, 102-23, 102-24,
102-25, 102-26, 102-41,
102-43, 102-44

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

l

(8)

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

19

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

6

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

SAÚDE
DE QUALIDADE

REDUZIR
AÇÃO AS
DESIGUALDADES
CLIMÁTICA

5

DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÉNERO

l NORMAS GRI

INDICADORES
GRI (8)

GRI 205: Combate à corrupção

205-1, 205-2, 205-3

GRI 408: Trabalho Infantil

408-1

GRI 409: Trabalho Forçado ou Escravo

409-1

GRI 412: Avaliação dos Direitos Humanos

412-1, 412-3

GRI 417: Rotulagem de Produtos e Serviços

417-1, 417-2, 417-3

CAPÍTULO/
SUBCAPÍTULO
DO RELATÓRIO

Cap. 5.1
Cap. 5.2
Cap. 5.3
Cap. 5.4
Tabela GRI

Cap. 3.2
Cap. 3.5
Cap. 4.1
Cap. 4.2
Cap. 4.3
Cap. 4.4
Tabela GRI

Considerando os oito principais tópicos de materialidade ESG (classificados como “altamente materiais” e “materiais”), quer ao nível do global, quer para Portugal (j Cap. 3.3).
Considerando os ODS para os quais o nosso contributo é mais expressivo (j Cap. 3.2).
(8)
Às normas e indicadores indicados, acresce a Norma GRI 103: Abordagem de Gestão e os indicadores 103-1, 103-2, 103-3, que são transversalmente aplicáveis, e indicadores da Norma GRI 102 de relato obrigatório.
(9)
Dada a importância local do apoio às Comunidades, realizado quer pela Fundação Ageas, quer corporativamente, ao resultado dos exercícios de materialidade juntámos o “Impacto na Comunidade” (j Cap. 3.3).
(10)
Remete-se para as informações financeiras disponíveis no site do Grupo Ageas Portugal, relativas à Holding e a cada entidade que compõe o Grupo.
(6)
(7)
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Produtos e serviços
que respondem
a desafios sociais
e ambientais

ANO
DE 2020

CONSTRUÇÃO DE UM
CAMINHO SUSTENTÁVEL

TÓPICOS MATERIAIS
DO GRUPO AGEAS (6)

Produtos e serviços de seguros
que protegem de desafios sociais
Produtos e serviços de seguro
que incentivam um comportamento
responsável

RESPONSABILIDADE E ÉTICA NA FORMA
COMO FAZEMOS NEGÓCIO

TENDÊNCIAS
DE SUSTENTABILIDADE

1

Finanças sustentáveis
11
22
climáticas
77

88

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
ENERGIAS
ERENOVÁVEIS
ACESSÍVEIS
E ACESSÍVEIS

Cidades sustentáveis

14
14

AÇÃO
CLIMÁTICA
AÇÃO
CLIMÁTICA

1
1

99
13

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO
INDÚSTRIA,
AÇÃO E
INFRAESTRUTURAS
INOVAÇÃO
E
CLIMÁTICA
INFRAESTRUTURAS

ERRADICAR
A
POBREZA
ERRADICAR
A POBREZA

15
15

PROTEGER A
VIDA
MARINHA
PROTEGER
A
VIDA MARINHA

7
7

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
ENERGIAS
E ACESSÍVEIS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

Futuro do trabalho

7

2

8

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

13

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

1

7

13

1

ERRADICAR
A POBREZA

ERRADICAR
A POBREZA

27

38

566
546

6
6
5

788
55789

899
668710
9

910
10
9810
11

10
1111
10
911
12

11
12
12
11
12
10

12
12
11

13
14
14
11
13
1114
15

14
15
15
12
14
15
12
13
16

15
16
16
15
16
14
17

16
17
17
16
17
15

17
17
16

TRABALHODIGNO
DIGNO
ENERGIAS
TRABALHO
E CRESCIMENTO
ERENOVÁVEIS
CRESCIMENTO
IGUALDADE
TRABALHO DIGNO
ENERGIAS
E ECONÓMICO
ACESSÍVEIS
ECONÓMICO
DE
IGUALDADE
INDÚSTRIA,
EGÉNERO
CRESCIMENTO
RENOVÁVEIS
DE
GÉNERO E
ECONÓMICO
EINOVAÇÃO
ACESSÍVEIS
INFRAESTRUTURAS

