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EMPRESA 

A AXA Portugal é uma empresa nacional que opera no sector dos seguros e da 

Protecção Financeira. Inserida no Grupo AXA a nível mundial, a marca AXA 

comemorou os seus 20 anos em 2005 e, em 2009 reposicionou-se no mercado com 

uma nova imagem e uma nova assinatura – AXA / Redefinimos Standards. 

 

A actividade da AXA consiste na protecção dos riscos financeiros dos seus clientes. 

Isso implica desenvolver produtos e serviços de seguros, previdência, poupança e 

transmissão de património, que lhes permitam prosseguir os seus objectivos de 

vida com maior confiança e segurança, contando com a garantia de que AXA estará 

sempre presente ajudando-o a superar os imprevistos da vida. 

 

A estratégia da companhia está fortemente aliada a uma estratégia sustentável e 

responsável perante os nossos principais parceiros: Clientes, Accionistas, 

Fornecedores, Colaboradores, Ambiente e Sociedade. Estes são os pilares de uma 

estratégia global de Responsabilidade Corporativa, subjacente à missão da AXA: 

PROTEGER AS PESSOAS. 

 

Em 2008 e 2009, a AXA Portugal consolida e dá visibilidade à sua acção e 

posicionamento em matéria de Desenvolvimento Sustentável, lançando um 

Relatório anual de Sustentabilidade. 
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Fazendo parte de um Grupo dinâmico e inovador, a AXA tem procurado sempre 

explorar novos caminhos e, neste sentido, tem realizado um conjunto de iniciativas 

que vão no sentido de um maior comprometimento com Clientes, Distribuidores e 

Colaboradores/as. Este comprometimento traduz-se na redefinição da forma como 

a empresa trabalha, comunica e se relaciona com o Cliente, numa demonstração 

real de que cumpre os seus compromissos.  

 

ENVOLVIMENTO 

O Projecto Grandes Incapacitados nasceu de um programa Nacional no ramo 

Acidentes de Trabalho que a AXA decidiu juntar, de uma forma transversal, aos 

seguros de Automóvel e Multi-riscos, alargando o seu âmbito para o tratamento de 

todos os sinistrados de Danos Corporais. A AXA acciona este serviço quando uma 

pessoa segura sofre uma lesão corporal muito limitativa (em cerca de 60% ou 

mais), para poder auxiliar em áreas onde a resposta institucional e pública pode ser 

lenta ou por vezes inexistente. 

 

Um dos grandes objectivos que a AXA pretende alcançar com este projecto é a 

reinserção profissional da pessoa lesada, através da assistência clínica e apoio 

psicológico. 

 

PROJECTO 

Neste projecto, o Gabinete de Assistência Social da AXA assume um papel de 

grande importância, pois presta auxílio ao nível do contexto familiar (sócio-

económico), da avaliação de condições de mobilidade interior e exterior da 

habitação, e da ligação aos serviços de jurisdição e de segurança social pública. 

 

As pessoas incapacitadas têm um Gestor, um interlocutor privilegiado, responsável 

por acompanhar o sinistrado e articular a comunicação com todos os intervenientes 

do processo, tais como o Médico psicólogo, a Assistente Social e o gestor do 

sinistro. 
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RESULTADOS 

Após o sinistro, o sinistrado é novamente contactado pela AXA com o propósito de 

avaliar o seu grau de satisfação em relação a todo o processo e identificar a 

eventual necessidade de outro tipo de apoio. 


