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mensagem
do presidente
O Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) é o líder nacional no sector segurador, um
sector que, por natureza, permite ajudar as pessoas, as comunidades e as empresas a
entender, gerir e limitar os riscos, protegendo o seu património.
Sendo indissociável da evolução da percepção dos riscos na Sociedade, a actividade seguradora é obviamente
afectada pelos desafios do desenvolvimento sustentável e deve contribuir para responder às novas problemáticas:
as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, o envelhecimento da população, a obesidade e as doenças
crónicas, são novos riscos que o sector tem de enfrentar, apresentando novos serviços e produtos, encorajando comportamentos mais responsáveis, numa perspectiva de criação de oportunidades e de valor.
Neste contexto, em 2008, as seguradoras do Grupo CGD abraçaram um projecto de responsabilidade social muito
ambicioso e inovador que apresentamos nesta brochura.
O Conselho de Administração resolveu confiar a um grupo de colaboradores, seleccionados pelo seu interesse na
matéria e competências multidisciplinares, a missão de elaborar o primeiro diagnóstico em matéria de responsabilidade social e de fazer recomendações para melhorar o desempenho das suas empresas. A equipa adoptou o nome
Gente com Ideias, reunindo 18 pessoas de 7 empresas (Fidelidade Mundial, Império Bonança, Multicare, OK! Teleseguro, Cares, EAPS, e GEP) e lançou, como primeira iniciativa, no início de 2008, um questionário sobre a percepção
da responsabilidade social a nível interno, ao qual responderam 42% dos colaboradores, afirmando a importância
do tema para o nosso negócio.
Este estudo de percepção interna foi completado com um levantamento exaustivo das nossas práticas a nível económico, social e ambiental, o qual revelou um património interessante de boas práticas, que deverão ser agregadas e
comunicadas. A última parte do diagnóstico esteve relacionada com a análise das percepções das nossas principais
partes interessadas: o que pensam os clientes, corretores, mediadores, etc., do nosso papel em matéria de responsabilidade social?
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A análise das expectativas internas e externas, o melhor conhecimento das nossas práticas
e uma reflexão sobre os desafios actuais do nosso sector levaram estas empresas a assumir
um posicionamento de referência no mercado, reconhecendo o desenvolvimento sustentável
como uma prioridade incontornável, orientadora da sua estratégia e actuação.
Como líder do mercado português, o Grupo pretende ser a referência do sector
em matéria de sustentabilidade. Os nossos compromissos já estão definidos até 2010,
integrando as questões da responsabilidade social na estratégia de negócio.
De referir ainda que esta fase do projecto, pelo seu pioneirismo, foi acompanhada
pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto,
que desenvolveu um estudo de caso sobre o Gente com Ideias.
Reformular a nossa área de actividade, por forma a responder aos desafios
da sustentabilidade e assegurar o planeta para as gerações futuras
é o nosso objectivo.
Agradeço a participação de todos aqueles que participaram
neste trabalho. Agradeço, obviamente, à equipa Gente com Ideias
pelo excelente trabalho e convido todos a conhecer algumas acções
já realizadas, assim como a nossa estratégia e plano de acção.
Jorge Magalhães Correia

Presidente

Fidelidade Mundial / Império Bonança
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Um projecto, uma missão e uma equipa para definir
a Estratégia de Sustentabilidade.

a ideia

Autoria: Isaura raquel Bernardinho Martins | Ericeira ; AFID - DIFERENÇA
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(as)segurar o futuro
Contribuir para um mundo mais sustentável, promovendo uma
maior equidade social, o respeito pelo ambiente e a aposta
na inovação.

Com Gente com Ideias, as ideias saíram
do papel e transformaram-se em projectos concretos,
alguns já em curso, outros em construção.

Com estes princípios e muito empenho, nasceu a equipa Gente com Ideias, que desenvolveu o Programa de Responsabilidade Social das seguradoras do Grupo CGD.
Para estas empresas, a responsabilidade social é um comportamento consciente e responsável que emerge do
colectivo de colaboradores. As suas preocupações sociais, económicas e ambientais levam-nos 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.
Ao longo das próximas páginas apresentamos o caminho percorrido até à definição da estratégia de sustentabilidade,
consistente, que responde aos actuais desafios, e o que será feito para a colocar em acção.

Workshops da equipa: Setembro 2007 | Julho 2008 | Outubro 2008 | Janeiro 2009
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Equipa Gente com Ideias: Workshop Setembro 2007
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a missão
O que podemos melhorar no mundo?
Que força têm as ideias?
A acção de cada um de nós faz alguma diferença?
E qual é o papel das empresas?

