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Caixa Seguros e Saúde  

Gente com Ideias – Programa de Responsabilidade Social das 

Seguradoras do Grupo CGD 

 

EMPRESA 

A Caixa Seguros e Saúde é a holding do Grupo Caixa Geral de Depósitos para as áreas 

seguradora e saúde, da qual fazem parte as seguintes empresas: Fidelidade Mundial, 

Império Bonança, Multicare, OK! TeleSeguro, CARES, EAPS e GEP. 

Líderes do mercado segurador nacional, estas empresas iniciaram, em 2007, um 

trabalho de reflexão sobre o Desenvolvimento Sustentável, que levou a um diagnóstico 

interno e a uma consulta a parceiros de negócio, à definição dos seus compromissos e 

das suas prioridades de actuação até 2010.  

Criar um projecto de comunicação interna ligado à Responsabilidade Social que 

sensibilizasse e unisse os colaboradores foi o ponto de partida para a constituição da 

equipa Gente com Ideias, que reúne um conjunto de colaboradores das empresas que 

subscrevem este programa. 

ENVOLVIMENTO 

O ponto de partida para a constituição da equipa Gente com Ideias era criar um 

projecto de comunicação interna ligado à Responsabilidade Social, que sensibilizasse e 

unisse os colaboradores. A missão da equipa era reflectir sobre a Responsabilidade 

Social das empresas abrangidas pelo Programa: analisar as práticas, definir as 

políticas, propor as acções e sensibilizar os restantes colaboradores. 
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O envolvimento dos stakeholders tem sido sempre a base deste trabalho, sendo os 

colaboradores o primeiro público do programa. A equipa Gente com Ideias, constituída 

actualmente por 18 colaboradores, participa activamente em todas as etapas e o 

projecto funciona como uma formação on the job. Trata-se de um compromisso da 

Administração que permite a um conjunto de colaboradores acompanhar, desenvolver 

e implementar práticas que atribuem a estas empresas uma preocupação da coerência 

do negócio, aliada à sustentabilidade. Trata-se de um desafio que atribuído 

legitimidade interna ao projecto, mobilizando os colaboradores e criando valor. 

PROJECTO 

Foram várias as fases que o projecto já ultrapassou. Identificamos, de seguida, os 

principais momentos do trabalho Gente com Ideias: 

 Criação de uma imagem e conceito de comunicação para o projecto. 

 Divulgação e recrutamento da equipa: foram recebidas 101 candidaturas entre os 

colaboradores. 

 Entrevistas com os candidatos 

 Formação contínua, adequada ao longo das fases de projecto e da evolução da 

equipa. 

 Planeamento das fases do projecto e definição de responsabilidades. 

 Benchmark sectorial para identificação das melhores práticas.  

 Estado da arte: diagnóstico das práticas existentes nas empresas que subscrevem o 

programa. 

 Percepção dos colaboradores: questionário com 40% de respostas sobre a 

percepção da Responsabilidade Social das seguradoras do Grupo CGD. 

 Percepção externa: consulta às partes interessadas. 

 Elaboração da Estratégia de Sustentabilidade e definição dos compromissos. 

 Definição do Plano de Acção 2008/2010. 

 Implementação do Plano de Acção: em curso. 

 

RESULTADOS 

Actualmente, as seguradoras do Grupo CGD têm uma Estratégia de Sustentabilidade, 

um caminho com objectivos e temas a desenvolver, com a preocupação de criar valor 
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para os seus stakeholders e o retorno para o seu negócio.  

Existe uma gradual nomeação de áreas e pessoas responsáveis para a gestão das 

diversas vertentes da sustentabilidade. É o caso do Ambiente, tendo já sido definida 

uma Política de Ambiente e um Plano de Acção para melhorar o desempenho ambiental 

destas empresas e investir na inovação de produtos ambientais. 

A Solidariedade foi uma área muito referida pelos colaboradores. Foi definida uma 

Estratégia de Solidariedade e está a ser preparado um Plano Geral de Voluntariado, 

que permitirá, de forma estruturada, a um conjunto de colaboradores voluntários, 

participar em acções de voluntariado empresarial e individual, no âmbito dos temas 

definidos. 

Estão ainda em curso projectos de inovação, como é o caso do microsseguro, em que 

se procuram soluções de produtos que respondem a grandes desafios do sector 

segurador em matéria de sustentabilidade. 

Internamente, as iniciativas do projecto são reportadas através de um site próprio. No 

futuro, poderá existir uma versão externa deste trabalho. 

Pelo seu pioneirismo e metodologia, o trabalho tem sido acompanhado por Helena 

Gonçalves, docente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do 

Porto, que redigiu, com 3 alunas, um estudo de caso sobre o projecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


