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Jovens AXA  

Peça de teatro sobre Responsabilidade 

Corporativa 

 

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 

Ao proteger as pessoas a longo prazo, a AXA tem a responsabilidade inata de 

ajudar a sociedade. Envolver os/as colaboradores/as e prepará-los/as para o 

cumprimento do seu papel enquanto cidadãos corporativos foi um passo 

fundamental para estar a altura deste desafio. 

 

PROJECTO 

Através de uma iniciativa inovadora, no âmbito do programa de desenvolvimento 

de jovens de elevado potencial, A AXA Portugal convidou vinte e cinco profissionais 

a comunicar as Boas Práticas de Responsabilidade Corporativa da AXA através de 

uma peça de teatro. 

 

De maneira informal e bem-humorada, nas cenas da peça de teatro são retratadas 

situações do quotidiano do exercício da actividade seguradora onde a 

responsabilidade individual assume um papel preponderante no reconhecimento da 

AXA como empresa socialmente responsável. 

 

Alguns dos temas abordados: 

〉 Projecto grandes incapacitados 

〉 Transparência e clareza na comunicação na venda 

〉 Estudos do Barómetro Reforma 

〉 Estudo Prevenção Rodoviária 

〉 Reciclagem  

〉 Fundação AXA Corações em Acção 
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〉 Micro-seguro 

〉 Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

 

Reconhecida pela empresa, pelos colaboradores e pelos agentes comerciais como 

um excelente veículo de comunicação e sensibilização, a peça de teatro revelou-se 

como uma valiosa ferramenta de formação e desenvolvimento de competências 

individuais para este grupo de jovens profissionais. 

 

RESULTADOS 

Tendo o projecto iniciado em Outubro de 2009, a peça de teatro já foi, até ao 

momento, representada em dois fóruns da AXA, havendo o compromisso de 

transmitir a mensagem da Responsabilidade Individual/ Corporativa em todos os 

grandes eventos da empresa, e talvez alargar ao exterior. 

 