Gente com Ideias é uma plataforma para as questões
do Desenvolvimento Sustentável, que interage com as partes
interessadas das seguradoras do Grupo CGD, desde colaboradores,
fornecedores, parceiros de negócio e sociedade em geral.

Criar um projecto de comunicação interna ligado à responsabilidade social que sensibilizasse e unisse os colaboradores destas empresas foi o ponto de partida para a constituição do grupo Gente com Ideias.
Desta iniciativa fazem parte as empresas Fidelidade Mundial, Império Bonança, Multicare, OK Teleseguro, CARES,
EAPS e GEP que integram a Caixa Seguros e Saúde.
O projecto foi adoptado desde o início pelas pessoas. Era certo que o caminho a percorrer seria uma intensa
aprendizagem. No entanto, o desenvolvimento de competências foi sempre o ponto de partida para disseminar os
conceitos relacionados com a sustentabilidade e colocar estes temas na ordem do dia.
Gente com Ideias não foi nunca exclusivo da equipa de projecto; mas sim a representação de ideias e preocupações
do grupo alargado de colaboradores das empresas abrangidas pelo programa.
A missão desde grupo começou por ser a de porta-voz do universo das empresas que endossam o programa, dando
eco às suas preocupações. A longo prazo, é toda uma cultura empresarial que se redefine. E um mundo que, aos
poucos, começa a mudar.

OK! Teleseguro
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a equipa

A importância do projecto…
a equipa em discurso directo

Quem nos ouve?
Juntos fazemos mais e melhor?
Faz sentido envolvermo-nos nos assuntos estratégicos?

18 elementos, recrutados entre as sete empresas do projecto,
e apoiados pelo Gabinete de Comunicação e Imagem.

A missão da equipa Gente com Ideias é reflectir sobre a responsabilidade social destas empresas, analisar as práticas,
definir políticas, propor acções e sensibilizar os restantes colaboradores.
Enquanto porta-voz dos colaboradores e promotor das acções de responsabilidade social empresarial, Gente com
Ideias transformou-se num elo de ligação privilegiado entre a Administração e os colaboradores.
Por isso, uma das suas primeiras preocupações é melhorar a comunicação interna, condição fundamental para a
implementação de um programa de responsabilidade social compreendido, aceite e participado por todos.
A criação do Gente com Ideias obedeceu a um processo de recrutamento interno conjunto do Gabinete de
Comunicação e Imagem, da Direcção de Desenvolvimento Organizacional e do Conselho de Administração, que
estabeleceram e aprovaram os critérios de avaliação, bem como as condições e o plano de trabalho. O projecto foi
divulgado através de e-mail e da intranet das empresas que subscrevem o programa.
Apresentaram-se 103 candidaturas, provenientes das várias empresas abrangidas, de entre as quais foram seleccionados os 15 elementos que constituíram a equipa inicial do Gente com Ideias.
Para que a participação se estenda ao maior número de elementos, mantendo o espírito dinâmico que caracteriza o
Gente com Ideias, a equipa vai rodando. Em cada ano serão abertas novas candidaturas e os novos elementos serão
formados e apoiados para uma integração total no grupo de trabalho. Assim, em Setembro de 2008, juntaram-se à
equipa 3 novos elementos, também a partir de um recrutamento interno.
A equipa recebe formação específica em responsabilidade social e tem 2 dias e meio por mês para dedicar ao
projecto.
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Fernanda Pereira
Ana Fontoura
Um programa feito por gente
que pensa em gente.

Identificar e construir os valores
fundamentais da sustentabilidade
nestas empresas.

Filomena Pascoal
Cultivar práticas socialmente
responsáveis na senda
de um desenvolvimento sustentável
é um dever das organizações.

Paula Bação
O projecto de RSE deverá
contribuir para a sociedade
e gerir os impactos sociais
e ambientais da nossa organização.
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Hélder Direito
Alfredo Chambel

Forte compromisso institucional
e social, estendendo-se
gradualmente à Sociedade.

Jorge Nobre

Tentamos superar o presente
para melhorar o futuro
das nossas empresas.

Antero Simões

Vontade de contribuir
para melhorar.

Luísa Valido

Grande desafio que assenta
em adoptar práticas
que contribuam para
um crescimento sustentável.
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Carla Rosas
Anabela Ramalhão
Crescer com confiança no futuro.

Com trabalho, responsabilidade
e força de vontade podemos
mudar ideias e fazer a diferença!