AÇÃO
PROTEGERA A
PROTEGER
CLIMÁTICA
VIDAMARINHA
VIDA
CIDADES
EMARINHA
AÇÃO
PROTEGER
A
COMUNIDADES
CIDADES
E A
PROTEGER
CLIMÁTICA
VIDA MARINHA
SUSTENTÁVEIS
COMUNIDADES
VIDA TERRESTRE
SUSTENTÁVEIS

314
4

PROTEGERAA
PROTEGER
VIDA
TERRESTRE
PROTEGER
A
VIDA
MARINHA
VIDA TERRESTRE

24

INDÚSTRIA,
ENERGIAS
INOVAÇÃO E
RENOVÁVEIS
EINFRAESTRUTURAS
ACESSÍVEIS

15
13

PROTEGER A
AÇÃO
VIDA TERRESTRE
CLIMÁTICA

ERRADICAR
A FOME

37

1
3

ERRADICAR
A POBREZA

7
49

SAÚDE
ENERGIAS
DERENOVÁVEIS
QUALIDADE
SAÚDE
TRABALHO DIGNO
DE
QUALIDADE E ACESSÍVEIS
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

SAÚDE
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DE
DE
QUALIDADE
QUALIDADE
DE
QUALIDADE
SAÚDE
EDUCAÇÃO
ERRADICAR
IGUALDADE
DE
DE
QUALIDADE
QUALIDADE
ADE
FOME
GÉNERO

INDÚSTRIA,
TRABALHO
DIGNO
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃOE E
EINOVAÇÃO
CRESCIMENTO
ÁGUA
POTÁVEL
INDÚSTRIA,
TRABALHO
DIGNO
INFRAESTRUTURAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUTURAS
EÁGUA
SANEAMENTO
POTÁVEL
REDUZIR
INOVAÇÃO
EAS
EENERGIAS
CRESCIMENTO
EECONÓMICO
SANEAMENTO
DESIGUALDADES
RENOVÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
E ACESSÍVEIS

PROTEGER
PROTEGER
AA
VIDA
VIDA
MARINHA
TERRESTRE
TERRESTRE
PRODUÇÃO
PROTEGER
PROTEGER
AA
EPRODUÇÃO
CONSUMO
AÇÃO
PAZ,MARINHA
JUSTIÇA
VIDA
VIDA
TERRESTRE
SUSTENTÁVEIS
ECLIMÁTICA
CONSUMO
E INSTITUIÇÕES
SUSTENTÁVEIS
EFICAZES

4255

EDUCAÇÃO
SAÚDE
DE
QUALIDADE
ERRADICAR
EDUCAÇÃO
DE
QUALIDADE
ADE
POBREZA
QUALIDADE

INDÚSTRIA,
REDUZIRASAS
REDUZIR
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES
E
DESIGUALDADES
INDÚSTRIA,
REDUZIR AS
INFRAESTRUTURAS
CIDADES
TRABALHO
INOVAÇÃO
DESIGUALDADES
EEDIGNO
E COMUNIDADES
CRESCIMENTO
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO

PROTEGER
PAZ,JUSTIÇA
JUSTIÇA
A
PAZ,
VIDA
E INSTITUIÇÕES
TERRESTRE
EPROTEGER
INSTITUIÇÕES
PAZ, JUSTIÇA
A
EFICAZES
EFICAZES
PROTEGER
APARA
PARCERIAS
VIDA
E INSTITUIÇÕES
TERRESTRE
VIDA
MARINHA
AEFICAZES
IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

IGUALDADE
EDUCAÇÃO
DE
GÉNERO
ERRADICAR
IGUALDADE
DE
QUALIDADE
ADE
FOME
GÉNERO

EDUCAÇÃO
IGUALDADE
IGUALDADE
DE
DE
QUALIDADE
GÉNERO
DE
GÉNERO
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
SAÚDE
ÁGUA
POTÁVEL
DE
DE
QUALIDADE
GÉNERO
DEE SANEAMENTO
QUALIDADE

REDUZIR
CIDADESEAS
E
CIDADES
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
COMUNIDADES
CIDADES
REDUZIR EAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
INDÚSTRIA,
PRODUÇÃO
COMUNIDADES
DESIGUALDADES
INOVAÇÃO
E CONSUMO
E
SUSTENTÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS

PAZ,
JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA
PARCERIAS
PARA
EA
INSTITUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO
A
IMPLEMENTAÇÃO
PAZ,
JUSTIÇAPARA
PARCERIAS
EFICAZES
DOSOBJETIVOS
OBJETIVOS
DOS
A
EPROTEGER
AINSTITUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO
VIDA
TERRESTRE
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

536
6

64

12
11
912

12
10

ÁGUA POTÁVEL
IGUALDADE
EÁGUA
SANEAMENTO
SAÚDE
POTÁVEL
DE
GÉNERO
DEE SANEAMENTO
QUALIDADE

IGUALDADE
ÁGUAPOTÁVEL
POTÁVEL
ÁGUA
DE
EGÉNERO
SANEAMENTO
EIGUALDADE
SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL
EDUCAÇÃO
DE
E SANEAMENTO
GÉNERO
DE QUALIDADE

CIDADES
PRODUÇÃO
E
PRODUÇÃO
COMUNIDADES
E CONSUMO
E CONSUMO
CIDADES
PRODUÇÃO
E
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
REDUZIR
AS
COMUNIDADES
E CONSUMO
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS

5

17

l NORMAS GRI
6

PRODUÇÃO
E CONSUMO
PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEIS
CIDADES
E
E CONSUMO
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS

9710
10

11
10
811

16
15
13
16

17
16
14
17

REDUZIR AS
INDÚSTRIA,
DESIGUALDADES
REDUZIR
ENERGIAS
INOVAÇÃO
E AS
DESIGUALDADES
RENOVÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
E ACESSÍVEIS

PAZ, JUSTIÇA
PROTEGER
A
EPAZ,
INSTITUIÇÕES
AÇÃO
JUSTIÇA
VIDA
TERRESTRE
CLIMÁTICA
EEFICAZES
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

35

EDUCAÇÃO
ERRADICAR
QUALIDADE
ADE
FOME

810

REDUZIRDIGNO
AS
TRABALHO
DESIGUALDADES
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

16
14

ERRADICAR
A POBREZA

12

SAÚDE
DE QUALIDADE

l

(8)

INDICADORES
GRI (8)

7

13

AÇÃO
CLIMÁTICA

813

AÇÃO
CLIMÁTICA

14

8

14

914

913

PAZ, JUSTIÇA
PROTEGER
A
E INSTITUIÇÕES
VIDA
MARINHA
EFICAZES

12
4

ERRADICAR
ERRADICAR
AAPOBREZA
FOME

CIDADES AS
E
REDUZIR
COMUNIDADES
CIDADES
EDIGNO
TRABALHO
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS
E COMUNIDADES
CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO

IGUALDADE
SAÚDE
GÉNERO
DEDEQUALIDADE

911

CIDADES E
INDÚSTRIA,
COMUNIDADES
INOVAÇÃO
E
SUSTENTÁVEIS
INFRAESTRUTURAS

17
15

PARCERIASAPARA
PROTEGER
A IMPLEMENTAÇÃO
VIDA
TERRESTRE
DOS OBJETIVOS

23
5

ERRADICAR
ERRADICAR
AAPOBREZA
FOME

1

PRODUÇÃO
CIDADES
E
E CONSUMO
INDÚSTRIA,
PRODUÇÃO
COMUNIDADES
INOVAÇÃO
ESUSTENTÁVEIS
CONSUMO
E
SUSTENTÁVEIS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS

ERRADICAR

17
15

A POBREZA
PARCERIAS
PAZ,
JUSTIÇAPARA
A
IMPLEMENTAÇÃO
APARA
PARCERIAS
EPROTEGER
INSTITUIÇÕES
DOS
OBJETIVOS
VIDA
MARINHA
A IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

Cap. 6.1
Cap. 6.2
Cap. 6.3

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

6

IGUALDADE
DE GÉNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

467

PRODUÇÃO
AS
EREDUZIR
CONSUMO
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS

16

SAÚDE
DE QUALIDADE

17

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

58

69

12
13
10

1114

1215

16

17

PRODUÇÃO
AÇÃO AS
REDUZIR
ECLIMÁTICA
CONSUMO
DESIGUALDADES
SUSTENTÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

34
6

12

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

1, 2,34, 5, 7,48, 9, 105

2

ERRADICAR
A FOME
PARCERIAS PARA
A
APROTEGER
IMPLEMENTAÇÃO
VIDAOBJETIVOS
TERRESTRE
DOS

ÁGUA
POTÁVEL
ENERGIAS
EDUCAÇÃO
SANEAMENTO
DEERENOVÁVEIS
QUALIDADE
E ACESSÍVEIS

11

TRABALHO DIGNO
IGUALDADE
CRESCIMENTO
DEEGÉNERO
ECONÓMICO

PROTEGER
A
CIDADES
E
VIDA MARINHA
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

