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Axa Portugal 

Micro Seguro 

 

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 micro seguro é uma área intrinsecamente ligada à responsabilidade social do 

sector segurador que neste momento está a emergir e à qual a AXA está 

especialmente atenta. Esta é uma área de negócio efectiva que desenvolve e 

disponibiliza, em simultâneo, ferramentas económicas a pessoas que se encontram 

no limiar da pobreza, e a possibilidade de efectuar seguros que protejam os seus 

bens, como ajuda relevante para uma vida melhor.  

 

Esta iniciativa de luta contra a exclusão no terreno insere-se na vontade da AXA de 

colocar o seu conhecimento e capacidade de inovação ao serviço de quem não tem 

acesso aos produtos tradicionais de seguros.  

 

O micro seguro não é, no entanto, uma solução apenas aplicável a países 

subdesenvolvidos.  

 

Nas economias desenvolvidas, o micro seguro está a assumir um papel relevante, 

tanto como meio de inclusão como no apoio a micro-empreendedores. Em Portugal, 

a AXA juntou-se, em 2009, à Associação Nacional de Direito ao Crédito – ANDC, no 

seu programa de micro-finanças.  

 

PROJECTO 

No protocolo assinado pelas duas entidades, o apoio assumido pela AXA traduz-se 

na criação de um pacote de seguros na área automóvel, Multi-risco, vida e saúde, 

com uma redução de 50% do prémio, associado ao micro-crédito concedido aos 
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candidatos a micro-empresários. Para além do desconto oferecido, um dos aspectos 

facilitadores é a possibilidade dos tomadores dos seguros poderem fraccionar o 

prémio em pagamentos trimestrais.  

 

RESULTADOS 

Com esta iniciativa, a AXA tornou-se a primeira seguradora em Portugal a actuar na 

área das micro-finanças.  

 

 