Manuela Santos

Uma empresa que tem
a humildade e a capacidade
de olhar para dentro e para fora
de si, procurando a sua própria
mudança.

Maria João Pêgo

A importância de não perder
mais uma oportunidade
que a vida me deu para evoluir.

Carlos Teodoro

Uniformizar, unir estas empresas
com vista ao objectivo da RSE.

Pedro Marcelino

É a oportunidade de fazer
a diferença, de mudar no sentido
de sustentar, de desenvolver
no sentido de integrar e inovar.

Tornar estas empresas
numa entidade que consiga
gerar riqueza, que tenha
preocupações sociais com quem
se relaciona e que reduza
ou anule o seu impacte abiental.

Isabel Reis
Inês Mayer

Agindo localmente e com
responsabilidade, mudaremos
globalmente.

A adesão voluntária das empresas
a esta realidade é um contributo
imprescindível para mudar
o rumo a um futuro de escassez,
de doença, de pobreza.

Sandra Soares

Sandra Albuquerque
O nosso grande desafio
é encontrar o caminho para
alcançar a sustentabilidade.

Mostrar que as empresas
não são apenas fonte de lucros,
mas que podem ter um papel
importante no mundo exterior
à empresa.

Joana Ferreira

Importante para a consciencialização
e actuação das empresas enquanto
organização socialmente responsável.

Vítor Reis
Sofia Botelho

Tornar a empresa e o mundo
num espaço mais bio-agradável.

Um projecto competente e
estruturante de Responsabilidade
Social Empresarial, num trabalho
permanente de boas práticas
visando a sustentabilidade.
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As práticas existentes e as percepções dos colaboradores
e dos parceiros sobre a Sustentabilidade.

o estudo

Autoria: José Manuel Matos Rocha | Vila Nova Famalicão ; AFID - DIFERENÇA

os novos desafios do sector segurador
O que mudou para nós nos últimos anos?
Que relação pode existir entre os desafios
da sustentabilidade e os da actividade seguradora?

Ao contrário de outras indústrias, as seguradoras, mais do que
estarem na origem de impactos globais ambientais e sociais, são,
em primeiro lugar, afectadas pelas mudanças da sociedade.

O sector dos seguros, pelo tipo de serviços essenciais que presta, pela sua penetração no tecido económico, pelos
milhões de pessoas que emprega directamente e pela dimensão alcançada, tornou-se um investidor e um dinamizador
de peso na economia global.
Hoje, o sector é confrontado com novos desafios: como responder às necessidades de uma população cuja esperança de vida aumenta cada vez mais; como responder ao desenvolvimento das doenças crónicas e às necessidades
das pessoas afectadas ou ainda às necessidades de populações excluídas dos serviços financeiros?
A temática ambiental também é uma preocupação: de que forma o sector segurador pode contribuir para combater
as alterações climáticas? Com que práticas internas? Com que tipo de incentivo para os seus clientes?
A noção de seguro está intrinsecamente ligada ao conceito de sustentabilidade: sem seguro, empresas e pessoas
não poderiam assumir riscos e proteger o seu património. O recurso ao seguro, para as empresas, permite afectar os
seus fundos para o investimento e o desenvolvimento. Para além de ser um sector investidor de referência, o seguro
encoraja pessoas e colectividades a construir e ajuda a reconstruir.
A dimensão do sector e a sua forte intervenção na economia transformam-no num agente privilegiado do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade, um conceito já inerente à própria actividade seguradora, ganha assim novos
contornos e maior peso.
Esta perspectiva muda a forma de ver a sustentabilidade - geralmente abordada pelo ângulo dos impactos resultante
da actividade empresarial – e torna a estratégia de sustentabilidade indissociável da estratégia de negócio.