478

6

IGUALDADE
DE GÉNERO

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

INDÚSTRIA,
ÁGUA
POTÁVEL
E
EINOVAÇÃO
SANEAMENTO
INFRAESTRUTURAS

PROTEGER A
PRODUÇÃO
VIDA TERRESTRE
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

10

16

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

7, 8, 9

11

17

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12

Cap. 6.4

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

305-1, 305-2, 305-3,
305-4

Cap. 4.5
Cap. 5.1
Cap. 6.3
Tabela GRI

GRI 413: Comunidades Locais

413-1

Cap. 6.1
Cap. 7.1
Cap. 7.2
Tabela GRI

GRI 201: Desempenho Económico

201-1, 201-2

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

GRI 305: Emissões

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

45

56

6

ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
SAÚDE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
ADEFOME
DE QUALIDADE
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
E SANEAMENTO
QUALIDADE SAÚDE
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EDUCAÇÃO
IGUALDADE DE GÉNERO
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO ÁGUA POTÁVEL
EDUCAÇÃO ADE
FOME
QUALIDADE IGUALDADE DE
DEQUALIDADE
QUALIDADE ÁGUA POTÁVEL DEDEQUALIDADE
GÉNERO
DEE SANEAMENTO
GÉNERO
E SANEAMENTO
DE QUALIDADE
DE GÉNERO
E SANEAMENTO

23

78
510

589

13
14
11
16

11
14
15

34

89
6
11

6910

15

10
13
14

14
15
12
17

12
15
16

1
16

ERRADICAR
A POBREZA

2
17

ERRADICAR
A FOME

PROTEGER A
PROTEGER A
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
PROTEGER A VIDA MARINHA PROTEGER A VIDA TERRESTRE PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES PARCERIAS PARA
DOS OBJETIVOS
VIDA MARINHA
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES EFICAZES
A IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

15

Alterações climáticas e transição
para economia de baixo carbono

16

CAPÍTULO/
SUBCAPÍTULO
DO RELATÓRIO

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

9
10
12

45

10
11

56

11
12

6

12

INDÚSTRIA,
REDUZIREAS
CIDADES
E
PRODUÇÃO
TRABALHO
ENERGIAS DIGNO
INDÚSTRIA,DIGNO
REDUZIR AS
CIDADES
PRODUÇÃO
TRABALHO
ENERGIAS
INOVAÇÃO E
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
EINOVAÇÃO
CRESCIMENTO
E INDÚSTRIA,
E CONSUMO PRODUÇÃO E CONSUMO
ERENOVÁVEIS
CRESCIMENTOIGUALDADE
RENOVÁVEIS EDUCAÇÃO
ÁGUA
POTÁVEL
INDÚSTRIA,DIGNO
REDUZIR
AS DESIGUALDADESCIDADES
REDUZIR EAS COMUNIDADES CIDADES
PRODUÇÃO
E
TRABALHO
TRABALHO DIGNO
ENERGIAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO E SANEAMENTO INFRAESTRUTURAS
E ACESSÍVEIS DE GÉNERO
SUSTENTÁVEIS COMUNIDADES
E ACESSÍVEIS DE
EDUCAÇÃO
IGUALDADE
ÁGUA
POTÁVEL
INDÚSTRIA,
REDUZIR AS EINOVAÇÃO
CIDADES
E INOVAÇÃO
PRODUÇÃO COMUNIDADES
E INFRAESTRUTURAS
DESIGUALDADES
E
DESIGUALDADES
E CONSUMO SUSTENTÁVEIS E CONSUMO
CRESCIMENTO
E QUALIDADE
CRESCIMENTOECONÓMICO
RENOVÁVEIS
DE
QUALIDADE
GÉNERO
ECOMUNIDADES
SANEAMENTOINFRAESTRUTURASE CONSUMO SUSTENTÁVEIS
INOVAÇÃO
E EECONÓMICO
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
ACESSÍVEIS DEDESIGUALDADES
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS

13
10
15

TABELA
GRI

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

12

7, 8, 9

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
PARCERIAS PARA
DOS OBJETIVOS
JUSTIÇA
APAZ,
IMPLEMENTAÇÃO
E INSTITUIÇÕES
DOS
OBJETIVOS
EFICAZES

ÁGUA POTÁVEL
EEDUCAÇÃO
SANEAMENTO
DE QUALIDADE

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL
EIGUALDADE
SANEAMENTO
DE GÉNERO

O NOSSO
RELATÓRIO

PARCERIAS PARA
APARCERIAS
IMPLEMENTAÇÃO
PARA
DOS
OBJETIVOS
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

INDÚSTRIA,
TRABALHO
DIGNO
INOVAÇÃO
E
E INDÚSTRIA,
CRESCIMENTO
INFRAESTRUTURAS
INOVAÇÃO
E
ECONÓMICO
INFRAESTRUTURAS

15
14
15

ERRADICAR
SAÚDE
SAÚDE
ADEFOME
DEQUALIDADE
QUALIDADE
ERRADICAR
SAÚDE
EDUCAÇÃO
AERRADICAR
DE
FOME
QUALIDADE
ADE
POBREZA
QUALIDADE

AO LADO DA
COMUNIDADE

15
16

10
11

16
17

1112

12

1, 6, 7, 8
17

AÇÃO
PROTEGER A
PROTEGER
A
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS PARA
AÇÃO
PROTEGER A
PAZ, JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
A IMPLEMENTAÇÃO
CLIMÁTICA
VIDA MARINHA
TERRESTRE
A
IMPLEMENTAÇÃO
INDÚSTRIA,
REDUZIR
AS A CLIMÁTICA
CIDADES
E AA VIDA MARINHA
PRODUÇÃO
TRABALHO DIGNO
ENERGIAS
AÇÃO
AÇÃO
PROTEGER
PROTEGER
PROTEGER
PROTEGER
PAZ, JUSTIÇA
A E INSTITUIÇÕES PAZ,
JUSTIÇAPARA
PARCERIAS
PARCERIAS PARA
EFICAZES
DOS OBJETIVOS
EFICAZES
DOS
OBJETIVOS
E
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
E
CONSUMO
E CRESCIMENTO INDÚSTRIA,
RENOVÁVEIS TRABALHO
REDUZIR
AS
CIDADES
E
PRODUÇÃO
ENERGIAS
AÇÃO DIGNO
PROTEGER AINOVAÇÃO
PROTEGER
A
PAZ,
JUSTIÇA
PARCERIAS
PARA
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
VIDA MARINHA
VIDA
VIDAMARINHA
TERRESTRE
VIDA
E INSTITUIÇÕES
TERRESTRE
EAINSTITUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO
A IMPLEMENTAÇÃO
SUSTENTÁVEIS EACONSUMO
SUSTENTÁVEIS
E INFRAESTRUTURASDESIGUALDADES
COMUNIDADES
RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS E CRESCIMENTO
CLIMÁTICA ECONÓMICO INOVAÇÃO
VIDA MARINHA
VIDA TERRESTRE
E INSTITUIÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO
EFICAZES
EFICAZES
DOS OBJETIVOS
DOS OBJETIVOS
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS
SUSTENTÁVEIS
ECONÓMICO
E ACESSÍVEIS
EFICAZES
DOS OBJETIVOS

Finanças sustentáveis
Resiliência financeira (10)

2

ERRADICAR
ENERGIAS
ARENOVÁVEIS
FOME
E ACESSÍVEIS

ERRADICAR
A FOME

455
4356

89
9

SAÚDE
ERRADICAR
QUALIDADE
ADE
POBREZA

1

2

ERRADICAR
A POBREZA

79

344
2345

17
17

PAZ, JUSTIÇA
EPAZ,
INSTITUIÇÕES
JUSTIÇA
EFICAZES
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PROTEGER A
AÇÃO
VIDA
MARINHA
PROTEGER
A
CLIMÁTICA
VIDA MARINHA

ERRADICAR
A FOME

233
2143

SAÚDE
ERRADICAR
QUALIDADE
SAÚDE
A DE
FOME
DE QUALIDADE

TRABALHO DIGNO
ENERGIAS
E CRESCIMENTO
TRABALHO
DIGNO
RENOVÁVEIS
CRESCIMENTO
EEECONÓMICO
ACESSÍVEIS
ECONÓMICO

PROTEGER A
VIDA MARINHA

1

Investimento
na comunidade (9)

