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Gente com Ideias 

UMA EQUIPA COM RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

EMPRESA 

A Caixa Seguros e Saúde é a holding do Grupo Caixa Geral de Depósitos e Gente 

com Ideias é o programa de Responsabilidade Social das seguradoras do Grupo 

CGD, de que fazem parte as seguintes empresas: Fidelidade Mundial, seguradora 

distinguida anos a fio como a marca em que os portugueses mais confiam e líder do 

mercado segurador nacional; Império Bonança, detentora de uma sólida posição e 

experiência no mercado segurador português, na Caixa Seguros desde 2005; 

MultiCare, líder no mercado de seguros de saúde, com a maior rede privada 

nacional de serviços de cuidados de saúde e uma rede de serviços complementares 

onde se destacam as áreas do apoio domiciliário, terapia da fala, psicologia, 

termas, ópticas, health clubs; OK! TeleSeguro, companhia do Grupo vocacionada 

para a venda do Seguro Automóvel através dos canais telefónico e internet, foi a 

primeira seguradora de venda directa com a qualidade certificada pela APCER – 

Norma 9001 e pela IQ Net – Management System; CARES, seguradora 

especializada em serviços de assistência e protecção jurídica, é líder de mercado 

em Portugal; EAPS, prestadora de serviços técnicos de avaliação e redução de 

vulnerabilidades e riscos, consultoria, projectos, auditorias técnicas, certificação 

energética e da qualidade do ar interior em edifícios, e formação no âmbito da 

prevenção, protecção e segurança de pessoas, património e ambiente; A EAPS 

integra o EAPS Lab – Laboratório de Ensaios, acreditado pelo IPAC segundo o 

referencial NP EN ISO/IEC 17025:2005 e acreditado também pela DGERT, como 

entidade formadora; GEP – Gestão de Peritagens, dedica-se à peritagem automóvel 
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e presta serviços nas vertentes da averiguação automóvel e de acidentes de 

trabalho, reconstrução técnica de acidentes e peritagens patrimoniais. 

 

ENVOLVIMENTO 

O papel crucial do sector segurador é cada vez mais visto como alavanca da 

recuperação económica e do restabelecimento da confiança, área em que o 

contributo das seguradoras do Grupo CGD se revestiu de grande significado. 

 

As seguradoras do Grupo CGD, líderes do mercado segurador nacional, 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 seguradoras do Grupo CGD. A missão da equipa consistiu em reflectir 

sobre a Responsabilidade Social das empresas abrangidas pelo Programa: analisar 

as práticas, definir as políticas, propor as acções e sensibilizar os restantes 

colaboradores. 

 

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 actualmen-te 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 tem atribuído legitimidade interna ao projecto, mobilizando os 

colaboradores e criando valor. 
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PROJECTO 

Contribuir para um mundo mais sustentável, promovendo uma maior equidade 

social, o respeito pelo ambiente e a aposta na inovação é o plano do Grupo CGD. 

Com estes princípios e muito empenho, nasce a Equipa Gente com Ideias, que 

desenvolveu o Programa de Responsabilidade Social das Seguradoras do Grupo 

CGD.  

 

Gente com Ideias é uma plataforma para as questões do desenvolvimento 

sustentável, que interage com as partes interessadas das do Grupo CGD, desde 

colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio e sociedade em geral. 

 

Para as empresas, a Responsabilidade Social é um comportamento consciente e 

responsável que emerge do colectivo de colaboradores. As suas preocupações 

sociais, económicas e ambientais levam a construir uma cultura interna mais activa 

e interventiva, que parte de um profundo conhecimento do negócio e dos seus 

desafios em matéria de sustentabilidade. 

 

O Projecto foi implementado por fases, iniciando com a criação de uma imagem e 

conceito de comunicação, a divulgação do projecto e a selecção rigorosa da equipa 

para o integrar. Foram realizadas formações contínuas, ao longo das várias fases 

do projecto, permitindo a evolução da equipa e a definição de responsabilidades. 

Numa das fases do Projecto foi realizado um levantamento do estado actual da 

integração do desenvolvimento sustentável das empresas do Programa para a 

identificação das melhores práticas a implementar na empresa, em matéria de 

governo da sociedade, gestão de riscos, recursos humanos, comunicação, 

mecenato, ambiente, higiene e segurança e relações com os fornecedores. Desta 

forma, foi possível desenhar com maior precisão a realidade das várias empresas. 

Uma outra fase do Projecto consistiu na elaboração de um questionário com 40% 

de respostas sobre a percepção da Responsabilidade Social nas Seguradoras do 

Grupo CGD, enquanto que para definir a percepção externa, de forma a entender o 
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que pensam as partes interessadas do desempenho em matéria de sustentabilidade 

foi realizada uma consulta junto dos stakeholders. 

 

Posteriormente, foi desenhada a Estratégia de Sustentabilidade com o objectivo de 

ser integrada em todos os departamentos e operações das empresas. A estratégia 

incidirá, em primeiro lugar, sobre as questões mais prementes e tradicionais. 

Assim, em 2008, os temas de comunicação, solidariedade, ambiente e inovação 

começaram a ser trabalhados pela equipa. 

 

A Estratégia de Sustentabilidade resulta do cruzamento da percepção do sector 

sobre os desafios da sustentabilidade, do resultado dos estudos desenvolvidos no 

âmbito do diagnóstico e do plano de negócio 2008/2010, plano esse igualmente 

definido numa das fases do Projecto. 

 

Actualmente, o Plano de Acção encontra-se em implementação e contempla os 

seguintes temas:  

 

2008/2009 › TEMAS E OUTPUTS EM CURSO 

Comunicação Colocação da sustentabilidade na ordem do dia 

Ambiente Definição de Política de Ambiente, Plano de Acção e Sensibilização 

Solidariedade 
Definição da Estratégica de Solidariedade e Plano Geral de 

Voluntariado 

Inovação 
Proposta de produtos para responder a desafios de 

sustentabilidade 

Avaliação 
Definição de critérios de sustentabilidade para avaliar clientes e 

fornecedores 
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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 para os seus stakeholders e o retorno para o seu 

negócio.  

 

Existe uma nomeação gradual 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 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, 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. 

 

 