Edifício Olaias
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a visão dos colaboradores
Onde nos posicionamos face à sustentabilidade?
Temos uma cultura socialmente responsável?
O que pensam os colaboradores da actuação
das nossas empresas?
A primeira iniciativa da equipa Gente com Ideias foi lançar um inquérito a todos os colaboradores para saber o que
pensavam da importância do tema da responsabilidade social, do papel das empresas nesta matéria e de outras
questões relacionadas com as práticas internas.
1413 colaboradores responderam ao questionário, representando 42% do total efectivo de colaboradores das
empresas envolvidas. Por si só, este resultado de participação é um indicador chave da relevância do tema e da
pertinência do projecto, no contexto do universo segurador da Caixa Seguros e Saúde, SGPS, SA.
Para 90% dos inquiridos, a responsabilidade social empresarial é um tema importante. 61,5% dos respondentes
considera a Caixa Seguros e Saúde socialmente responsável. E para 95%, a responsabilidade social empresarial é
um catalizador para a imagem das empresas, gerando novas oportunidades de negócio.
62% do universo em análise considera que este grupo de empresas é socialmente responsável. Para estes colaboradores, o conhecimento e a formação, a saúde, a promoção de causas sociais e a integridade e ética são os aspectos
considerados mais importantes no âmbito da responsabilidade social.
Quando questionados sobre os maiores contributos da actividade seguradora, os colaboradores identificaram a
garantia a todos do acesso aos seguros (30%), a aposta na investigação (27%), o apoio ao envelhecimento da
população (20%) e a prevenção de doenças crónicas (12%) como principais eixos de actuação nesta matéria.
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Para a maioria dos colaboradores, a responsabilidade social
é importante na actividade do Grupo, gerando valor para o negócio
e criando novas oportunidades.
{ De destacar que a maioria dos colaboradores identificou a aposta na inovação de
produtos e tecnologias, a necessidade de ser uma referência e de ter a excelência de
serviço como os principais deveres das seguradoras do Grupo CGD, enquanto líderes
no mercado.
As boas práticas foram outro factor com avaliação positiva, verificando-se que a sua
aplicação tem aumentado cada vez mais.
A grande conclusão do estudo foi que a maioria dos colaboradores já está completamente sensibilizada para a importância da responsabilidade social, esperando que a
cultura actual ganhe rapidamente um enquadramento mais sólido.
De notar que para os colaboradores destas empresas, o tema da responsabilidade social, muito longe de ser uma moda, associado a acções de filantropia, está relacionado
com o futuro do negócio.}
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a visão dos parceiros de negócio
No âmbito da responsabilidade social, que oportunidades
de negócio existem?
Que tipo de relacionamentos desenvolvemos?
Que expectativas partilhamos?

A solidez, confiança e competências reconhecidas às seguradoras
abrem caminho à integração da responsabilidade social em todos
os compromissos assumidos pelo Grupo.

É importante saber o que pensam as nossas partes interessadas do nosso desempenho em matéria de sustentabilidade.
O diagnóstico teve, por isso, também uma vertente de avaliação externa, que se traduziu na análise das percepções
que os principais parceiros de negócio têm das empresas.
Foram realizadas entrevistas a 24 representantes dos segmentos Clientes, Corretores, Fornecedores de Recursos
Humanos, Hospitais e Clínicas, Mediadores, Oficinas e Organizações Sectoriais. As questões incidiram sobre a forma
como estes parceiros reconhecem as seguradoras, em matéria de negócio e na relação diária.
Dois aspectos imediatos a destacar: por um lado, foi gerado um grande interesse em torno da iniciativa Gente com
Ideias; por outro, a expectativa geral relativa ao posicionamento destas empresas em matéria de responsabilidade
social é também elevada. Os parceiros esperam uma liderança também nesta área, por via da exemplaridade.
Ao nível das relações com as empresas, a apreciação dos parceiros entrevistados foi muito positiva.
Das conclusões desta consulta, emergem alguns desafios para estas empresas. Em primeiro lugar, ser líder não só
em dimensão, mas também na prestação de um serviço de excelência e no desenvolvimento do tema da sustentabilidade. A transparência na informação e a agilização dos procedimentos são outros aspectos focados.
As respostas obtidas contribuíram para a visão integrada da responsabilidade social em todas as áreas das
seguradoras do Grupo CGD e para uma aposta renovada na excelência, na qualidade de serviço e na inovação.

Ciclo Comercial Fidelidade Mundial | Outubro 2008
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a avaliação das práticas
Em que ponto estamos?
Já temos práticas implementadas?
Em que áreas?
Essas práticas são uniformes em todas as empresas?
Gente com Ideias fez um levantamento do estado actual da integração da responsabilidade social das empresas do
programa e analisou as práticas em matéria de governo da sociedade, gestão de riscos, recursos humanos, comunicação, mecenato, ambiente, higiene e segurança e relações com os fornecedores.
Recorrendo a entrevistas qualitativas aprofundadas e à recolha de informação junto de direcções, departamentos
e gabinetes, foi possível desenhar com maior precisão a realidade das várias empresas.