233

16
16

PROTEGER A
VIDA
TERRESTRE
PROTEGER
A
VIDA TERRESTRE

78
8

AÇÃO
AÇÃO
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
REDUZIR
AÇÃO AS
DESIGUALDADES
REDUZIR
AS A
PROTEGER
CLIMÁTICA
DESIGUALDADES
VIDA MARINHA

ERRADICAR
ERRADICAR
FOME
ERRADICAR
AA
POBREZA
A FOME

Alterações climáticas e transição
para economia de baixo
13 carbono
14
AÇÃO
CLIMÁTICA

Resiliência financeira

122

AÇÃO
CLIMÁTICA
AÇÃO
CLIMÁTICA

ERRADICAR
A POBREZA

PRINCÍPIOS
DO UN GLOBAL
COMPACT

122
123

ERRADICAR
ERRADICAR
ERRADICAR
AAPOBREZA
AFOME
FOME
ERRADICAR
ERRADICAR
AASAÚDE
POBREZA
FOME
DE QUALIDADE

13
13
10
13
10
14

Alterações climáticas e transição
14
13
para economia de baixo 13
carbono
13
14
Cidades sustentáveis1

Processos sustentáveis
e eficientes

ERRADICAR
ERRADICAR
APOBREZA
POBREZA
A ERRADICAR
AERRADICAR
POBREZA
A FOME

ENERGIAS
ENERGIAS
RENOVÁVEIS
RENOVÁVEIS
EDUCAÇÃO
ENERGIAS
E ACESSÍVEIS
ETRABALHO
ACESSÍVEIS
DE
QUALIDADEDIGNO
EDUCAÇÃO
RENOVÁVEIS
DEEEQUALIDADE
CRESCIMENTO
ACESSÍVEIS
ECONÓMICO

SAÚDE
DE
QUALIDADE
SAÚDE
ENERGIAS
DERENOVÁVEIS
QUALIDADE
E ACESSÍVEIS

TRABALHO DIGNO
ETRABALHO
CRESCIMENTO
DIGNO
ECONÓMICO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

Finanças sustentáveis
Investimentos socialmente
responsáveis com foco
em desafios sociais

11
21

ERRADICAR
A POBREZA

77
337
4487
transição

ERRADICAR
AERRADICAR
FOME
A FOME

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

ODS (7)

Alterações
e
para economia de baixo carbono
ERRADICAR
AERRADICAR
POBREZA
A POBREZA

13
13

Investimento
responsável

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

7

13

17

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

AÇÃO
CLIMÁTICA

8

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

14

PROTEGER A
VIDA MARINHA

3

9

SAÚDE
DE QUALIDADE

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

15

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

16
17
4

10

16

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

REDUZIR AS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17
5

11

17

IGUALDADE
DE GÉNERO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

6

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

12

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

Em números
Tabela GRI

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

Considerando os oito principais tópicos de materialidade ESG (classificados como “altamente materiais” e “materiais”), quer ao nível do global, quer para Portugal (j Cap. 3.3).
Considerando os ODS para os quais o nosso contributo é mais expressivo (j Cap. 3.2).
(8)
Às normas e indicadores indicados, acresce a Norma GRI 103: Abordagem de Gestão e os indicadores 103-1, 103-2, 103-3, que são transversalmente aplicáveis, e indicadores da Norma GRI 102 de relato obrigatório.
(9)
Dada a importância local do apoio às Comunidades, realizado quer pela Fundação Ageas, quer corporativamente, ao resultado dos exercícios de materialidade juntámos o “Impacto na Comunidade” (j Cap. 3.3).
(10)
Remete-se para as informações financeiras disponíveis no site do Grupo Ageas Portugal, relativas à Holding e a cada entidade que compõe o Grupo.
(6)
(7)
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8.3 Glossário
Bancassurance

Materializando o nosso compromisso
de comunicar de forma clara, de tentar
desmistificar o mundo dos seguros
– “segurês” –, e de reforçar a literacia
financeira dos nossos Stakeholders,
elaborámos o presente glossário.

Acordo entre um banco
e uma seguradora, que
permite à seguradora
vender os seus produtos
e serviços à base de
clientes do banco.

Agente de seguros

Capital seguro

Exerce a atividade de distribuição
de seguros em nome e por conta de
uma ou mais empresas de seguros
ou de outros mediadores de seguros,
nos termos do contrato ou dos
contratos que celebre com essas entidades.

