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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.  

 

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 
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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 

A AXA procura que os seus colaboradores se sintam cada vez melhor e mais 

satisfeitos no seu dia-a-dia, incentivando o equilíbrio entre a vida pessoal e um 

desempenho profissional de excelência. 

 

Procurando ver o/a colaborador/a de uma forma integrada enquanto pessoa e 

profissional, a AXA tem desenvolvido uma série de iniciativas no âmbito da 

conciliação do trabalho com a família e da promoção do Bem-estar e da saúde. 

Sob o lema Viva Melhor: bem-estar consigo/ bem-estar com o mundo, em 

Outubro de 2009 a AXA realizou a sua 3ª Quinzena Sustentável e 7ª Semana do 

Bem-Estar. 

 

PROJECTO 

As Semanas do Bem-Estar decorrem desde 2003 e, pela primeira vez, em 2009 

chegou aos clientes AXA. A cada ano que passa novas temáticas são abordadas 

sempre com o intuito de promover a saúde e harmonia entre os/as 

Colaboradores/as AXA, de forma a criar diversidade e procurando estar na senda 

das práticas mais inovadoras. Por ser considerada uma boa prática, várias outras 

entidades do Grupo AXA, a nível mundial, já a reutilizam.  

 

No âmbito desta iniciativa, todos os anos os/as colaboradores/as são convidados a 

participar em rastreios preventivos (colesterol, osteoporose, auditivo, cancro 

cutâneo, podologia). 

 

Nestes eventos são ainda promovidos espaços para relaxamento e massagens, 

rondas de ergonomia, Yoga do Riso, sessões de Marketing Pessoal, Rotas de Eco-
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turismo, distribuição de informação sobre saúde e bem-estar, dentre outras 

actividades relacionadas com a essência desta iniciativa. 

 

RESULTADOS 

Através das Quinzenas Sustentáveis a AXA pretende transmitir os valores da 

empresa e incentivar colaboradores/as, Embaixadores da Marca AXA, a praticar 

melhores acções de acordo com a protecção do ambiente e sustentabilidade do 

negócio. 

 