As seguradoras do Grupo CGD desenvolveram uma grande
capacidade de resposta aos novos desafios da sociedade, sobretudo
no pilar económico.
{ A recolha de informação pela equipa revelou uma dimensão económica com políticas
e práticas implementadas e/ou em curso, nomeadamente no que diz respeito à área de
Corporate Governance, Compliance e gestão do risco.
Na dimensão ambiental, estão a ser dados, consistentemente, os primeiros passos.
Várias iniciativas estão já em curso, embora falte ainda uma sistematização das prioridades, através de uma Política de Ambiente e de um plano de acção.
Na dimensão social, tem-se caminhado no sentido de uma maior homogeneização das
práticas entre as várias empresas, embora ainda haja um longo caminho a percorrer nesse sentido. Contudo, as práticas existentes demonstram as preocupações com as áreas
de higiene, saúde e segurança no trabalho, de avaliação de desempenho e formação.
Na generalidade, e resultante das alterações estruturais ao nível de todas as empresas,
é necessário trabalhar a identidade global.}

Reuniões de trabalho de elementos da equipa com direcções para recolha de informação.
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A Estratégia de Sustentabilidade:
compromissos, prioridades e plano de acção.

o caminho

Autoria: Carlos Garcez | Alfandêga da Fé ; AFID - DIFERENÇA
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a estratégia
Que linhas de orientação privilegiar?
Quais são afinal as questões prioritárias para
a nossa estratégia de sustentabilidade?
A estratégia de sustentabilidade desenhada para as empresas do programa, a partir do diagnóstico, está alinhada
com o plano de desenvolvimento do negócio, abrangendo o biénio 2008 – 2010. A disseminação da estratégia
será conduzida pela equipa Gente com Ideias, 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, ainda no ano de
2008, os temas da comunicação, solidariedade, ambiente e inovação começaram a ser trabalhados pela equipa.
A optimização de alguns instrumentos de comunicação interna, a disseminação dos conceitos relacionados com
a sustentabilidade, através de um site interno dedicado e o planeamento de acções de prestação de contas e de
colocação do tema do desenvolvimento sustentável na ordem do dia são algumas das tarefas da comunicação.
Respondendo também a expectativas internas e externas, a equipa trabalhou a definição de uma estratégia de
solidariedade das empresas e na elaboração do respectivo plano de acção, que permite, este ano, um foco estruturado das iniciativas, relacionando-as sempre com o negócio.
Como não podia deixar de ser, a definição de uma política de ambiente para as seguradoras do Grupo CGD foi o
primeiro objectivo em termos ambientais, a par da elaboração de um plano de acção que permite identificar prioridades e tomar medidas concretas para uma maior eficiência interna.
É através de uma iniciativa de microsseguro que Gente com Ideias dá os primeiros passos de inovação, no âmbito
deste grupo. Um projecto que pretende proporcionar o acesso aos seguros a pessoas que tradicionalmente ficam
excluídas do mesmo.
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As seguradoras do Grupo CGD devem liderar a sustentabilidade
no sector, desenvolvendo políticas internas que permitam legitimar
o seu posicionamento.
2009
O plano das empresas, no âmbito das questões mais tradicionais, não se esgota nestes temas. Em 2009, a equipa
dará continuidade aos trabalhos iniciados no ano de 2008, e abordará temas emergentes, como a inovação, no
âmbito do microsseguro e das alterações climáticas; a prevenção rodoviária e os estilos de vida saudáveis; e ainda
as questões da transparência e dos critérios de sustentabilidade para avaliação de clientes e fornecedores.
Metas exigentes mas reveladoras dos compromissos assumidos na estratégia.

2010
No âmbito das prioridades definidas, estão previstos temas como a literacia financeira, o mecenato cultural, a biodiversidade ou a política de investimento.
Estes temas a que a estratégia de sustentabilidade procura dar respostas, resultaram dos estudos feitos interna e
externamente e das ideias e sugestões apresentadas pelos colaboradores e ainda das condicionantes da conjuntura
nacional e internacional.
Estas empresas assumem, assim, o desenvolvimento sustentável como uma necessidade absoluta, articulando-o com
a sua estratégia de negócio, definindo as suas prioridades e compromissos até 2010.
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os compromissos
Qual é a grande linha de força da qual decorrem
os compromissos assumidos pelas seguradoras do Grupo CGD?
Que prioridades definimos?

O desenvolvimento sustentável orienta toda a estratégia
e actuação das empresas seguradoras da Caixa Seguros e Saúde
que procura ser a referência do sector nesta matéria.

Liderar...
a inovação em produtos e serviços que integrem os desafios da sustentabilidade.

Dar continuidade...
ao desenvolvimento das melhores práticas em termos de gestão de recursos humanos.

Assumir...
uma informação cada vez mais transparente para com os consumidores.

Envolver...
clientes e parceiros nas nossas práticas de responsabilidade social.