Valor máximo que o segurador
paga em caso de sinistro, mesmo
que o prejuízo seja superior.
Este valor é, normalmente,
definido nas condições
particulares da apólice.

Apólice de seguro
Documento escrito, datado e
assinado que formaliza e estabelece
as condições do contrato de seguro
celebrado entre a seguradora e
o tomador do seguro; inclui as
condições gerais, especiais e particulares.

Coberturas
Conjunto de situações ou
tipos de riscos que o seguro
salvaguarda. As coberturas
são acordadas entre a
seguradora e o tomador
do seguro e estão definidas na apólice de seguro.

Corretor de seguros

Fundo de Pensões Aberto

Exerce a atividade da
mediação de seguros de forma
independente face às empresas
de seguros.

Fundo de Pensões
€

Fundo para o qual são
efetuadas contribuições
€
de forma a constituir um
património, sob a forma
de renda ou capital.
O pagamento destas
prestações resulta das
condições fixadas num plano
de pensões previamente acordado entre
a entidade gestora e os aderentes
ao fundo.

€

Quando não existe qualquer
vínculo entre os aderentes
ao fundo, dependendo a
adesão apenas da aceitação
da entidade gestora, sendo
o seu património representado
por unidades de participação. A constituição dos
Fundos de Pensões Abertos é da iniciativa da
entidade gestora.

€

Indemnização
Valor pago pela seguradora
para reparar danos que
sejam provocados por
uma ocorrência prevista nas
coberturas do seguro.
A indemnização pode ser: a reparação de um bem
(por exemplo o arranjo de um automóvel);
a substituição de um bem por outro ou o
pagamento do seu valor em dinheiro; um valor
definido no contrato (por exemplo, um valor por
cada dia em que não foi possível usar o automóvel);
uma renda ou pensão.
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Mediador de seguros
Pessoa ou entidade que
exerce a atividade de
mediação de seguros, e que
se encontra inscrito como
Mediador na Autoridade
de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões (ASF).
Exemplos de categorias: agente de seguros;
corretor de seguros.

Prémio
Preço que o tomador do seguro paga
pelo seguro à seguradora.

APOSTA NAS NOSSAS PESSOAS
E NO FUTURO DO TRABALHO

Pessoa segura / Segurado
Pessoa ou entidade no
interesse da qual é feito o
contrato de seguro ou pessoa
cuja vida, saúde ou integridade
física se segura.

Risco
Possibilidade de ocorrência
de um evento ou série de
eventos futuros (quanto à sua
realização, ao momento em
que ocorre e aos danos dele decorrentes), cujo
contrato de seguro visa reparar ou compensar os
prejuízos resultantes.

Prevenção
Conjunto de medidas que visam
evitar a ocorrência ou diminuir
a gravidade dos sinistros.

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
NO CENTRO DAS NOSSAS ATIVIDADES

Ramo de seguro
Classificação legal dos
seguros, de acordo com
a sua natureza, como,
por exemplo, ramo Vida
e ramo não Vida.

AO LADO DA
COMUNIDADE

Ramo Não Vida
Engloba seguros
muito diversos,
sendo os mais
relevantes: Acidentes
(ex. Acidentes de
Trabalho e Pessoais);
Doença (vulgarmente conhecido por seguro de
Saúde); Veículos Terrestres; Incêndio e Elementos
da Natureza; Responsabilidade Civil; Crédito e
Caução; Perdas Pecuniárias Diversas; Proteção
Jurídica; Assistência.
Ramo Vida
Engloba os seguintes
seguros e operações: os
Seguros
de Vida; Seguros de
Nupcialidade e de
Natalidade; seguros
ligados a Fundos de
Investimento (unit linked);
Operações de Capitalização; Operações de Gestão
de Fundos Coletivos de Reforma.

O NOSSO
RELATÓRIO

TABELA
GRI

Sinistro
Evento ou série de eventos que
resultam de uma mesma causa e
que acionam a cobertura do risco
prevista no contrato.

Seguro
Contrato pelo qual
o tomador de seguro
se obriga ao pagamento de
certa quantia e a seguradora
se compromete a indemnizar
o primeiro ou terceiros, no caso de se verificar a
materialização de riscos cobertos.

Tomador de seguro
Titular do contrato, ou seja, pessoa
ou entidade que detém o seguro em
seu nome e que é responsável pelo
seu pagamento.
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