Desenvolver...
e implementar uma política ambiental, considerando as operações internas das empresas do programa e o seu
papel como promotor de comportamentos responsáveis.

Apostar...
no desenvolvimento de parcerias de longo prazo com as partes interessadas.

Promover...
o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico.
Espaço de trabalho GEP
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As primeiras iniciativas Gente com Ideias:
um catálogo em desenvolvimento.

em acção

Autoria: António Alberto Rodriques Sá | Vila do Conde ; AFID - DIFERENÇA

o plano de acção
Sabemos o que fazer?
Por onde começar?
Quais são os projectos mais importantes?
Que áreas terão prioridade?
Na vertente social, a comunicação será um dos temas em foco. Os valores, missão e visão destas empresas, bem
como o código de conduta serão alvo de acções específicas. O objectivo central é desenvolver uma comunicação
transparente, orientada e acessível, essencial para a sintonia de objectivos e motivações no seio das empresas e
para a qualidade da informação divulgada para o exterior.
A solidariedade, tema relevante para os colaboradores e as empresas, terá uma estratégia orientadora para as
iniciativas nessa área.
A elaboração da política de ambiente e do plano de melhoria do desempenho ambiental das empresas integram
também a lista das prioridades.
Quanto ao plano económico, a inovação está claramente em evidência. A criação de novos produtos e o desenvolvimento de um projecto de microsseguro, uma solução economicamente sustentável, que apoia projectos para
redução da pobreza e contribui para o desenvolvimento económico e social do país, são alguns dos aspectos considerados.
Transversalmente, prossegue a formação em desenvolvimento sustentável e o objectivo de comunicar as práticas das
empresas nesta matéria, bem como contribuir para a disseminação dos seus princípios e importância.
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Comunicação, solidariedade, ambiente, inovação, estilos de vida
saudáveis e prevenção rodoviária são algumas das áreas em foco
ao longo do primeiro ano do plano de acção em curso.

temas a abordar
2008/2009
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Comunicação
Solidariedade
Ambiente
Microsseguro
Prevenção Rodoviária
Estilos de Vida Saudáveis
Inovação de Produtos
Transparência
Critérios de sustentabilidade
para avaliar fornecedores e clientes

2010
>
>
>
>
>
>

Mecenato Cultural
Literacia Financeira
Sistema de Gestão Ambiental
Biodiversidade
Alterações Climáticas
Política de Investimento
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catálogo de iniciativas
Apesar de o plano de acção em matéria de sustentabilidade ter sido fechado no segundo semestre
de 2008, muitas foram as iniciativas que tiveram lugar. Algumas acções já eram implementadas
pelas empresas e neste momento estão incluídas no Programa de Responsabilidade Social. A
equipa partilha assim algumas iniciativas. Um catálogo que continuará a crescer.

SETEMBRO 2007

SITE GENTE COM IDEIAS
O espelho do programa
Desde o início, existia já um site dedicado, com a apresentação do projecto e da equipa. Contudo, o desenvolvimento e maturidade do trabalho justificaram um site
mais interactivo, que promovesse a participação dos
colaboradores, disseminasse conceitos relacionados
com o desenvolvimento sustentável e disponibilizasse
informação sobre o programa.
O novo site “no ar” desde Setembro de 2008, disponibiliza menus de informação sobre as temáticas,
concursos e actividades, sugestões que acompanham
efemérides, curiosidades, “dicas” e temas que mudam
mensalmente… Como o próprio programa, o site está
também a percorrer um caminho de amadurecimento.
Actualmente, o acesso é limitado e exclusivo aos colaboradores.
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DEZEMBRO 2008

AS SEGURADORAS DO GRUPO CGD
COM A FUNDAÇÃO AFID – DIFERENÇA
12 Obras de Arte sorteadas entre os clientes
Pelo segundo ano consecutivo, estas empresas apoiam
a Fundação AFID – Diferença através da aquisição de
12 obras produzidas pelos artistas desta instituição no
âmbito do seu projecto “Arte como Terapia”. No Natal
2008, aquelas obras foram sorteadas entre os clientes,
a quem se enviaram os Postais de Natal. Desta forma,
Gente com Ideias apoiou a AFID, divulgou o trabalho
dos seus artistas e deu um presente aos seus clientes.

IDEIAS | 39

DEZEMBRO 2008

DEZEMBRO 2008

ACÇÃO SOLIDÁRIA E SUSTENTÁVEL

ENTREGA DE CABAZES DE NATAL

Árvores com decorações especiais

Iniciativa solidária

O Natal de 2008 foi também assinalado nas empresas
do programa Gente com Ideias com árvores enfeitadas
com peças criadas pelos artistas da Fundação AFID –
Diferença. Depois do período natalício, as 4500 peças
que espalharam votos solidários pelas empresas foram
reenviadas à Instituição para reutilização e venda na
loja on-line (www.fund-afid.org.pt) e para reciclagem.

Em Dezembro de 2008, à semelhança do ano anterior,
Gente com Ideias associou-se à Direcção de Sinistros de
Acidentes de Trabalho para a oferta de CABAZES DE
NATAL aos pensionistas institucionalizados do Grupo espalhados por todo o país. Por forma a tornar essas ofertas mais humanas e sentir os sorrisos daquelas pessoas,
Gente com Ideias desafiou os colaboradores a associar
o seu rosto a esses gestos. Foi impressionante o número
de voluntários inscritos e o registo da sua experiência.

.

“Foi com muita vontade e ânimo que me desloquei ao
lar Casa de Repouso Cilinha. Sem saber muito bem o
que iria encontrar (…) deparei-me então com uma realidade dramática: gente jovem e menos jovem, vítimas
de acidentes, acamados e muito perto do vegetativo.
Apesar das contrariedades e limitações das suas vidas
e apesar dos nossos rostos desconhecidos para eles, foi
com calor que sentiram que a empresa que lhes paga a
pensão tem rosto e gente que é capaz de rir com eles e,
principalmente, de os escutar”.
Augusto Jose Henriques Vieira > Agência Amadora IB
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DEZEMBRO 2008

17 Novembro 2008

IDEIAS PARA UM NATAL SUSTENTÁVEL

DIA DO NÃO FUMADOR

Pequenos gestos para um mundo
com mais futuro

Uma iniciativa para reconhecer o esforço de “deixar de fumar”

A equipa Gente com Ideias tomou a iniciativa de sensibilizar os colaboradores para uma quadra natalícia mais
consciente, apelando a pequenos gestos que fazem a
diferença. É no guia Ideias para um Natal Sustentável
que são reflectidas preocupações com comportamentos
associados a um consumo com impactes ambientais que
são caros às gerações futuras. Optar por um Natal Sustentável, mais amigo do ambiente e mais solidário, foi o
desafio lançado pela equipa aos colaboradores e suas
famílias.

Para assinalar o Dia do Não Fumador, foi lançado internamente um desafio aos ex-fumadores. Os que conseguiram
deixar de fumar foram convidados a fazer parte de um cartaz patente em todos os edifícios das empresas envolvidas.

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008

“AQUEÇA ESTA IDEIA”
NOVEMBRO 2008

CAMPANHA DE PAPEL
Sensibilizar para a utilização eficiente
do papel impresso
Em Novembro de 2008, foi disponibilizado um manual
de impressão com especificações sobre os equipamentos
de impressão e respectivas funcionalidades. Com este
manual, procurou-se sensibilizar os colaboradores para a
utilização mais eficiente das impressoras, alertando para
o desperdício gerado. Simultaneamente, os colaboradores foram sensibilizados para o uso da comunicação
electrónica, em detrimento da comunicação impressa.
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Castanhas por mantas:
celebrar um S. Martinho mais solidário
A propósito do S. Martinho, Gente com Ideias foi buscar
a esta lenda o mote para uma acção de solidariedade,
em que foram pedidas aos colaboradores e à comunidade em geral, mantas e cobertores em troca de castanhas. A iniciativa “Aqueça esta Ideia” teve lugar entre
11 de Novembro e 15 de Dezembro, com a oferta de
castanhas no dia de S. Martinho, a todos os colaboradores, e simbolicamente ao público em geral, no Largo
do Camões, em Lisboa. A Entrajuda foi parceira nesta
iniciativa.
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OUTUBRO 2008

OUTUBRO 2008

“ACÇÃO MAÇÃ”, NUTRICIONISMO E RASTREIO GRATUITO
AO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

APOIO À COMUNIDADE VIDA E PAZ

A promoção de estilos de vida saudáveis

A propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17 Outubro), foi efectuada uma campanha de
recolha de alimentos para apoiar a Comunidade Vida e Paz na distribuição dos mesmos aos sem-abrigo na área de
Lisboa. A iniciativa teve lugar na noite de 16 para 17 de Outubro e contou com a participação voluntária de seis
colaboradores. Para além desta equipa que acompanhou, no terreno, a distribuição dos alimentos aos sem-abrigo,
outros colaboradores tiveram oportunidade de participar, contribuindo com alimentos para a recolha. Uma iniciativa
de voluntariado individual, divulgada no universo empresarial.

No dia 16 de Outubro, Gente com Ideias proporcionou um Dia da Alimentação diferente com a Acção Maçã – um
gesto simbólico que passou pela oferta de maçãs de Alcobaça a todos os colaboradores e, também, clientes que se
deslocaram às agências. Através de um folheto informativo sobre as maçãs de Alcobaça, qualidade, segurança e
equilíbrio ecológico da produção deste alimento, a equipa procurou sensibilizar colaboradores e clientes para estilos
de vida saudáveis.
No âmbito desta preocupação, e tendo em conta que a saúde é um dos desafios do negócio segurador em matéria
de sustentabilidade, foi também organizada uma palestra sobre nutricionismo, com o tema “Obesidade em Portugal:
causas e soluções”, no dia 28 de Outubro, no Auditório do edifício-sede da Império Bonança. Aos participantes foi
oferecido o livro “Dê uma volta aos velhos hábitos”, com dicas para ajudar a viver de forma mais saudável.
No mesmo dia os colaboradores na região de Lisboa tiveram oportunidade de fazer um rastreio gratuito ao índice de
massa corporal em alguns edifícios das empresas.
Um conjunto de iniciativas que sensibilizaram colaboradores e clientes relativamente a questões que são do interesse
de todos - a saúde e o bem-estar – e que afectam o negócio segurador.

Acção Maçã | Rastreio ao índice de massa gorda | Palestra sobre nutricionismo
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Um contributo para a erradicação da pobreza

SETEMBRO 2008

“DESCUBRA A SUA CIDADE E GANHE PRÉMIOS”
Celebrar o Dia Europeu sem Carros e apoiar a mobilidade
No âmbito do Dia Europeu sem Carros, Gente com Ideias quis promover a mobilidade e lançou um desafio aos colaboradores: tirar fotografias enquanto andassem a pé na sua cidade e habilitarem-se a um prémio relacionado com o
tema - um par de ténis. Os resultados foram interessantes e, de uma forma simbólica, promoveu-se a mobilidade.

Fotografias vencedoras
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desde inicio de 2008

DESDE MARÇO 2008

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

PAROU, GANHOU!

Sensibilizar para melhor separar

Uma iniciativa para ajudar a deixar de fumar

Conscientes da importância da separação de resíduos, estas empresas lançaram em 2008 a primeira acção de
sensibilização relativa à reciclagem. Com contratos de prestação de serviços com empresas autorizadas, divulgou-se
informação aos colaboradores para uma correcta separação de resíduos. “Vamos fazer melhor” foi o mote difundido
pelos edifícios e contemplou a instalação de contentores com cores diferenciadas para a recolha selectiva poder ser
feita em função do destino final mais adequado. Mais uma vez a importância de acções individuais com impacto
global.

Em Março de 2008, foi lançado o Programa de Cessação Tabágica para ajudar os fumadores a deixarem de fumar.
Depois deste programa, foram lançadas duas edições do concurso “Parou, ganhou!”, em que os colaboradores foram
desafiados a deixar de fumar, habilitando-se a um prémio. Simultaneamente, foram sensibilizados para o impacto de
fumar para a saúde e para o desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis, promovendo a saúde.
DESDE 2000

PRÉMIO JOVENS PINTORES | CHIADO8 ARTE CONTEMPORÂNEA
A promoção da cultura e da arte
Em 1990, a Fidelidade Mundial criou o Prémio Jovens Pintores, com o objectivo de estimular a produção portuguesa
na área da pintura e contribuir para a projecção dos jovens talentos. Ao longo das nove edições, o júri deste prémio
bienal seleccionou e premiou dezenas de obras de jovens autores dos 16 aos 30 anos, abrindo novas oportunidades
a artistas em início de carreira. Muitos dos autores já premiados têm vindo, pelo seu percurso e pelo reconhecimento
obtido, a revelar-se um verdadeiro estímulo para que a Fidelidade Mundial continue a apoiar a criatividade e a valorizar o talento dos jovens pintores.
Em 2009, realiza-se a 10ª edição do Prémio Jovens Pintores, que é já uma referência no panorama artístico português.
O projecto Fidelidade Mundial Chiado8 Arte Contemporânea procura, desde 2002, tirar partido dos seus edifícios
centrais e participar nas iniciativas de reabilitação do Chiado, através de um espaço de divulgação da arte contemporânea.
Duas iniciativas que fomentam a cultura e a arte e promovem o reconhecimento dos talentos portugueses.
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS SEGURADORAS DO GRUPO CGD

Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A.

